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كاماال هاري�س يف �سياتل م�ؤخرا

رئي�س العراق: ت�شكيل احلكومة خطوة اأ�شا�شية لتجاوز الأزماتاحلوثي يوا�شل تغيري املناهج.. واملعلمون يدعون لإ�شراب �شامل
•• بغداد-وكاالت

ب���ع���د ن��ي��ل��ه��ا ث���ق���ة ال�����رمل�����ان، اأك����د 
اللطيف  ال��ع��راق��ي ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س 
ت�سكيل احلك�مة  اأن  ر�سيد،  جمال 
لتجاوز  اأ�سا�سية  خط�ة  اجل��دي��دة 
�سرورة  ع��ل��ى  م�������س���دداً  االأزم��������ات، 
تطلعات  لتلبية  ال��دع��م  ت��ن��ال  اأن 

ال�سعب وطم�حاته.
واأ����س���ار ر���س��ي��د يف ب��ي��ان ���س��ادر عن 
الظرف  اأن  اإىل  اجل��م��ع��ة  م��ك��ت��ب��ه 
وحدة  ت��ع��زي��ز  ي�ست�جب  ال���راه���ن 
ال�����س��ف ال����ط���ن���ي وال��ت��غ��ل��ب على 
تر�سيخ  على  والعمل  ال�سع�بات، 
اأمن  وحماية  البلد  يف  اال�ستقرار 
امل���اط��ن��ن، وف���ق م��ا ن��ق��ل��ت وكالة 
اأن  “واع«.يذكر  العراقية  االأن��ب��اء 
الثقة  اخلمي�س  منح  كان  الرملان 
ال�س�داين  �سياع  حممد  حلك�مة 
احلك�مي،  برناجمه  عر�سه  بعد 
مطلقة  اأغلبية  على  ح�سل  ال��ذي 

بالت�س�يت.
الق�ى  ج��م��ي��ع  ب���ن  االت���ف���اق  ومت 
ال�����زاري  امل��ن��ه��اج  ع��ل��ى  ال�سيا�سية 

اإ�سالح  على  العمل  ت�سمن  ال��ذي 
واملالية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
اخلطة  اأك�������دت  واخل���دم���ي���ة.ك���م���ا 
احل��ك���م��ي��ة ع��ل��ى جم��م���ع��ة نقاط 
الفقر  م���ع���اجل���ة  م���ن���ه���ا  رئ���ي�������س���ة 
الف�ساد  وم���ك���اف���ح���ة  وال���ب���ط���ال���ة 
اأزمة  وم��ع��اجل��ة  واالإداري،  امل���ايل 
الفقرية  الفئات  الكهرباء وحماية 
البطالة  ومكافحة  املجتمع،  م��ن 
وتفعيل  ال��ع��م��ل  ف���ر����س  وت����ف���ري 
والنه��س  اال�ستثمار  هيئات  دور 
اإعمار  يف  واالإ�����س����راع  ب��ال�����س��ن��اع��ة، 

املناطق املحررة واالنتهاء من ملف 
اخلدمات  وحت�����س��ن  ال���ن���ازح���ن، 

ال�سحية للم�اطنن.
�سدد  ك��ان  ال�س�داين  اأن  اإىل  ي�سار 
من  اأخطر  الف�ساد  اأن  على  �سابقاً 
جائحة ك�رونا، معتراً اأنه ال�سبب 
يف الكثري من امل�ساكل االقت�سادية 
وتف�سي  ال��دول��ة  �سلطة  واإ���س��ع��اف 
الفقر والبطالة و�سعف اخلدمات 
من  العديد  يجمع  فيما  ال��ع��ام��ة. 
تك�ن  ل���ن  م��ه��م��ت��ه  اأن  امل���راق���ب���ن 

�سهلة، و�سي�اجه حتديات عدة.

اأديبك ي�شت�شيف 40 وزيرًا
 و اأبرز �شناع ال�شيا�شات 

 •• اأبوظبي-وام
تنطلق فعاليات اأديبك 2022 -اأكر فعالية يف قطاع الطاقة والنفط على م�ست�ى 
40 وزيراً  العامل- يف 31 اأكت�بر اجلاري وت�ستمر حتى 3 ن�فمر املقبل ، مب�ساركة 
ين�سم�ن اإىل ُنخبة من اأبرز �سناع ال�سيا�سات وقادة القطاع يف احلدث الذي ينعقد 
يف اأب�ظبي.   وي�سهد اأديبك 2022 ح�س�راً من اأكرث من 160 دولة مب�ساركة 28 
جناحاً دولياً، ليك�ن اأكر منتديات الطاقة واأكرثها �سم�اًل يف العامل، وي�ؤكد على دوره 
الريادي يف حتفيز احل�ار ح�ل دعم م�ساعي حتّ�ل قطاع الطاقة ال�سديقة للمناخ 
واملعززة لنم� القطاع.  وينطلق اأديبك 2022 قبل اأ�سب�ع من انعقاد م�ؤمتر الدول 
االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ )ك�ب 27(، وبالت�ازي 
من  والع�سرين  الثامنة  ال��دورة  فعاليات  ال�ست�سافة  االإم���ارات  دول��ة  ا�ستعدادات  مع 
امل�ؤمتر )ك�ب 28(، حيث ي�ساهم يف ر�سم مالمح احل�ار ح�ل قطاع الطاقة لت�سريع 
اإيجاد احلل�ل العملية مل�اجهة اأبرز التحديات يف قطاع الطاقة وت�فري م�سار ناجح 
و�سامل لعملية التح�ل التي ي�سهدها القطاع.                           )التفا�سيل �س14(
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�ص 09

�ص 19

م�شت�شفى كليفالند يعالج 
ال�شكتة الدماغية بالذكاء اال�شطناعي  

اأخبار االإمارات

غارديان: ال�شعب 
يواجه  النظام يف اإيران

عربي ودويل

برعاية خالد بن حممد بن زايد.. 
افتتاح بطولة العامل للجوجيت�شو اليوم

الفجر الريا�شي

بايدن ُي�سكك يف نفي بوتني التهديد باللجوء لل�سالح النووي

رو�شيا تعلن اإجالء املدنيني بالكامل من خري�شون

درا�سة جديدة لـ »تريندز« تقراأ دللت وثيقتي الإخوان

ان عن وجهة نظر الإخوان  الوثيقتان تعبرّ
التي تنا�شب الأنظمــة العربيـــة العــداء

•• اأبوظبي – الفجر:

اأ�سدر مركز تريندز للبح�ث واال�ست�سارات درا�سة جديدة قدم خاللها قراءة 
يف ال�ثيقن اللتن اأ�سدرهما جناحا جماعة االإخ�ان: “جبهة منري” و”تيار 
التغري”، م�ستعر�سة دالالت ذلك وت�قيته. وذكرت الدرا�سة، التي جاءت بعن�ان 
“وثيقتا االإخ�ان.. قراءة يف الدالالت الرمزية للعنف”، اأن اإ�سدار جبهة املكتب 
اجلدد”،  “الكمالي�ن  التغيري” اأو  “تيار  عليهم  ُيطلق  ما  اأو  لالإخ�ان،  العام 
ال�ثيقة ال�سيا�سية االأوىل، جاء �سمن امل�ؤمتر الذي عقده املكتب يف 15 اأكت�بر 
ال�سيا�سي«. وبينت الدرا�سة  “ال�ثيقة االأوىل.. االإ�سدار  عن�ان  حتت   2022
اأن  املتطرفة،  احلركات  �س�ؤون  يف  املتخ�س�س  اأدي��ب  منري  الباحث  اأعدها  التي 
االإعالن عن ال�ثيقة، جاء بعد �ساعات من اإعالن جبهة اإبراهيم منري يف لندن 

عن وثيقتها ال�سيا�سية. )التفا�سيل �س10(

عمران خان يح�شد مل�شرية 
مبكرة  بانتخابات  تطالب 

•• الهور-رويرتز

الباك�ستاين  ال���زراء  رئي�س  ح�سد 
ال�����س��اب��ق ع��م��ران خ���ان امل��ئ��ات من 
ب�سرق  اله����ر  مدينة  يف  اأن�����س��اره 
من  قافلة  اإىل  لالن�سمام  البالد 
ال�سيارات وال�ساحنات املتجهة اإىل 
العا�سمة اإ�سالم اباد لل�سغط على 
احلك�مة كي تدع� اإىل انتخابات 
الرملان  �س�ت  اأن  ومنذ  مبكرة. 
على االإطاحة به يف اأبريل ني�سان، 
جميع  يف  م�������س���ريات  خ�����ان  ن���ظ���م 
املعار�سة  ويقلب  باك�ستان  اأنحاء 
���س��د احل��ك���م��ة ال��ت��ي ت��ك��اف��ح من 
اإخراج االقت�ساد من االأزمة  اأجل 

التي تركته اإدارة خان فيها.
قافلة  ي��ت��ق��دم  اأن  خ����ان  وي��ع��ت��زم 
باجتاه  م���ه���ل  ع���ل���ى  ال���������س����ي����ارات 
اباد ليجذب  اإ�سالم  ال�سمال حتى 
م����زي����دا م����ن ال����دع����م ع���ل���ى ط�ل 
العا�سمة  اأن يدخل  الطريق قبل 

يف غ�س�ن اأ�سب�ع.
ان�سمام  ي��ت���ق��ع  اإن����ه  وق����ال خ���ان 
و�س�له  مبجرد  له  االآالف  مئات 
)حركة  حزبه  وطلب  هناك.  اإىل 
االإن���������س����اف( م����ن ال�����س��ل��ط��ات يف 
باعت�سام  ال�������س���م���اح  ال��ع��ا���س��م��ة 

احتجاجي.

يف  ــرب  احل �شتاينماير: 
اأوكرانيا قطيعة تاريخية 
ــيــا ــا ورو�ــش ــي ــان بــني اأمل

•• برلني-رويرتز

فرانك  االأمل�������اين  ال��رئ��ي�����س  ق����ال 
اجلمعة،  اأم�س  �ستاينماير  فالرت 
الأوكرانيا  ال���رو����س���ي  ال���غ���زو  اإن 
بن  ت��اري��خ��ي��ة  قطيعة  يف  ت�سبب 
احل����رب  واأن  م��������س���ك����،  ب�������الده 
ال�س�فيتي  الزعبم  حلم  حطمت 
غ�ربات�س�ف  ميخائيل  ال�سابق 

ب�طن اأوروبي م�سرتك.
�ستاينماير،  فالرت  فرانك  وق��ال 
ط�يلة  ف��رتة  منذ  يطالب  ال��ذي 
ب��ع��الق��ات اق��ت�����س��ادي��ة اأوث�����ق مع 
عاملي  نظام  يف  الإ�سراكها  م��سك� 
الرو�سي  الغزو  اإن  غربي،  بت�جه 

اأحدث تغيرياً يف العامل.
وق����ال ���س��ت��اي��ن��م��اي��ر يف ن�����س معد 
وط���ن���ي: عندما  ���س��ل��ف��اً خل���ط���اب 
ننظر اإىل رو�سيا الي�م، ال جمال 
تقف  بلداننا  القدمية.  لالأحالم 

�سد بع�سها البع�س الي�م.

�سن�ات، يف ر�سالة حتد لل�سلطات 
القمع  اأ�ساليب  اإىل  عمدت  التي 
الر�سا�س  واإط���������الق  وال���ع���ن���ف 
احل��ي، بح�سب م��ا اأك��د اأك��رث من 

منظمة حق�قية م�ؤخراً.
االأمنية  ال���ق����ى  ت��ع��ام��ل  واأدى 
العنيف اإىل مقتل الع�سرات، فيما 

اعتقل املئات.

الأمم املتحدة: اإيران متنع دفن قتلى التظاهرات وتبتز اأهاليهم
•• نيويورك-وكاالت

مع �سق�ط ع�سرات القتلى خالل 
اإيران  يف  امل�ستمرة  االحتجاجات 
املا�سي،  ال�����س��ه��ر  م��ن��ت�����س��ف  م��ن��ذ 
مه�سا  ال�سابة  وف���اة  خلفية  على 
ت�سيق  ال�سلطات  تزال  ال  اأميني، 
اخلناق على اأهايل ه�ؤالء القتلى 

واملعتقلن اأي�سا.
فقد اأعرب مكتب حق�ق االإن�سان 
اأم�س  امل���ت���ح���دة،  ل�����الأمم  ال���ت���اب���ع 
معاملة  اإزاء  قلقه  ع��ن  اجلمعة، 
ال�سلطات االإيرانية للمتظاهرين 

املحتجزين.
كما اأكد اأنها ترف�س االإفراج عن 
بع�س جثث القتلى الذين �سقط�ا 

خالل التظاهرات.
�سامدا�ساين،  راف���ي���ن���ا  وق����ال����ت 
املف��س  مكتب  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة 
ال�سامي حلق�ق االإن�سان، يف اإفادة 
�سحافية يف جنيف، نقال عن عدة 
م�����س��ادر، ل��ق��د راأي���ن���ا ال��ك��ث��ري من 
�س�ء املعاملة، ولكننا ن�سهد اأي�سا 
املحتجن،  ل��ع��ائ��الت  م�����س��اي��ق��ة 

   

دعا لرفع علم الدولة ب�سكل موحد 3 نوفمرب الـ11 �سباحًا
حممد بن را�شد: �شيبقى علمنا مرفوعًا 

�شيبقى رمز عزتنا ووحدتنا خفاقًا
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  دع��ا 
الدولة رئي�س جمل�س ال���زراء حاكم دبي )رعاه اهلل( كافة ال�زارات 
وامل�ؤ�س�سات اإىل رفع علم دولة االإمارات العربية املتحدة يف الثالث من 

ن�فمر املقبل ويف ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا ب�سكل م�حد. 
وقال �سم�ه على ح�سابه الر�سمي عر )ت�يرت(:

وزاراتنا  ك��اف��ة  ن��دع���  العلم،  ب��ي���م  دولتنا  حتتفل  ال��ق��ادم  ن�فمر   ٣
وم�ؤ�س�ساتنا لرفعه ب�سكل م�حد ال�ساعة 11 �سباحاً يف ذلك الي�م. 
�سيبقى علمنا مرف�عاً .. �سيبقى رمز عزتنا ووحدتنا خفاقاً .. �ستبقى 
راية عزنا وجمدنا و�سيادتنا عالية يف �سماء االإجناز وال�الء وال�فاء.

يف اإجناز جديد لالإمارات.. »امل�شتك�شف را�شد« 
ي�شتعد لو�شع اأول ب�شمة عربية على القمر

•• اأبوظبي-وام

ت�ستعد االإمارات، خالل االأيام املقبلة، لت�سجيل اإجناز عاملي جديد يف 
قطاع الف�ساء مع قرب فتح نافذة اإطالق امل�ستك�سف را�سد، الذي مت 

ت�سنيعه بالكامل باأياٍد وخرات اإماراتية.
وتعد مهمة امل�ستك�سف »را�سد« اأول مهمة عربية اإىل القمر، واملهمة 

الرابعة على م�ست�ى العامل.
التفا�سيل )�س2(

•• اليمن-وكاالت

اليمنين جميع الرتب�ين يف مناطق  املعلمن  دعت نقابة 
والت�قف عن  العام  امليلي�سيات احل�ثية لالإ�سراب  �سيطرة 
العمل االإداري والرتب�ي بدءا من الي�م ال�سبت، احتجاجا 

على التغيريات التي اأدخلت على املناهج الدرا�سية.
على  اأدخلت  التي  التغيريات  اأن  بيان  يف  النقابة  واأو�سحت 
املناهج ت�ستهدف تفتت الن�سيج االجتماعي وطم�س اله�ية 
املعلمن منذ  روات����ب  ���س��رف  ع���دم  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���ط��ن��ي��ة، 

�سن�ات.
كما اأكدت رف�سها القاطع للتغيريات التي اأدخلتها ما ي�سمى 

اللحنة العليا للمناهج التابعة مليلي�سيا احل�ثي على املناهج 
الدرا�سية و�سبغها باالأفكار الطائفية.

على  �س�������يا�سية  �س������ع�ارات  ف��ر���س  رف�����س��ه��ا  ع��ن  وع����ّرت 
يف  وذل��ك  امل��������دار���س،  يف  ت��ردي��ده��ا  على  واإجباره����م  الطلبة 
اإ�س����ارة اإىل ف�ر�س احل�ثين على الطلبة ترديد �س�����عار ما 
الن�س��يد  من  ب������داًل  ال�سباح  طاب�����ر  يف  بال�سرخ���������ة  يعرف 

ال�طني.
والف�سل  االإق�����س��اء  �سيا�سة  ل�قف  النقابة  دع��ت  ذل��ك،  اإىل 
التع�سفي الذي يتعر�س له املعلم�ن والرتب�ي�ن يف مناطق 
���س��ي��ط��رة االن��ق��الب��ي��ن، واإح�����الل م��ت��ط���ع��ن م���ن عنا�سر 

امليلي�سيا ال عالقة لهم بالعملية التعليمية.

بها  امل��ع��رتف  غ��ري  االنقالبين  حك�مة  بيانها  يف  وطلبت 
األف   160 �سمن  معلم  اآالف  بالرتاجع عن قرار ف�سل 8 
تع�سفا  احل���ث��ي��ن  ق��ب��ل  م��ن  ف�سلهم  ع��م���م��ي مت  م���ظ��ف 
م�الية  اأو  تابعة  بعنا�سر  وا�ستبدالهم  �سيا�سية  الأ���س��ب��اب 

للح�ثين.
املعتقلن  املعلمن  اآالف  ل��الإف��راج عن  الدع�ة  ج��ددت  فيما 

واملختطفن واملخفين ق�سرا يف �سج�ن ميلي�سيا احل�ثي.
وحملت النقابة قيادة امليلي�سيا االنقالبية ممثلة مبا ي�سمى 
ما  بها  املعرتف  غري  واحلك�مة  االأعلى  ال�سيا�سي  املجل�س 
قد يرتتب على االإ�سراب والت�سعيد من اآثار �سلبية ب�سبب 

تعطيل العملية التعليمية.

اإخالء �سكان مدينة خري�س�ن تخ�فاً من املعارك املنتظرة )اأف ب(

•• عوا�صم-وكاالت

القرم  ج��زي��رة  �سبه  ح��اك��م  ق���ال 
النائب  اإن  رو�سيا  ن�سبته  ال��ذي 
االأول لكبري امل�ظفن يف مكتب 
ال���رئ���ي�������س ف����الدمي����ري ب����ت���ن، 
�سريغي كريينك�، زار خري�س�ن 
عليها  ت�سيطر  التي  االأوكرانية 

م��سك�.
كريينك�،  اأن  احل��اك��م  واأ����س���اف 
رو�س  مل�ؤ�س�سة  ال�سابق  الرئي�س 
اآت�م للطاقة الن�وية، زار ميناء 
املدنين من  الإج���الء  ال��ع��ب��ارات 
مدينة  م�����ن  اخل���ل���ف���ي  اجل�������زء 
دن���ي���رو ق��ب��ل ه���ج����م اأوك������راين 

مت�قع.
على  العمل  اأك�سي�ن�ف:  وق��ال 

تنظيم رحيل ال�سكان اكتمل.
اأي�ساً  زار  كريينك�  اأن  واأو���س��ح 
حم���ط���ة ال���ط���اق���ة ال����ن�����وي����ة يف 
العاملن  اإىل  وحتدث  زبروجيا 
اأكرث  اأح���د  ه���  فيها.وكريينك� 
م���������س�����ؤويل ال���ك���رم���ل���ن ن���ف����ذا 
كبري  فاين�  اأن��ط���ن  ج��ان��ب  اإىل 

امل�ظفن يف مكتب ب�تن. 
االأمريكي  الرئي�س  وج���دد  ه��ذا 
ب��اي��دن �سكه يف نفي نظريه  ج��� 
ب�تن  ف�����الدمي�����ري  ال����رو�����س����ي 

وم�����س���ؤول���ن رو�س  وق��ال ب�تن 
االأ�سابيع  يف  م��������راراً  اآخ��������رون 
اأن  مي��ك��ن  رو����س���ي���ا  اإن  امل��ا���س��ي��ة 
الن�وية  االأ����س���ل���ح���ة  ت�����س��ت��خ��دم 
حل��م��اي��ة ���س��الم��ة اأرا���س��ي��ه��ا، يف 
ت�������س���ري���ح���ات ف�������س���ره���ا ال���غ���رب 
�سمنية  ت���ه���دي���دات  اأن���ه���ا  ع��ل��ى 
التي  املناطق  عن  با�ستخدامها 

�سمتها رو�سيا من اأوكرانيا.
ويف م��ق��اب��ل��ة يف وق���ت ���س��اب��ق مع 
���س��ب��ك��ة ������س�����ي.اإن.اإن، ق����ال ج�ن 
ك��ريب��ي امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م االأم���ن 
ال��ق���م��ي ب��ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س اإن 
ا�ستخدام  يف  تفكر  رمب��ا  رو�سيا 

ن��ي��ة ا���س��ت��خ��دام ���س��الح ن�����وي يف 
اأوك�����ران�����ي�����ا.ويف خ���ط���اب األ���ق���اه 
رو�سيا  اأن  ب�تن  اأك��د  اخلمي�س، 
االأ�سلحة  ب��ا���س��ت��خ��دام  ت��ه��دد  مل 
على  ردت فقط  واأن��ه��ا  ال��ن���وي��ة 
القادة  م���ن  ال����ن�����وي  االب����ت����زاز 
الغربين.وقال بايدن يف مقابلة 
مل  اإذا  ني�سن:  ن��ي���ز  �سبكة  م��ع 
تكن لديه النية، فلماذا ي�ا�سل 
احلديث عن االأمر؟ ملاذا يتحدث 
عن القدرة على ا�ستخدام �سالح 
اأن  ت���ك���ت���ي���ك���ي؟واأ����س���اف  ن�������وي 
ب����ت���ن لالأمر  ت���ن���اول  ط��ري��ق��ة 

خطرية جداً.

قنبلة قذرة واأنها حت�سر ذريعة 
اأن  اأ���س��اف  اأوك��ران��ي��ا. لكنه  لل�م 
ت���ر بعد  امل��ت��ح��دة مل  ال�����الي����ات 
اأن ه��ذا ما  ت���ؤك��د  اأي م���ؤ���س��رات 
الرغم  بال�سرورة.وعلى  يجري 
ال��رو���س��ي واالإي���راين  م��ن النفي 
امل�����ت������ا������س�����ل، اأك����������دت ال�����ق������ات 
االأوكرانية جمدداً اجلمعة، اأنها 
اأ�سقطت مئات الطائرات امل�سرية 

االإيرانية ال�سنع.
وقال املتحدث با�سم �سالح اجل� 
االأوكراين ي�ري اإهنات، يف اإفادة 
اأ�سقطت  ق����ات���ه  اإن  ���س��ح��ف��ي��ة 
م�سرية  300 طائرة  اأك��رث من 
اإيرانية من طراز �ساهد136- 
ح��ت��ى االآن.ب��������دوره، اأ����س���ار وزير 
االأوك�����راين دميرتو  اخل��ارج��ي��ة 
اأ�سقطت  ب���الده  اأن  اإىل  ك�ليبا 
اأكرث من 260 م�سرية اإيرانية 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال����ق�����ات ال��رو���س��ي��ة.
اأول  تلقت  كييف  اأن  اأو���س��ح  كما 
تزويد  طهران  نية  على  م�ؤ�سر 
م��سك� بتلك امل�سريات قبل عدة 
ت�ا�سلت  ب��الده  اأن  واأك��د  اأ�سهر. 
االإيرانية  ال�سلطات  م��ع  حينها 
ع��ل��ى ال���ف����ر، وق���د ت��ع��ه��دت عر 
باأنها  وخطية  �سفهية  تاأكيدات 

لن تقدم على تلك اخلط�ة.

بح�سب ما نقلت رويرتز.
كما اأ�سافت اأن ال�سلطات ترف�س 
جثث  ت�سليم  احل����االت  بع�س  يف 
املتظاهرين القتلى اإىل ذويهم اأو 
اإقامة  �سريطة عدم  ت�سلمها لهم 

جنازة اأو التحدث اإىل االإعالم.
ال�سابة  وف������اة  م���ن���ذ  اأن������ه  ي���ذك���ر 
املا�سي  �سبتمر   16 يف  مه�سا 

واالحتجاجات مل تهداأ يف البالد، 
�سخط  اإىل  حت�����ل����ت  اأن  ب���ع���د 
وال�سابات  ال�سباب  تقدمه  �سعبي 
مطالبن  والتالميذ،  وال��ط��الب 
ب��ت��غ��ي��ريات ���س��ي��ا���س��ي��ة ورف����ع قمع 

ال�سلطات.
احتجاجات  م���ت��ه��ا  اأ���س��ع��ل  ف��ق��د 
غري م�سب�قة يف اإيران منذ ثالث 
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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
الت�شيك بذكرى اليوم الوطني لبالده 

•• اأبوظبي-وام

"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سم�  بعث �ساحب 
الت�سيك،  جمه�رية  رئي�س  زمي���ان  ميل��س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل" 
مبنا�سبة ذكرى الي�م ال�طني لبالده.  كما بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي “رعاه 

اهلل” برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س ميل��س زميان. 
اآل مكت�م برقية تهنئة مماثلة  وبعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد 

اإىل معايل بيرت فياال، رئي�س وزراء جمه�رية الت�سيك. 

النتخابات الن�سفية:

اأين اختفت كامال هاري�س، نائب الرئي�س المريكي؟
•• الفجر -خرية ال�صيباين

بينما تعي�س ال�اليات املتحدة يف قلب احلملة االنتخابية 
ال�اليات  رئي�س  نائب  هاري�س،  ك��ام��اال  ت��رز  الن�سفية، 
ثاين  اختفت  اأي��ن  واإع��الم��ًي��ا.  �سيا�سًيا  بغيابها،  املتحدة، 
م�ؤهلة  م��ا  وق���ت  اع��ُت��رت يف  ال��ت��ي  اأم��ري��ك��ي��ة،  �سخ�سية 
ل��ل��رئ��ا���س��ة؟ ال اأث����ر ل��ك��ام��اال ه��اري�����س ع��ل��ى م���ق��ع البيت 
 15 قبل   ... ال�سحافة  يف  ا�سمها  يذكر  بالكاد  االأبي�س، 
ي�ًما من انتخابات التجديد الن�سفي لل�اليات املتحدة، 
تبدو نائب الرئي�س ج� بايدن �سفاّفة اأكرث من اأي وقت 
“كامارا  ذروت��ه��ا.  يف  امل��دة  منت�سف  حملة  بينما  م�سى، 

با�ساران،  ن��ي��ك���ل  ت����اف���ق  اأك����رث م���ن م��ت��ك��ّت��م��ة،  ه��اري�����س 
االأيام  ك��ت��اب  وم���ؤل��ف��ة  امل��ت��ح��دة  ال���الي��ات  يف  املتخ�س�سة 
الكرى التي غريت اأمريكا، مع دومينيك �سيم�نيه، يتم 
احلملة،  يف  االأبي�س  البيت  قبل  من  قلياًل  ا�ستخدامها 
وع��ن��دم��ا ي��ت��م ذل����ك، ف���االأم����ر ال ت�����س��ري ع��ل��ى م��ا ي����رام«. 
لدعم  االأرب��ع��اء  ي���م  �سياتل  اإىل  الرئي�س  ن��ائ��ب  انتقلت 
املر�سحن الدميقراطين يف والية وا�سنطن والدفاع عن 
�سيا�سة املناخ التي ينتهجها ج� بايدن، فتحدثت باإ�سهاب 
 … االأ�سفر  ول�نها  االأمريكية  املدر�سية  عن احلافالت 
خطاب حمرج، ال طعم له، بدت خالله “غري مرتاحة”، 

الحظت نيك�ل با�ساران.
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اأخبـار الإمـارات

الوطني لالأر�شاد يعلن عن جتربة بحثية لتكوين ال�شحب

يف  ت�سب  ه��ذه اجله�د  ب��اأن  من�هاً 
والعاملية  املحلية  ال��ق��درات  تط�ير 
امل��ه��م، مما  امل��ج��ال البحثي  يف ه��ذا 
�سيمكننا من تاأمن احتياجاتنا من 
امل�ستدامة ودفع عجلة  املياه  م�ارد 
التنمية االجتماعية واالقت�سادية. 
ومن جانبها قالت علياء املزروعي، 
لبح�ث  االإم����ارات  برنامج  م��دي��رة 
عل�م اال�ستمطار اإن خمرجات هذا 
الآلية  فهمنا  م��ن  �ستعزز  امل�����س��روع 
االأمطار  وه��ط���ل  ال�سحب  ت�سكل 
اإن البيانات التي  يف املنطقة، حيث 
جمعتها هذه الدرا�سة عن الغالف 

الطريق  ال���ت���ج���ارب  ه����ذه  ومت���ه���د 
واقت�سادية  فنية  درا���س��ة  الإج����راء 
با�ستخدام  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  اأو�����س����ع 
لتعزيز  اأق�������ى  ن��ف��اث��ة  حم���رك���ات 

قدرات النظام وزيادة فعاليته. 
وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة الدكت�ر 
عبد اهلل املندو�س، مدير عام املركز 
االحتاد  رئي�س  لالأر�ساد،  ال�طني 
االآ����س���ي����ي ل���الأر����س���اد اجل����ي���ة اإنه 
نقدمه  ال�������ذي  ال����دع����م  اإط��������ار  يف 
لالبتكار  ال�طنية  لال�سرتاتيجية 
املركز  ي�ا�سل  االإم�����ارات،  دول���ة  يف 
االبتكار  جه�د  ل��الأر���س��اد  ال�طني 

التي  العددية  النمذجة  لدرا�سات 
قام بها الفريق البحثي على مدى 
ال�سن�ات الثالث املا�سية با�ستخدام 
واملخرية،  النظرية  التطبيقات 
يف  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ت�سمنت  حيث 
العام املا�سي تنفيذ حملة ميدانية 
يف جبل جي�س يف راأ�س اخليمة وه� 
اأعلى قمة جبلية يف دولة االإمارات 
1934 مرت  اإىل  ارتفاعها  وي�سل 
ال��ب��ح��ر. ومت خاللها  ���س��ط��ح  ف����ق 
يتاألف  ه��ن��د���س��ي  من������ذج  اخ���ت���ب���ار 
باأجهزة  مت�سل  نفاث  حم��رك  من 
من  تتك�ن  متقدمة  علمية  قيا�س 

تك�ين ال�سحب الركامية املمطرة. 
واأج������رى ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي خالل 
 2021 دي�سمر   24 من  الفرتة 
 12 ن��ح���   2022 ي��ن��اي��ر   5 ح��ت��ى 
ب��ح��ث��ي��ة يف ظ����روف ج�ية  جت��رب��ة 
خمتلفة، ت�سمنت ثالث جتارب يف 
�سماء �سافية، واأربع جتارب ب�ج�د 
الطبقية  وال�سحب  احلمل  �سحب 
على  اأو  ال����ت����ج����ارب  م�����ق����ع  ف�������ق 
اإىل  اإ���س��اف��ة  م��ن��ه،  ق�سرية  م�سافة 
املبا�سر  التدخل  ث��الث جت��ارب مع 
احل��م��ل، وجت��رب��ت��ن مع  �سحب  يف 

التدخل يف ال�سحب الطبقية. 

اأج���اب���ت ع��ل��ن العديد  ق���د  اجل�����ي 
الع�امل  ح���ل  املهمة  االأ�سئلة  من 
امل�ساعدة يف تك�ين ال�سحب، االأمر 
الذي �سيمكن العلماء من التعرف 
لتنفيذ  امل��ث��ال��ي��ة  ال����ظ����روف  ع��ل��ى 
امل�ستقبل.  يف  اال�ستمطار  عمليات 
نتائج  م��ن  اال�ستفادة  اإىل  ونتطلع 
اأ�ساليب جديدة  احلملة يف تط�ير 
لتلقيح  تكلفة  واأق���ل  فعالية  اأك���رث 
ال�سحب و�س�اًل اإىل زيادة معدالت 
ه��ط���ل االأم��ط��ار وت��ع��زي��ز م�اردنا 

من املياه العذبة. 
تت�يجاً  ال���ت���ج���ارب  ه�����ذه  وت����اأت����ي 

اأبحاث  جم��ال  يف  والتقني  العلمي 
لتطلعات  حت��ق��ي��ق��اً  اال����س���ت���م���ط���ار 
االأمن  ل�سمان  ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا 
املائي لدولة االإمارات ودول اأخرى 
اأنه  �سعادته  واأو�سح  العامل.   ح�ل 
من خالل برنامج االإمارات لبح�ث 
املركز  ي��ع��م��ل  اال���س��ت��م��ط��ار  ع���ل����م 
مع  وثيق  ب�سكل  لالأر�ساد  ال�طني 
الرنامج  منحة  على  احلا�سلن 
ويدعم م�ساريعهم البحثية الرائدة 
ملخاطر  م�ستدامة  ح��ل���ل  الإي��ج��اد 
للمجتمعات  ال���س��ي��م��ا  امل���ي���اه  ن����درة 
االأكرث عر�سة لتبعات هذه االأزمة، 

•• اأبوظبي-وام

من  لالأر�ساد  ال�طني  املركز  نفذ 
خ���الل ب��رن��ام��ج االإم�����ارات لبح�ث 
عل�م اال�ستمطار التابع له املرحلة 
البحثية  ال���ت���ج���ارب  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
تك�ين  اإم��ك��ان��ي��ة  ل��درا���س��ة  املبتكرة 
ال�����س��ح��ب ال��رك��ام��ي��ة امل��م��ط��رة من 

خالل حتفيز الرياح العم�دية. 
مت تنفيذ التجارب يف جبل جي�س يف 
راأ�س اخليمة من قبل فريق بحثي 
اأب�ساييف،  ع��ل��ي  ال��دك��ت���ر  ب��ق��ي��ادة 
الباحث مبركز اأبحاث تفتيت الرد 
يف رو���س��ي��ا، واحل��ا���س��ل ع��ل��ى منحة 
االإمارات  لرنامج  الثالثة  ال��دورة 

لبح�ث عل�م اال�ستمطار. 
ر�سد  امليدانية  ال��ت��ج��ارب  و�سملت 
وهط�ل  املحلية  ال�سحب  اأن�سطة 
من  ال�سرقية  املناطق  يف  االأم��ط��ار 
دولة االإمارات خالل ف�سل ال�ستاء 
وم����ق����ارن����ة ن��ت��ائ��ج��ه��ا م����ع جت����ارب 
ا�ستمرت  وال���ت���ي  امل��ا���س��ي  ال��رب��ي��ع 
فراير   17 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 

حتى 26 مار�س 2021. 
اإىل  البحثي  امل�سروع  ه��ذا  ويهدف 
تيارات  حت��ف��ي��ز  اإم��ك��ان��ي��ة  درا�����س����ة 
احلمل احلراري العم�دية ب�ا�سطة 
باأجهزة قيا�س  نفاث مزود  حمرك 
ع��ل��م��ي��ة م��ت��ق��دم��ة مب���ا ي�������ؤدي اإىل 

طائرة بدون طيار ت�ستخدم جلمع 
بيانات الطق�س، ومقيا�س اإ�سعاعي، 
الرياح،  ل��ق��ي��ا���س  "ليدار"  وج��ه��از 
اال�سرتطابية  امل���اد  لن�سر  واأجهزة 
الت�س�ير  وج�����ه�����از  امل���خ���ت���ل���ط���ة، 
احلمراء،  حتت  باالأ�سعة  احل��راري 
وغ���ريه���ا م���ن االأج����ه����زة وامل���ع���دات 

املتقدمة. 
النظري  اأ�سا�سه  امل�سروع  وي�ستمد 
الن�ساط  الناجمة عن  ال�سحب  من 
ال����رك����اين وال���ت���ي ق���د ت�������ؤدي اإىل 
ت�����س��ك��ل ت���ي���ارات احل���م���ل احل�����راري 
ال�سحب  اإىل  لتتح�ل  ال��ع��م���دي��ة، 
االأمطار  هط�ل  وحتفز  الركامية 
ا�ستحداث  اإىل  امل�����س��روع  وي�سعى   ،
ه����ذه ال���ظ���اه���رة ب��ا���س��ت��خ��دام طرق 
على  وقائمة  للبيئة  �سداقة  اأك��رث 
ت�سكيل  لتحفيز  املتط�رة  التقنيات 

ال�سحب الركامية. 

يف اإجناز جديد لالإمارات.. »امل�شتك�شف را�شد« ي�شتعد لو�شع اأول ب�شمة عربية على القمر
•• اأبوظبي-وام

االأي���ام  خ���الل  االإم������ارات،  ت�ستعد 
امل��ق��ب��ل��ة، ل��ت�����س��ج��ي��ل اإجن�����از عاملي 
جديد يف قطاع الف�ساء مع قرب 
امل�ستك�سف  اإط�����الق  ن���اف���ذة  ف��ت��ح 
را�سد، الذي مت ت�سنيعه بالكامل 

باأياٍد وخرات اإماراتية.
»را�سد«  امل�ستك�سف  مهمة  وت��ع��د 
القمر،  اإىل  ع��رب��ي��ة  م��ه��م��ة  اأول 
م�ست�ى  ع��ل��ى  ال���راب���ع���ة  وامل��ه��م��ة 
العامل، يف ما ي�ؤكد قدرة االإمارات 
وريادي  اإي��ج��اب��ي  دور  ت��اأدي��ة  على 
العلمية  ال����ب����ح�����ث  ق����ط����اع  يف 
املت�سلة  الدولية  واال�ستك�سافات 

يف هذا املجال.
وح������دد ف���ري���ق م��ه��م��ة االإم��������ارات 
ال��ق��م��ر، ف��ت��ح نافذة  ال���س��ت��ك�����س��اف 
اإطالق امل�ستك�سف را�سد بن تاريخ 

�سطح  ع��ل��ى  ال��ه��ب���ط  يتيح  ح��ي��ث 
اأجهزة  ت��ع��ر���س  اخ��ت��ب��ار  ال��ق��م��ر، 
اال�ست�سعار وغريها من التقنيات 
ط�يلة،  ل��ف��رتات  ال��ف�����س��اء  لبيئة 
تقنيات  امل�����س��ت��ك�����س��ف  و���س��ي��خ��ت��ر 
ج�����دي�����دة ع����ل����ى ����س���ط���ح ال���ق���م���ر، 
ك���ن��ه ال��ب��ي��ئ��ة االأم���ث���ل مل��ث��ل هذه 
االخ��ت��ب��ارات، ك��م��ا اأن���ه اأق����رب اإىل 
االأر���س، ما �سي�ساعد على اختبار 
االنطالق  قبل  االإم����ارات  ق���درات 
ماأه�لة  ا�ستك�سافية  م��ه��م��ات  يف 

اإىل املريخ.
العلمية  االخ���ت���ب���ارات  و���س��ت�����س��ه��م 
را�سد  امل�ستك�سف  ي��ج��ري��ه��ا  ال��ت��ي 
خالل مهمته على �سطح القمر يف 
اإحداث تط�رات ن�عية يف جماالت 
وتقنيات  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ال��ع��ل���م 
االت�����س��ال وال���روب����ت���ات، ف��ي��م��ا ال 
لهذه  االإي��ج��اب��ي  التاأثري  يقت�سر 

وقيا�سات  القمري،  الكهرو�س�ئي 
البالزما واالإلكرتونيات ال�س�ئية 
وج��زي��ئ��ات ال��غ��ب��ار امل����ج����دة ف�ق 

اجلزء امل�سيء من �سطح القمر.
ويتميز امل�ستك�سف را�سد بعدد من 
املزايا وامل�ا�سفات التقنية العالية 
اجل�دة والكفاءة؛ حيث مت تزويده 
كامريا  ج��ه��از  منها  اأج��ه��زة   6 ب��� 
ال�س�ر  اللتقاط  عالية  دق��ة  ذات 
وكامريا  ميكرو�سك�بية  وكامريا 
ل���ل���ت�������س����ي���ر احل�����������راري وج���ه���از 
درجة  لقيا�س  ا�ست�سعار النغم�ير 
وكثافتها  االإل��ك��رتون��ي��ات  ح����رارة 
اإ�سافة  ال���ب���الزم���ا  ت���اأي���ن  وج���ه���د 
الق�س�ر  ع���زم  ق��ي��ا���س  وح���دة  اإىل 
امل�ستك�سف  ح��رك��ة  لتتبع  ال��ذات��ي 
وكامريا ثالثية االأبعاد. و�سيعمل 
األ�اح  على  باالعتماد  امل�ستك�سف 
و�ست�فر  ال�����س��م�����س��ي��ة،  ال���ط���اق���ة 

9 اإىل 15 ن�فمر ت�سرين الثاين 
املقبل من مركز كندي للف�ساء يف 
فل�ريدا، لتك�ن االإمارات يف حال 
الدولة  بنجاح  امل�ستك�سف  هب�ط 
االأوىل عربياً، والرابعة عاملياً التي 
تق�م مبهمة ف�سائية ال�ستك�ساف 

�سطح القمر.
ومب�����ج�����رد اإط�����الق�����ه ع���ل���ى منت 
�ساروخ »�سبي�س اإك�س فالك�ن 9«، 
�سي�ستغرق و�س�ل امل�ستك�سف را�سد 
اإىل القمر نح� 3 اأ�سهر، يف مهمة 
اأي  واح���داً،  قمرياً  ي�ماً  ت�ستغرق 
اأر�سياً، قابلة  14 ي�ماً  ما يعادل 
للتمديد، وت�سمل مهام امل�ستك�سف 
لدرا�سة  اختبارات،  اإج��راء  را�سد، 
�سطح  م�����ن  خم���ت���ل���ف���ة  ج������ان�����ب 
ال����ق����م����ر، مب�����ا يف ذل������ك ال���رتب���ة 
احلرارية  واخل�سائ�س  القمرية، 
والغالف  ال�����س��ط��ح��ي��ة،  ل��ل��ه��ي��اك��ل 

التي  احل���راري  الت�س�ير  كامريا 
ت�ساعد  �س�رة  امل�ستك�سف  بها  زود 
�سطح  تربة  خ�سائ�س  معرفة  يف 
القمر واأحجام حبيباتها، وغريها 

من املعل�مات اجلديدة.
و���س��ي��ت��ن��ق��ل امل�����س��ت��ك�����س��ف را����س���د يف 
م�اقع جديدة مل ي�سبق درا�ستها 
على  البالزما  لدرا�سة  قبل،  من 
�سطح القمر؛ حيث �سيق�م بجمع 
بيانات والتقاط �س�ر نادرة، ت�سل 
ومن  غ��ي��غ��اب��اي��ت،   10 ن��ح���  اإىل 
التحكم  حمطة  اإىل  اإر�سالها  ث��م 
االأر����س���ي���ة يف م���رك���ز حم��م��د بن 

را�سد للف�ساء بدبي.
مثالية  م��ن�����س��ة  ال���ق���م���ر  وي����ع����د 
الخ����ت����ب����ار ال���ت���ق���ن���ي���ات وامل����ع����دات 
اجلديدة، التي �سيتم ا�ستخدامها 
ا�ستك�ساف  ب��ع��ث��ات  يف  م�����س��ت��ق��ب��اًل 
املريخ؛  الف�ساء اخلارجي، ومنها 

القطاعات ذات ال�سلة.
وي��ع��د ال��ق��م��ر خ��ام�����س اأك����ر قمر 
عن  ويبعد  ال�سم�سي،  نظامنا  يف 
االأر���س 385 األ��ف كلم، وميتلك 
طبقة رقيقة من الغالف اجل�ي 

ا�ستك�ساف  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ط���رات 
الف�ساء فقط؛ بل ميتد اأثره اإىل 
االأخرى  القطاعات  م��ن  العديد 
التكن�ل�جية  ال�سناعات  كقطاع 
وق��ط��اع االت�����س��االت وغ��ريه��ا من 

ت�����س��ّم��ى »اإك�������س��������س���ف���ري«، واأب������رز 
هي  ل�سطحه  امل��ك���ن��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر 
واحلديد،  واالأملني�م،  ال�سيلك�ن، 
والكال�سي�م،  واالأوك���������س����ج����ن، 

والتيتاني�م، واملغني�سي�م.

تراث الإمارات ي�شلط ال�شوء على تاريخ جتارة التمور 
•• اأبوظبي-وام

للدرا�سات  زاي����د  م��رك��ز   - االم������ارات  ت����راث  ن����ادي  ن��ظ��م 
ق�����راءة يف  "�سل�سلة  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  اأم�������س،  وال���ب���ح����ث، 
اإ�سدارات اإماراتية" حما�سرة افرتا�سية بعن�ان "جتارة 
العربي  للخليج  ال��ع��رب��ي  ال�����س��اح��ل  اإم������ارات  يف  ال��ت��م���ر 
عبداهلل  خ�لة  الدكت�رة  قدمتها   ،"1939  1914-
ال��ع��ل��ي��ل��ي ال��ب��اح��ث��ة يف ت���اري���خ اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي احلديث 

واملعا�سر. 
للدرا�سات  زاي��د  مركز  مديرة  املن�س�ري  فاطمة  وقالت 
ا�ست�سافة  امل��رك��ز جن��ح يف  اإن  ل��ل��ن��ادي،  التابع  وال��ب��ح���ث 
على  ال�س�ء  وت�سليط  االإم��ارات��ي��ن  الكتاب  م��ن  العديد 

العديد من االإ�سدارات االإماراتية املهمة يف جمال ت�ثيق 
الرتاث والتاريخ ال�طني من خالل برنامج �سل�سلة قراءة 
يف اإ���س��دارات اإم��ارات��ي��ة ال��ذي اأطلقه امل��رك��ز ب��داي��ة العام 
النادي له اهتمامات  اأن  اإىل  املن�س�ري  اجلاري. واأ�سارت 
من  النخيل  ب��رتاث  اخلا�س  الت�ثيقي  باجلانب  كبرية 
وياأتي تنظيم  والبح�ث،  الكتب  ع��دد من  اإ���س��دار  خ��الل 

هذه املحا�سرة باعتباره جزءاً من هذا االهتمام. 
دائرة  عن  ال�سادر  كتابها  عن  خ�لة  الدكت�رة  وحتدثت 
"جتارة  الثقافة وال�سياحة باأب�ظبي الذي يحمل عن�ان 
العربي  للخليج  ال��ع��رب��ي  ال�����س��اح��ل  اإم������ارات  يف  ال��ت��م���ر 
-1914 1939" قائلة اإنه يعد من اأوائل الكتب التي 
ال��رتاث��ي، حيث يتناول  اإط��اره��ا  التم�ر يف خ��ارج  تناولت 

التم�ر  بتجارة  املرتبطة  التجارية  االأعمال  على  ويركز 
التاريخ  �سمن  ويندرج  والتخزين،  والنقل  ال�سحن  مثل 
االقت�سادي لدول اخلليج قبل حقبة النفط. وا�ستعر�ست 
ف�س�ل  وثالثة  مقدمة  يت�سمن  ال��ذي  الكتاب  العليلي 
امتّدت على 228 �سفحة، ويتناول الف�سل االأول واردات 
بن  للخليج  العربي  ال�ساحل  اإم��ارات  م�انئ  اإىل  التم�ر 
الثاين  الف�سل  يركز  بينما   ،)1939  1914-( عامي 
على �سادرات التم�ر من م�انئ اإمارات ال�ساحل العربي 
الثالث  الف�سل  وي��ت��ن��اول  ال��ف��رتة،  ت��ل��ك  خ���الل  للخليج 

اأ�ساليب التعامل التجاري بالتم�ر. 
الذين  واالأكادمين  الباحثن  من  جمع  املحا�سرة  �سهد 

اأثرت مداخالتهم وت�ساوؤالتهم النقا�س يف املحا�سرة. 

العدل تنظم خمتبا ابتكاريا حول البيئات الفرتا�شية والتداعيات القانونية 
•• اأبوظبي-وام

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع اجلامعة االأمريكية يف دبي، خمترا ابتكاريا 
ح�ل البيئات االفرتا�سية والتداعيات القان�نية، وذلك يف دي�ان عام ال�زارة 
االحتادية  العامة  والنيابة  الق�سائية  ال�سلطة  اأع�ساء  بح�س�ر  اأب�ظبي،  يف 

وم�ظفي ال�زارة، ح�س�رياً وعر تقنية االت�سال املرئي. 
ياأتي تنظيم املختر �سمن ت�جه ال�زارة لتطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية، 
ع�سر  ت�جهات  تدعم  التي  اال�ستباقية،  الت�سريعات  مراجعة  يف  وامل�ساهمة 
الدولة  املختلفة يف  القطاعات  والتقنيات احلديثة، مبا ميكن  التكن�ل�جيا 
من التط�ير والتحديث وم�اكبة اأحدث االبتكارات يف ظل ت�سريعات قان�نية 

داعمة وحمفزة. 
االأمريكية  اجلامعة  يف  االبتكار  ق�سم  رئي�س  ق�سعبي  ج�رج  الدكت�ر  و�سلط 
وبيئة  االفرتا�سية  البيئات  على  ال�س�ء  املختر  يف  م�ساركته  خالل  بدبي، 
امليتافري�س والتداعيات القان�نية امل�ساحبة لها، وفق 5 حماور تناول فيها 
مقدمة �سملت تاأثري التكن�ل�جيا على البيئات املبنية وق�ة التجارب الغامرة 

وامليتافري�س والرم�ز غري القابلة لال�ستبدال. 
وا�ستعر�س اجل�انب والتاأثريات القان�نية يف مناق�سة تفاعلية مع احل�س�ر، 
وقدم �سرحا مف�سال عن م�سامن ال�اقع املعزز والفرق بينه وبن ال�اقع 
املختلط وال�اقع املفرط، والتمييز بن ما ه� حقيقة وخيال، وق�ة التجارب 

واجلاذبية،  الطبيعة  البيئات، وحت��دث عن جت��اوز  الغامرة يف خمتلف هذه 
والتح�ل من امل�سطح اىل اأجهزة ال�اقع املمتد واالفرتا�سي، وتطرق لكيفية 
الالعبن من ح�ل  ورب��ط  الفيدي�،  األعاب  امليتافري�س من عامل  بدء فكرة 

العامل يف اآن واحد. 
وقال اإن امليتافري�س هي �سبكة وا�سعة النطاق، وقابلة للت�سغيل املتبادل من 
وميكن  الفعلي،  ال�قت  يف  عر�سها  يتم  االأب��ع��اد،  ثالثية  افرتا�سية  ع���امل 
جتربتها ب�سكل متزامن وم�ستمر من قبل عدد غري حمدد من امل�ستخدمن، 
التاريخ  مثل  البيانات،  ا�ستمرارية  دع��م  م��ع  بال�ج�د  اإح�سا�س  منهم  لكل 

واله�ية واالت�ساالت واملدف�عات واال�ستحقاقات واالأ�سياء. 
ذكية  عق�د  اأنها  اأو�سح   .. لال�ستبدال  القابلة  غري  الرم�ز  عن  حديثه  ويف 
الذكي،  للعقد  ال��سفية  البيانات  يف  ت�سمينها  يتم  برجمية”  “رم�ز 
واأ�سبحت الي�م متن�عة جدا، فمنها ما يك�ن يف بطاقات التجارة الرقمية، 
اأ�سماء  اأو  حفالت،  تذاكر  اأو  تغريدات،  اأو  رقمية،  ع��ق��ارات  يك�ن  ما  ومنها 
ملجاالت اأو فن�ن رقمية ومقتنيات، كما حتدث عن مزايا الرم�ز غري القابلة 

لال�ستبدال وهي امللكية امل�ستمرة والثبات والتفرد واالأ�سالة واالإثباتات. 
من جهته قال الدكت�ر عبداهلل �سليمان احلمادي مدير اإدارة اال�سرتاتيجية 
وامل�ستقبل يف وزارة العدل اإن دولة االإمارات تعد من دول العامل الرائدة يف 
وانتهجت  الرابعة،  ال�سناعية  الث�رة  ت�سريعات م�ستقبلية يف جمال  تط�ير 
البنية  امل�ستقبل، وجتهيز  اقت�ساد  مل�اكبة متطلبات  �ساملة  م�ستقبلية  روؤية 

الث�رة  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��رق��م��ي��ة  االأ����س����ل  ف��ع��ال��ي��ة  ل���زي���ادة  ال���الزم���ة  التحتية 
ال�سناعية الرابعة. 

اأطلقت حك�مة دولة االإم��ارات ا�سرتاتيجية   ،2017 واأ�ساف منذ �سبتمر 
ال�سن�ية  االجتماعات  اأع��م��ال  �سمن  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  للث�رة  االإم����ارات 
للث�رة  ع��امل��ي��اً  م��رك��زاً  ال��دول��ة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  للحك�مة 
ال�سناعية الرابعة، وامل�ساهمة يف حتقيق اقت�ساد وطني تناف�سي، قائم على 
املعرفة واالبتكار والتطبيقات التكن�ل�جية امل�ستقبلية، والتي تدمج التقنيات 

املادية والرقمية واحلي�ية. 
واأ�سار اإىل اأن اال�سرتاتيجية تر�سخ روؤية دولة االإمارات باأن ت�سبح اأمن�ذجاً 
مفت�حاً  وخمتراً  امل�ستقبل،  لتحديات  اال�ستباقية  امل�اجهة  يف  رائ��داً  عاملياً 
الث�رة  من  املرحلة  هذه  مع  وتزامنا  الرابعة،  ال�سناعية  الث�رة  لتطبيقات 
 ، االأخ����رية  ال�سن�ات  خ��الل  قفزاتها  م��ن  �سرعت  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية 
وي�سري كثري من الباحثن اإىل اأن العامل على اأعتاب ث�رة �سناعية خام�سة، 
اأكرث  ب�سكل  الب�سري،  ال��ذك��اء  م��ع  احلديثة  التكن�ل�جيا  دم��ج  على  ُت��رّك��ز 
وكاأنها  ظهرت  والتي  الرابعة،  ال�سناعية  الث�رة  يف  عليه  كانت  مّما  فاعليًة 
ت�سعى  العاملة، حيث  الب�سرية  والق�ى  احلديثة  التكن�ل�جيا  بن  مناف�سة 
التقنيات  ب��ن  ت���ازًن��ا  اأك���رث  ع��الق��ة  ب��ن��اء  اإىل  اخلام�سة،  ال�سناعية  ال��ث���رة 
ا�ستخدام  على  اخلام�سة  ال�سناعية  ال��ث���رة  تعتمد  كما   ، والب�سر  احلديثة 
وامليتافري�س  االأ�سياء،  واإنرتنت   ، ال�سخمة  والبيانات  اال�سطناعي،  الذكاء 

ب�سكل اأكرث تفاعال مع االإن�سان، ومن خالل تقنيات تغمر االن�سان يف واقع 
افرتا�سي ومعزز . 

وعلى هام�س املختر االبتكاري عقدت جل�سة تفاعلية ونقا�سا بن احلا�سرين 
االأو�ساط  يف  العملي  وال�اقع  القان�نية  التداعيات  ح�ل  ق�سعبي،  والدكت�ر 
م��س�ع  منها  حم���اور  ع���دة  مناق�سة  ومت  وال���ع���امل،  ال��دول��ة  يف  ال��ق��ان���ن��ي��ة 
التاأليف  وح��ق���ق  الفكرية  امللكية  وم�ا�سيع  متجدد  كهدف  التكن�ل�جيا 
وحق�ق  العامل،  يف  واخل�س��سية  البيانات  واأم��ن  امليتافري�س،  ع��امل  �سمن 
اال�ستثمار  واأن�سطة  واالن��دم��اج  اال�ستح�اذ  وعمليات  املالية،  التكن�ل�جيا 
االأخرى، وحق اخل�س��سية يف الرم�ز غري القابلة لال�ستبدال، ودور امللكية 
الفكرية يف حمايتها، ومدى اإمكانية اعتبار الرم�ز غري القابلة لال�ستبدال 
الع�امل  �سمن  حت��دث  اأن  ميكن  التي  اخل��ط��رية  ماليةواالنتهاكات  اأوراق 

االفرتا�سية، وحماية االأطفال. 
لكل  الت�سريعات  م�اكبة  ���س��رورة  املخترعلى  ختام  يف  احل��ا���س��رون  وات��ف��ق 
الدولة،  يف  القان�نية  والك�ادر  الهيئات  م�اكبة  و�سرورة  امل�ستجدات،  هذه 
منفتحة  دول��ة  يف  نعي�س  ونحن  �سيما  ال  امل�ستجدات،  كافة  على  واطالعها 
وت�يل  العاملية،  الت�سنيفات  يف  الدولية  امل�ؤ�سرات  اأغلب  تعتلي  العامل،  على 
احلك�مة فيها اهتماماً كبرياً للتكن�ل�جيا، ت�ساعدها يف ذلك، بنيتها التحتية 
العاملية التي تتف�ق على العديد من دول العامل املتقدمة، وامل�ست�ى املعي�سي 

والتعليمي لل�سكان فيها. 

انطالق املوؤمتر الأول لأمرا�س القلب والأوعية الدموية لالأجنة وحديثي الولدة يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام

واالأوعية  القلب  الأم��را���س  االأول  ال���دويل  امل���ؤمت��ر  فعاليات  اأم�����س  انطلقت 
وي�ستمر  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  ال����الدة  وحديثي  لالأجنة  ال��دم���ي��ة 
ي�من يف فندق روزوود اأب�ظبي مب�ساركة كبار اخلراء واملحلين الدولين 
ملناق�سة اأحدث املعايري واالبتكارات املتعلقة برعاية اأمرا�س القلب واالأوعية 

الدم�ية لالأجنة وحديثي ال�الدة. 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  رعاية معايل  امل�ؤمتر حتت  ويعقد 
الت�سامح والتعاي�س وبتنظيم من م�ست�سفى الك�رني�س ومدينة ال�سيخ خليفة 
الطبية التابعتن ل�سركة اأب�ظبي للخدمات ال�سحية "�سحة" بالتعاون مع 

اإ�سرائيل  يف  االأطفال  لطب  �سنايدر  ومركز  لالأطفال  فيالدلفيا  م�ست�سفى 
وبالتعاون مع دائرة ال�سحة اأب�ظبي ال�سريك اال�سرتاتيجي يف هذا امل�ؤمتر. 
تقدمي  "�سحة"  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  الك�يتي  جابر  �سعيد  وق��ال 
الرعاية حلاالت اأمرا�س القلب واالأوعية الدم�ية لالأجنة وحديثي ال�الدة 
املجال الطبي  االأهمية ويظهر اجلانب االأكرث تعاوناً يف  بالغ  يعتر جمااًل 
وي�سمل هذا الن�ع من الرعاية العديد من التخ�س�سات الطبية االأمر الذي 
يجعل هذا امل�ؤمتر يقدم مزيجاً غنياً من املعل�مات القيمة التي يتناولها اأبرز 

اخلراء وي�سلط ال�س�ء على اأهم امل��س�عات ذات ال�سلة. 
اأن ارتفاع عدد االأطفال يف منطقة ال�سرق االأو�سط ب�سكل ملح�ظ  واأ�ساف 
م�ؤخًرا اأدى اإىل زيادة الرتكيز على الرعاية ال�سحية ملراحل ما قبل ال�الدة 

هذا  يف  احلك�مية  اال�ستثمارات  يف  املتزامنة  وال��زي��ادة  واالأط��ف��ال  والر�سع 
عاملي  م�ست�ى  ذات  �سحية  رعاية  خدمات  بتقدمي  "�سحة"  وتلتزم  املجال 

له�ؤالء با�ستخدام العالج والتكن�ل�جيا االأكرث تقدًما. 
ويغطي امل�ؤمتر جمم�عة وا�سعة من امل�ا�سيع مبا فيها علم ال�راثة الأمرا�س 
من  حم��ددة  ح��االت  وا�ستعرا�س  ال����الدة  وحديثي  االأج��ن��ة  وت�س�ير  القلب 
اأمرا�س القلب واالأوعية الدم�ية لدى االأجنة والرعاية اخلا�سة بالت�ليد 
باأمرا�س  امل�سابن  ال�الدة  املبتكرة ورعاية حديثي  واالأم وعالجات اجلنن 
القلب مبا يف ذلك الق�سطرة والتدخالت اجلراحية واجل�انب االجتماعية 

والنتائج ط�يلة املدى الأمرا�س القلب اخللقية يف ال�سرق االأو�سط. 
االأعمال يف  وتط�ير  العاملية  اال�سرتاتيجية  رئي�س  نائب  فراي  روث  وقالت 

م�ست�سفى فيالدلفيا لالأطفال يدعم امل�ؤمتر التعاون بن عدد من اخلراء 
اأف�سل  بتقدمي  امللتزمن  العربي  والعامل  واإ�سرائيل  املتحدة  ال�اليات  من 

رعاية �سحية لالأطفال يف جميع اأنحاء العامل. 
التنفيذي ملركز  اإفرات برون- هارليف الرئي�س  من جانبها قالت الدكت�رة 
�سنايدر لطب االأطفال :" لقد �ساهم اإبرام االتفاقيات بن اإ�سرائيل واالإمارات 
ودول عربية اأخرى يف خلق فر�س جديدة للتعاون يف جمال الرعاية ال�سحية 
امل�ستدامة  املر�سى وال�سراكات  نتائج  املعرفة وحت�سن  وكانت نتيجته تبادل 
"�سحة" وم�ست�سفى فيالدلفيا  لتقدمي رعاية اأف�سل ويعد تعاوننا هذا مع 
لالأطفال مبثابة �سهادة على االإجنازات الهائلة التي ميكن اأن نحققها نتيجًة 

لزيادة م�ست�يات التعاون الدويل يف قطاع الرعاية ال�سحية". 
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اأخبـار الإمـارات

م�شت�شفى كليفالند يعالج ال�شكتة الدماغية بالذكاء ال�شطناعي  
•• اأبوظبي-وام

كليفالند  م�ست�سفى  ي�����س��ت��خ��دم 
 ARTIS كلينك اأب�ظبي نظام
اأنظمة  اأح�����دث  وه����   Icono
التدخل اجلراحي لعالج ال�سكتة 

الدماغية يف املنطقة. 
ويجمع االبتكار تقنيات الت�س�ير 
بالذكاء  االأب��ع��اد  وثالثية  ثنائية 
ابتكاراً  وي��ع��ت��ر  اال���س��ط��ن��اع��ي 
للمر�سى  م��ت���ف��راً  ب���ات  ع��الج��ي��اً 
يف  الدماغية  بال�سكتة  امل�سابن 
االإمارات ليزيد من فر�س النجاة 
والتعايف من هذه احلالة ال�سحية 
املزمنة التي حتدث نتيجة ت�سكل 

خرثة دم�ية داخل الدماغ. 
وقال الدكت�ر خليل و�سفي زهرا 
الع�سبية  اجل��راح��ة  ق�سم  رئي�س 
االأع�ساب  م��ع��ه��د  يف  ال��ت��داخ��ل��ي��ة 
كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  يف 
اأب�ظبي.. " يعتر ال�قت عن�سراً 
بال�سكتة  االإ���س��اب��ة  ع��ن��د  ح��ا���س��م��اً 
اأكرث  وه��ي  االإق��ف��اري��ة  الدماغية 

اال����س���ط���ن���اع���ي ل���ت���ق���دمي ج�����دة 
ت�س�ير فائقة لل�س�رة عر اإعادة 
مبا�سر  ب�سكل  ال�����س���رة  ت��رك��ي��ب 
من  اجل���راح����ن  يتمكن  ول��ذل��ك 
الت�س�ير املقطعي  اإجراء  تخطي 
املح��سب للبدء بالعالج مبا�سرة 
ت�فري  العملية  ه��ذه  ���س��اأن  وم��ن 
ت�س�راً  اجل��راح��ن  ومنح  ال���ق��ت 
ك���ام���اًل ع���ن ح���ال���ة امل���ري�������س مبا 
خمرجات  حت��ق��ي��ق  اإىل  ي����ق�����ده 
اأ�سرار  وتقليل  اأف�����س��ل  عالجية 
ال�سكتة الدماغية اإىل اأدنى حدود 

ممكنة. 
ال�سحة  مل��ن��ظ��م��ة  " وف���ق���اً  وق�����ال 
االإ�سابة  خم��اط��ر  ت��ق��ع  ال��ع��امل��ي��ة 
�سخ�س  على  الدماغية  بال�سكتة 
اأ�سخا�س  اأرب���ع���ة  ك���ل  ب���ن  واح����د 
خالل حياته م�سريا اإىل اأن ارتفاع 
ال���دم م��ن ع���ام��ل اخلطر  �سغط 
بال�سكتة  ل��الإ���س��اب��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
ال��دم��اغ��ي��ة وت��ع��ت��ر ه���ذه احلالة 
لالإ�سابة  رئي�سياً  �سبباً  ال�سحية 
بالعجز هنا وثالث اأ�سباب ال�فاة. 

النظام  ه���ذا  " ب��ف�����س��ل  واأ����س���اف 
اإج���������راء هذه  اجل����دي����د مي��ك��ن��ن��ا 
ال��ع��م��ل��ي��ة ب�����س��رع��ة اأك�����ر االأم����ر 
زي������ادة فر�س  ي�����س��اه��م يف  ال�����ذي 
الدماغية  ال�سكتة  مر�سى  �سفاء 

وبقائهم على قيد احلياة". 
لعالج  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��ت��دخ��ل  ويف 

�سي�عاً  الدماغية  ال�سكتة  اأن����اع 
ل��دي��ن��ا عملياً  ال��دق��ائ��ق  ومب����رور 
م���دة اأق�����س��اه��ا ���س��ت ���س��اع��ات منذ 
ب����دء ظ��ه���ر االأع����را�����س الإج����راء 
م����ا ي���دع���ى ا���س��ت��ئ�����س��ال اخل����رثة 
على  يعمل  اإج��راء  وه�  الع�سبية 

اإذابة اجللطة يف دماغ املري�س. 

يخ�سع  ال����دم����اغ����ي����ة  ال�������س���ك���ت���ة 
املقطعي  ل��ل��ت�����س���ي��ر  امل���ر����س���ى 
اجلراح�ن  وي���راج���ع  امل��ح������س��ب 
عملية  اإج��راء  قبل  يدوياً  ال�س�ر 
اأن  اإال  ال��دم���ي��ة  اخل����رثة  اإذاب������ة 
يرتقي  اجل����دي����د  ال���ن���ظ���ام  ه�����ذا 
الذكاء  با�ستخدام  العملية  بهذه 

ال�سكتة الدماغية التابعن ملعهد 
والذي  امل�ست�سفى  يف  االأع�����س��اب 
يقدم جمم�عة �ساملة من اأحدث 
والعالج  ال��ت�����س��خ��ي�����س  خ����ي����ارات 
بال�سكتة  امل�����س��اب��ن  ل��ل��م��ر���س��ى 
القلب  واأم������را�������س  ال���دم���اغ���ي���ة 

واالأوعية الدم�ية االأخرى. 
لل�سكتة  العاملي  بالي�م  واح��ت��ف��اًء 
ال���دم���اغ���ي���ة ال������ذي ي�������س���ادف يف 
م�ست�سفى  ي�سجع  اأك��ت���ب��ر   29

اإتاحة هذا  لذلك تنط�ي خط�ة 
اخل���ي���ار ال��ع��الج��ي امل��ت��ط���ر على 
اأهمية كبرية الي�م اإذ �سي�ساعدنا 
هذا النظام يف نهاية املطاف على 
الدماغية  ال�سكتة  مر�سى  منح 
واأف�سل  مم��ك��ن��ة  رع����اي����ة  اأرق�������ى 
فر�سة ممكنة لل�سفاء والتعايف". 
اجلديد  ال��ن��ظ��ام  تركيب  و�سيتم 
���س��م��ن ب��رن��ام��ج ط���ب االأم���را����س 
عالج  ومركز  الع�سبية  ال�عائية 

اأفراد  اأب�ظبي  كلينك  كليفالند 
االإ�سارات  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  املجتمع 
االأوىل حلدوث ال�سكتة الدماغية 
تك�ن  ق��د  قل���يلة  دق������ائق  الأن 
امل�ساب  ح���ي���اة  اإن����ق����اذ  يف  ك��ف��ي��ل��ة 
و�سعف  ال���ج��ه  " ت��ديل  وت�سمل 
" وعند  ال��ك��الم  ال���ذراع و�سع�بة 
االأعرا�س  ه���ذه  م��ن  اأي  ح����دوث 
ي��ج��ب االت�����س��ال ب��ال��ط���ارئ على 

الف�ر. 

رحلة عمرة للمتميزين من موظفي بيت اخلري
•• دبي –الفجر:

ن��ظ��م��ت ب��ي��ت اخل���ري رح��ل��ة الأداء م��ن��ا���س��ك ال��ع��م��رة ل� 
وال�سائقن  والفنين  امل�����س���ؤول��ن  م��ن  م���ظ��ف   18
امل��ت��م��ي��زي��ن، ���س��م��ن امل���ب���ادرات امل��ت��ن���ع��ة ال��ت��ي تقيمها 
اجل��م��ع��ي��ة ب��ه��دف اإ���س��ع��اده��م، وال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا رفع 

م�ست�ى االأداء ال�ظيفي.
اجلمعية،  ع��ام  مدير  الع��سي،  طاهر  عابدين  واأّك���د 
اأن "بيت اخلري" ت�سع على عاتقها م�س�ؤولية ت�سجيع 
وحتر�س  ج��ه���ده��م،  وت��ق��دي��ر  وحتفيزهم  م�ظفيها 

ب�سكل دائم على اإقامة الفعاليات واملبادرات واالأن�سطة 
ال���ت���ي ت���دع���م م���ظ��ف��ي��ه��ا يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت، واأن 
والثقافية  ال��ت���ع���ي��ة  ال��رام��ج  ب��ن  تتن�ع  االأن�����س��ط��ة 
وت�فري  ال�ظيفي،  االأداء  م�ست�ى  لتعزيز  والدينية، 
دفع  يف  اإيجابياً  تنعك�س  والر�سى  ال�سعادة  م��ن  بيئة 

عجلة التط�ر والتميز يف اجلمعية.
للتم�ين  "البان��س  اإىل  بال�سكر  ال��ع������س��ي  وت���ّج��ه 
ال�سفر  ت���ذاك���ر  ق��ي��م��ة  دف���ع  يف  مل�����س��اه��م��ت��ه  الغذائي"، 
اجلمعية  اأن  اإىل  م��ن��ّ�ه��اً  امل�����س��ارك��ن،  م��ن  مل��ج��م���ع��ة 
املعاين  ملا حتمله يف طياتها من  املبادرة  اختارت هذه 

للتقرب  فر�سة  فهي  وال�سامية،  ال�سادقة  االإميانية 
اإىل اهلل تعاىل بالطاعة، وتبث الطماأنينة يف النف��س.

العالقات  م�����س���ؤول  البل��سي،  علي  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 
الرحلة،  على  وامل�����س��رف  اخلري"  "بيت  يف  احلك�مية 
بجه�د اجلمعية لت�فري جميع الت�سهيالت، وت�سخري 
ك��اف��ة االإم��ك��ان��ي��ات ل�����س��م��ان اإجن����اح ال��رح��ل��ة وحتقيق 
اأنها �ساهمت يف تدعيم  اإىل  املن�س�دة، م�سرياً  اأهدافها 
القيم الدينية، وت�ثيق الت�ا�سل والرتابط والتالحم 
ال�احدة  االأ���س��رة  روح  وتعزيز  امل�ساركن،  جميع  ب��ن 

واأوا�سر العالقات االإن�سانية فيما بينهم.

ع 5 مذكرات تفاهم لرفع تناف�شية ومتكني الكوادر الإماراتية  »ناف�س« يوقرّ
•• دبي-وام

"ناف�س" 5 مذكرات تفاهم خالل  وّقع جمل�س تناف�سية الك�ادر االإماراتية 
"كفاءات"، اأقيم م�ؤخراً يف دي�ان وزارة امل�ارد الب�سرية  حفل لدعم برنامج 
والت�طن يف دبي، وذلك مع كّل من مركز اأب�ظبي للتعليم والتدريب التقني 
وكلية  واملالية،  امل�سرفية  للدرا�سات  االإم���ارات  ومعهد  )اأكتفيت(،  واملهني 
)�سريت(،  والتدريب  التطبيقية  لالأبحاث  التف�ق  ومركز  لل�سياحة،  دب��ي 
الق�ى  بن  االإم��ارات��ي��ن  م�ساركة  زي��ادة  بهدف  وذل��ك  ات�ساالت،  واأكادميية 
برامج  م��ن  جمم�عة  ع��ر  تناف�سيتهم  ورف��ع  اخل��ا���س،  القطاع  يف  العاملة 

التدريب والتمكن والتاأهيل املهني. 
برنامج  خ��الل  "ناف�س" من  االإم��ارات��ي��ة  ال��ك���ادر  تناف�سية  جمل�س  ويهدف 
"كفاءات" اإىل تط�ير مهارات االإماراتين الباحثن عن عمل والعاملن يف 

القطاع اخلا�س، ورفع كفاءتهم يف التخ�س�سات املهنية التي يرغب�ن بها. 
وتعليقاً على املبادرة واملذكرات قال �سعادة غنام املزروعي االأمن العام ملجل�س 
مّت  "كفاءات" -ال��ذي  برنامج  وتط�ير  دعم  اإن  االإماراتية  الك�ادر  تناف�سية 
الك�ادر  كفاءة  رف��ع  بهدف  ياأتي  "ناف�س"-  م��ب��ادرات  حزمة  �سمن  اإط��الق��ه 
املرحلة  يف  االقت�ساد  ع�سب  ت�سّكل  التي  املهنية  التخ�س�سات  يف  ال�طنية 
املقبلة، ال�سيما يف القطاع امل�سريف والرعاية ال�سحية والتجزئة، وغريها من 

القطاعات". 
واأ�ساف: "اأ�سفنا اإىل قائمة �سركائنا جمم�عة جديدة من مراكز التدريب 
نفخر  ونحن  املهنية،  الكفاءة  ورفع  التدريب  بتقدمي  املتخ�س�سة  واجلهات 
م�اطني  لدعم  املعنية  االأط��راف  بن  التعاون  تكّر�س  التي  ال�سراكات  بهذه 

وم�ساعدتهم  اخل��ا���س،  القطاع  يف  والعاملن  عمل،  ع��ن  الباحثن  ال��دول��ة 
ال�ظائف  يف  املهني  والتطّ�ر  للنجاح  ت�ؤهّلهم  التي  املهارات  على  للح�س�ل 

التي ت�سمن لهم والأ�سرهم حياة كرمية واآمنة. 
الب�سرية  امل����ارد  وزارة  وكيل  ال�س�يدي  اأحمد  �سيف  �سعادة  ن���ه  جانبه  من 
والت�طن ل�س�ؤون الت�طن باأهمية التعاون واال�ستجابة الكبرية من خمتلف 
امل�ؤ�س�سات االأكادميية ومراكز التدريب، لدعم امل�سرية املهنية الأبناء ال�طن، 
ومتكينهم من امتالك اخلرات واملهارات الالزمة لتلبية متطلبات وظائف 
مع  وان�سجاماً  ت��ط��ّ�راً  اأك��رث  مهارات  اإىل  احلاجة  ظ��ّل  يف  ال�سيما  امل�ستقبل، 

تطّ�ر �س�ق العمل. 
االبتكارات  تبّني  اإىل  ي�سارع  اخل��ا���س  القطاع  اأن  ال��الف��ت  م��ن  اأن��ه  واأ���س��اف 
�سيجد  ف��اإن��ه  ل��ذل��ك  التكن�ل�جيا،  على  القائمة  واال���س��ت��ث��م��ارات  احل��دي��ث��ة 
تدريباً  وامل��دّرب��ة  امل�ؤهلة  ال�طنية  ال��ك���ادر  �سمن  امل�ظفن  من  متطلباته 
عالياً، ما ي�سهم يف جت�سيد روؤية قيادتنا الر�سيدة يف رفع ن�سب الت�طن يف 
القطاع اخلا�س، وزيادة م�ساهمة امل�ظفن االإماراتين كقّ�ة دافعة للقطاع 

اخلا�س ولالقت�ساد ال�طني ب�سكل عام". 

مبادرة برنامج "كفاءات". 
تخ�س�سية  تدريبية  برامج  تقدمي  "كفاءات" اإىل  برنامج  مبادرة  تهدف  و 
مطل�بة يف �س�ق العمل للك�ادر االإماراتية من الباحثن عن عمل بناًء على 
تدريبية  برامج  ت�سميم  يتم  حيث  العمل،  ل�ساحب  التدريبية  االحتياجات 
بالتن�سيق مع اجلهات التدريبية املعتمدة. اإىل جانب ت�فري برامج تدريبية 
على  متطلباتها  ان��ت��ه��اء  عند  ال��رام��ج  ب��ه��ذه  امللتحق�ن  مب�جبها  يح�سل 

�سهادات مهنية، وهي جمم�عة �سهادات مهنية مت طرحها يف من�سة "ناف�س" 
لتاأهيل العاملن يف القطاع اخلا�س.  وت�سمل القطاعات امل�ستهدفة يف اإطار 
والقطاع  وال�سياحة،  ال�سحية،  والرعاية  التكن�ل�جيا،  "كفاءات"  برنامج 

امل�سريف واملايل والتجارة والتجزئة. 

- 5  مذكرات تفاهم. 
تط�ير  اإط��ار  يف  تفاهم  مذكرات  "ناف�س" خم�س  برنامج  وقع  ال�سياق،  ويف 
�سراكاته الهادفة اإىل رفع كفاءة الك�ادر االإماراتية وتعزيز مهاراتها مبا ي�سهم 
يف ت�فري فر�س عمل منا�سبة للم�اطنن يف خمتلف جماالت العمل �سمن 
للتعليم  اأب�ظبي  مركز  مع  التفاهم  مذكرة  تهدف  حيث  اخلا�س،  القطاع 
والتدريب التقني واملهني )اأكتفيت( اإىل تعزيز الفر�س ال�ظيفية امل�ستدامة 
التدريب  ب��رام��ج  وتنفيذ  واق���رتاح  التجزئة،  جت��ارة  قطاع  يف  لالإماراتين 
والتط�ير وامل�ؤهالت املهنية لتمكن امل�اطنن من احل�س�ل على امل�ؤهالت 
املهنية املعتمدة، وهي �سهادات امل�ست�ى الثاين والثالث والرابع والدبل�م يف 
برامج تدريب ومتكن  وتنفيذ  اق��رتاح  اإىل جانب  التجزئة.  عمليات جتارة 
للح�س�ل  اخلا�س  القطاع  يف  والعاملن  عمل  عن  الباحثن  من  امل�اطنن 
على م�ؤهالت معتمدة يف املجاالت التي يتطلبها �س�ق العمل ح�سب ت��سيات 

جمل�س تناف�سية الك�ادر االإماراتية. 
واملالية  امل�سرفية  للدرا�سات  االإم���ارات  معهد  مع  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
وتزويدهم  عمل  عن  الباحثن  من  االإماراتية  الك�ادر  وتدريب  تاأهيل  اإىل 
باملعارف واملهارات الالزمة للعمل يف قطاع امل�سارف، والتعاون امل�سرتك بن 
"ناف�س" واملعهد لت�سميم الرامج التدريبية مبا ين�سجم مع متطلبات هذا 

اجتيازهم  بعد  املطروحة  لل�ظائف  امل�اطنن  �سغل  ل�سمان  وذل��ك  القطاع 
للتدريب بنجاح. 

كما تهدف مذكرة التفاهم مع كلية دبي لل�سياحة اإىل تط�ير وتنفيذ ودعم 
وتبادل  دب��ي،  اإم���ارة  يف  ال�سياحة  قطاع  يف  الت�طن  وخطط  ا�سرتاتيجية 
والتدريب  الت�ظيف  وفر�س  وال�س�اغر  املن�ساآت  ح�ل  والبيانات  املعل�مات 
املت�فرة يف املن�ساآت ال�سياحية يف دبي، وت�فري الرامج التدريبية املتخ�س�سة 
يدعم  االإماراتية مبا  الك�ادر  مهارات  لتعزيز  وال�سيافة  ال�سياحة  يف قطاع 

فر�س ت�ظيفهم يف هذا القطاع. 
الذراع  )���س��رت(،  وال��ت��دري��ب  التطبيقية  لالأبحاث  التف�ق  مركز  و�سيعمل 
التجارية والبحثية والتدريبية لكليات التقنية العليا، وفق مذكرة التفاهم 
وامل�ؤهالت  وال��ت��دري��ب  التط�ير  ب��رام��ج  وتنفيذ  ت�سميم  على  "ناف�س"  م��ع 
املهنية وفقاً لالحتياجات التدريبية للباحثن عن عمل، واملهن املحددة من 
قبل "ناف�س"، مبا يت�افق مع معايري امل�ؤهالت ال�طنية، اإىل جانب ت�فري 
املدّربن واملخترات وال�ر�س لتنفيذ الرامج التدريبية مبا يكفل االرتقاء 
امل�ؤهالت  خمرجات  ج���دة  وي�سمن  امل��ت��دّرب��ن،  وم��ه��ارات  معارف  مب�ست�ى 

التدريبية واملهنية وفقاً الأرقى املعايري. 
ودعم  وتنفيذ  تط�ير  اإىل  ات�ساالت  اأكادميية  مع  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
االإم���ارات،  دول��ة  يف  التكن�ل�جيا  قطاع  يف  الت�طن  وخطط  ا�سرتاتيجية 
وت�فري الرامج التدريبية املتخ�س�سة يف قطاع التكن�ل�جيا لتعزيز مهارات 
الك�ادر االإماراتية مبا يدعم فر�س ت�ظيفهم يف القطاع، باالإ�سافة اإىل رفع 
امل�ستدامة  ال�ظيفية  الفر�س  وتعزيز  االإماراتية  الك�ادر  تناف�سية  م�ست�ى 

لهم للعمل يف قطاعات التكن�ل�جيا املتن�عة. 

�شرطة دبي والأمني تطلقان حملة مكافحة الر�شائل املجهولة 2 للتوعية بخطر املخدرات
•• دبي-وام

باالإدارة  ال��دويل  حماية  مركز  اأطلق 
�سرطة  يف  امل��خ��درات  ملكافحة  العامة 
دبي، - �سمن جه�ده الت�ع�ية ح�ل 
املخدرات  ت���روي���ج  ر���س��ائ��ل  خم���اط���ر 
م�اقع  ع����ر  ال��ع��ق��ل��ي��ة  وامل�������ؤث������رات 
الن�سخة   ..- االج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���س��ل 
الثانية من احلملة املمنهجة ملكافحة 
"الر�سائل املجه�لة 2" التي ت�ستمر 
بالتعاون  املُ��ق��ب��ل  ن�فمر   28 حتى 
�سعار  حت����ت  االأم���������ن،  خ����دم����ة  م����ع 
الإعادة  ال  ل��ل��رد..  ال  للتفاعل..  "ال 

الن�سر". 
واأكد العميد خالد بن م�يزة، مدير 
املخدرات  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
احليطة  اأخ�����ذ  �����س����رورة  ب��ال��ن��ي��اب��ة، 
واحل����ذر ح��ي��ال ه���ذه ال��ر���س��ائ��ل التي 
اإجرامية  ع�������س���اب���ات  خ��ل��ف��ه��ا  ت���ق���ف 
ال��دول��ة وم�ساعفة  م��ت���اج��دة خ���ارج 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  االأ����س���ري���ة،  ال��رق��اب��ة 
املجتمع وت�ا�سلهم مع  اأف��راد  تعاون 
�سرطة دب��ي ���س���اء م��ن خ��الل مركز 
عر  اأو   901 امل����ج����اين  االت�������س���ال 
 E" االإل��ك��رتون��ي��ة  اجل���رائ���م  من�سة 
crime" التي ت�فرها �سرطة دبي 
م�قعها  اأو  ال���ذك���ي،  تطبيقها  ع��ر 
االإلكرتوين، يعك�سان وعي اجلمه�ر 
وحر�سه على تعزيز االأمن املجتمعي 
وجناح مبادرات �سرطة دبي الت�ع�ية 
يف رفع ال�عي املجتمعي ب�سكل كبري. 
اأن  م�يزة  بن  خالد  العميد  واأو���س��ح 
 E" االإل��ك��رتون��ي��ة  اجل���رائ���م  من�سة 
الن�سف  خ����الل  ت��ل��ق��ت   "crime
االأول من العام اجلاري نح� 2222 
بالغاً بخ�س��س الر�سائل املجه�لة، 
الفتا اإىل اأنه مت القب�س على 527 

العامة الإجنازات  االإدارة  اإىل حتقيق 
ك��ب��رية وم��ب��ه��رة يف ع��م��ل��ي��ات �سبط 
املتهمن يف جرائم املخدرات، و�سرب 
عمليات  واإح������ب������اط  خم���ط���ط���ات���ه���م 
ت��روي��ج ال�����س��م���م.  واأ����س���اف " نتابع 
م���الح���ظ���ات اجل���م���ه����ر ح�������ل ه���ذا 
كبري،  باهتمام  الر�سائل  م��ن  ال��ن���ع 
ولعل اأبرزها اأنهم كلما حجب�ا رقماً 
وردتهم الر�سائل من رقم اآخر، وهذا 
الأن الع�سابات االإجرامية واملروجن 
ب�سكل  اأ����س���ال���ي���ب���ه���م  م����ن  ي�����ط������رون 
التقنيات  على  يعتمدون  اإذ  م�ستمر، 
املتعاطن  مع  الت�ا�سل  يف  احلديثة 
ب�سكل  امل��ج��ت��م��ع  واأف�������راد  خ�����س������س��اً 
اإليهم هذه الر�سائل،  عام، فري�سل�ن 
يتم  العر�س،  على  امل�افقة  ومبجرد 
االت����ف����اق ع��ل��ى م���ك���ان حم����دد تدفن 
املتعاطي  ليت�سلمها  امل��خ��درات،  فيه 
امل������روج،  اإىل  ال���ن���ق����د  ب���ع���د حت����ي���ل 
التحديات،  ه���ذه  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
لهم  تت�سدى  املكافحة  اأجهزة  اأن  اإال 
اأ�ساليبهم، ولكن هناك  وتتف�ق على 
البع�س،  ا���س��ت��ج��اب��ة  م����ن  خم������اوف 
الن�ع  ل���ه���ذا  امل���راه���ق���ن،  وحت����دي����داً 
الف�س�ل،  �سبيل  على  الر�سائل  م��ن 
لتجربة  امل��روج��ن  م��ع  فيت�ا�سل�ن 
لذا  الطريقة،  بهذه  املخدرات  �سراء 
تبذل �سرطة دبي اأق�سى ما يف و�سعها 
ولت�عية  ال��ظ��اه��رة،  لهذه  للت�سدي 
ح�ل  اأبنائهم  تنبيه  ب�سرورة  االآب��اء 
الر�سائل  لهذه  اال�ستجابة  خماطر 
واتباع  القان�نية،  للم�ساءلة  جتنباً 
االإر��������س�������ادات االأم���ن���ي���ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
الت�ا�سل مع ال�سرطة واإر�سال �س�رة 
تلقاها،  التي  املجه�لة  الر�سالة  من 

وحجب الرقم الذي وردت منه. 
وقال اإن رجال االإدارة العامة ملكافحة 

ويف  نف�سها،  ال��ف��رتة  خ���الل  م��روج��اً 
ال�قت ذاته اإىل اأن اإلقاء القب�س على 
التعامل  ب��اإجن��از  كفيل  واح���د  م���روج 

مع عدد كبري من البالغات. 
وقال العميد خالد بن م�يزة " ياأتي 
حملة  م��ن  الثانية  الن�سخة  اإط���الق 
م��ك��اف��ح��ة ال��ر���س��ائ��ل امل��ج��ه���ل��ة وفق 
ال��ف��ري��ق عبداهلل  ت���ج��ي��ه��ات م��ع��ايل 
ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة 
ال��ن�����س��اط عر  ل��ه��ذا  للت�سدي  دب���ي، 
ت�ع�ي  االأول  م���ت����ازي���ن،  خ��ط��ن 
ع���ن ط���ري���ق م���رك���ز ح��م��اي��ة ال����دويل 
والثاين  ال�������س���رك���اء،  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
العامة  االإدارة  ط��ري��ق  ع��ن  م��ي��داين 
ملكافحة املخدرات التي ال تاأل�ا جهداً 
امل�سب�هة  ل��ل��ن�����س��اط��ات  ال��ت�����س��دي  يف 
تت�سمن  وال��ت��ي  الرقمي  الف�ساء  يف 
ترويجاً للمخدرات وامل�ؤثرات العقلية 
م���ن خ����الل ����س����ر وم��ق��اط��ع فيدي� 
باإر�سالها  ت���ق����م  ���س���ت��ي��ة  ور����س���ائ���ل 
خارج  م��ت���اج��دة  اإج��رام��ي��ة  ع�سابات 
ال���دول���ة، ح��ي��ث ت��ع��م��ل ع��ل��ى القب�س 
على اأذرعها من املروجن املت�اجدين 
داخ��ل ال��دول��ة وه��م االأخ��ط��ر يف ن�سر 
اإ�سافة  امل��ج��ت��م��ع،  اأف�����راد  ب��ن  االآف����ة 

امل���خ���درات جن��ح���ا م����ؤخ���راً و�سمن 
ع��م��ل��ي��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ال��ق��ب�����س على 
مروجي  اأكرث  اأحد  "اخلفا�س" وه� 
امل���خ���درات م���ك���راً وده�����اء وب���راع���ة يف 
الأحد  اليمنى  ال��ي��د  وي��ع��د  التخفي، 
اأه���م جت��ار امل��خ��درات خ���ارج الدولة، 
والرجل الثاين يف ع�سابة اإجرامية، 
وتق�م ببيع وترويج "ال�سم�م" داخل 
الت�ا�سل  م�اقع  طريق  عن  الدولة 
الكبري  الغم��س  ورغم  االجتماعي، 
ال�������ذي ي���ط���غ���ى ع���ل���ى ن�������س���اط تلك 
واأذرعها  اأع���ان��ه��ا  وبيانات  الع�سابة 

داخل الدولة واتخاذهم اأعلى درجات 
وتخباأة  دف��ن  اأثناء  واحل��ذر  احليطة 
امل�����خ�����درات يف م�����اق����ع م��ت��ف��رق��ة يف 
االإمارة، اإال اأن احرتافية ك�ادر اإدارة 
املكافحة املحلية يف اال�ستباه والبحث 
والتحري وك�سف املروجن و�ساهمت 
واإلقاء  "اخلفا�س"  ه�ية  حتديد  يف 
ا�ستثنائية  عملية  يف  عليه  القب�س 
بلغ  وق���د  اأي����ام،   10 ن��ح���  ا�ستغرقت 
اإجمايل املخدرات التي كانت بح�زته 
م��ا ي��ق��ارب ال���� 200 ك��ي��ل���غ��رام من 

"ال�سم�م". 

م مبدعي الإمارات  الأمانة العامة ملجل�س التعاون تكررّ
•• اأبوظبي-وام

ل���دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام��ة ملجل�س  ك��ّرم��ت االأم���ان���ة 
العديد  يف  االإم��ارات��ي��ن  املبدعن  من  جمم�عة  العربية 
على  وذل��ك  والثقافية،  والفنية،  املعرفية،  امل��ج��االت  من 
ال�سم�  الأ�سحاب  والع�سرين  ال�ساد�س  االجتماع  هام�س 
واملعايل وزراء ثقافة دول جمل�س التعاون اخلليجي الذي 

اختتم اأعماله يف العا�سمة ال�سع�دية الريا�س. 
والرتاث  الفن�ن  قطاع  قبل  من  الفنانن  تر�سيح  وج��اء 
ال��ت��اب��ع ل�����زارة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ب��اب.. فيما ���س��ّم��ت قائمة 
امل���ب���دع���ن االإم����ارات����ي����ن امل���ك���ّرم���ن يف احل���ف���ل - ال���ذي 
ح�����س��ره ���س��ع��ادة م��ب��ارك ال��ن��اخ��ي وك��ي��ل ال������زارة - مركز 
املاجد للثقافة والرتاث، واملمثل وامل��سيقي را�سد  جمعة 
النعيمي، واملخرج ال�سينمائي �سعيد �ساملن املري، ونا�سر 
ع��ب��د ال��ك��رمي ال��درم��ك��ي وع��ل��ي ع��ب��د ال��رح��م��ن املقبايل، 

املتخ�س�سن يف االآثار واملتاحف. 
الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن���رة  معايل  وق��ال��ت 
هذا  يعك�س   "  : املنا�سبة  ب��ه��ذه  لها  ت�سريح  وال�سبابفي 
لدول  التعاون  ملجل�س  العامة  االأم��ان��ة  قبل  من  التكرمي 
ب��ال��ف��ّن ومبدعيه،  ال��ك��ب��ري  اه��ت��م��ام��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 
واإدراك����ه����ا ل�����س��رورة حت��ف��ي��زه��م م��ن اأج����ل ت��ق��دمي املزيد 
العطاء  م�ا�سلة  يف  ت�سهم  التي  االإبداعية  امل�ساريع  من 
ا�ستمرارية  وت��دع��م  وال��ث��ق��ايف،  وال��ف��ّن��ي  واالأدب����ي  الفكري 

االإنتاج االإبداعي الأبناء جمل�س التعاون اخلليجي". 
التعاون  ملجل�س  العامة  االأمانة  جه�د  " نثّمن   : وتابعت 
واهتمامها بالفّن االإماراتي وتقديرها للمبدعن، ونحن 
يف دولة االإمارات نفخر بهذه االأ�سماء الفنّية التي �ساهمت 
من خالل عطائها االإبداعي يف اإثراء ال�ساحتن الثقافية 
والفنية بالكثري من املنجزات وعّرفت العامل على اله�ية 
ح�س�ر  تعزيز  يف  �ساهم  ما  واالإم��ارات��ي��ة،  العربية  الفنّية 
دولتنا على خارطة العمل الثقايف العاملي كحا�سنة رائدة 

لالإبداع ورّواده". 
وقالت معاليها اإن االهتمام باملبدعن والفنانن واملفكرين 
واالأدباء وكّل من ي�سهم يف اإثراء احلراك الثقايف والفكري 
ل��ه جميع  ت�سعى  ه���دف  ه���  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  يف منطقة 
التنمية االجتماعية والنه�سة  باأن  املجل�س الإدراكها  دول 
احل�سارية ال تتحقق مبعزل عن االإبداع مبختلف اأ�سكاله، 

وهذا التكرمي يعك�س روؤيتنا يف حتفيز اأبنائنا اخلليجين 
يف  امل�ساريع  من  املزيد  وتقدمي  العطاء  مل�ا�سلة  ودفعهم 
بالدهم،  تطلعات  لتحقيق  يرقى  مب��ا  امل��ج��االت  خمتلف 

وير�ّسخ ه�يتها احل�سارية اأمام العامل باأ�سره. 
وميتلك الفنان امل��سيقي را�سد النعيمي خرة وا�سعة يف 
االأ�س�ات  اأب��رز  من  واح��د  فه�  امل��سيقية  الفن�ن  جم��ال 
اأوبرايل،  كمغني  م�سريته  ب��داأ  حيث  االإم��ارات��ي��ة،  الفنّية 
جنمه  ومل��ع  امل��سيقي  امل�سرح  اأع��م��ال  ت��ق��دمي  يف  وا�ستمر 
العاملية  اجل���ائ��ز  من  العديد  وح�سد  الفني،  ال��سط  يف 
ال�سن�ية،  ن�رت�ن" االأمريكية  "اإيلي�ت  جائزة  بينها  من 
وجائزة اأف�سل اأداء م��سيقي ملمثل يف امل�سرحية ال�سهرية 
يف  ريبريت�ري  ني�  م�سرح  على  عر�ست  “اأوليڤر” التي 

ب��سطن خالل ال�سن�ات املا�سية. 
اأما املخرج ال�سينمائي �سعيد �ساملن املري �ساحب الفيلم 
االإماراتي "�ساير اجلنة" الذي و�سل اإىل القائمة النهائية 
يف  وميتلك   ، للمخرجن"  �سي  دبلي�  "اآي  ج��ائ��زة  لنيل 
ر�سيده ت�سعة اأفالم روائية ق�سرية من بينها فيلم "بنت 
مرمي" الذي ح�سد اأكرث من 13 جائزة دولية، و"هب�ب" 
جملة  اختارته  كما  وغ��ريه��ا،  و"الغبنة"  اأمل"  و"غيمة 
�ساب  عربي  خمرج  العاملية" كاأف�سل  �ست�دي�  "ديجيتال 
لعام 2007 كذلك، فاز بجائزة اأف�سل خمرج اإماراتي يف 

مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل 2008. 
فيما مت تكرمي كل من نا�سر الدرمكي وعلي عبد الرحمن 
املقبايل على م�ساهماتهما الفاعلة يف جمال �س�ن واإعادة 
قد  الدرمكي  وك��ان  الرتاثية،  املعامل  من  العديد  تاأهيل 
الدائم  االإم���ارات �سمن مقعدها  اختري ممثاًل عن دول��ة 
الدويل لدرا�سة �س�ن وترميم  املركز  يف جمل�س منظمة 
املقبايل  علي  ق��ّدم  بينما   ،" " اأيكروم  الثقافية  املمتلكات 
الدولة ومت  االأثرية يف  االكت�سافات  م�ساهمات عديدة يف 
تكرميه �سمن الفريق االأثري ال�طني الذي ك�نته وزارة 
بالتعاون   2009 عام  املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة 

مع دوائر االآثار والرتاث يف الدولة. 
ويعتر مركز جمعة املاجد للرتاث والثقافة اأحد املراكز 
الرائدة يف الدولة واملنطقة حيث �ساهم منذ تاأ�سي�سه يف 
لي�سطلع  امل��اج��د  جمعة  معايل  م��ن  1991بدعم  ال��ع��ام 
بالعديد من املجاالت وميّثل هيئة خريية علمية ذات نفع 

عام ُتعنى بالثقافة والرتاث.



السبت   29  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13684  
Saturday    29    October    2022   -  Issue No   13684

04

اأخبـار الإمـارات

جل�شة ت�شتعر�س اأبرز املظاهر واملقومات الإعالمية امل�شرتكة بني م�شر والإمارات

حملة من الحتادية للموارد الب�شرية واجلليلة لعالج �شيدة م�شابة ب�شرطان الثدي

•• القاهرة-وام

من  ال��ث��اين  ال��ي���م  فعاليات  �سمن 
االح��ت��ف��ال مب���رور 50 ع��ام��اً على 
االإماراتية،  امل�����س��ري��ة  ال��ع��الق��ات 
ع�����ق�����دت ج���ل�������س���ة ب����ع����ن�����ان »ب����ن 
وامل�سري...  االإم����ارات����ي  االإع�����الم 
حتدثت  التجربتن«  يف  ما  اأجمل 
الروينى  ن�����س���ه  االإع��الم��ي��ة  فيها 
والعنا�سر  امل���ظ���اه���ر  اأب��������رز  ع����ن 
امل�سرتكة  االإع��الم��ي��ة  وامل��ق���م��ات 
ب��ن م�����س��ر واالإم�������ارات، مب��ا فيها 
ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل العالقات  اأوج���ه 
ال��ث��ق��اف��ي��ة واالإب���داع���ي���ة ع��ل��ى كافة 
الدولتن  وح����ر�����س  االأ�����س����ع����دة، 
والثقافة  ب��امل���روث  التم�سك  على 
واالآداب والفن�ن العربية االأ�سيلة، 
وذلك يف �س�ء جتربتها االإعالمية 
م�سر  بن  ما  املمتدة  وال�سخ�سية 

واالإمارات. 
بداية  فى  الروينى  ن�س�ه  ووجهت 
املنظمة  ل��ل��ج��ه��ة  ال�����س��ك��ر  اجل��ل�����س��ة 
اأن  اأو�����س����ح����ت  ل���ل���ف���ع���ال���ي���ة ح���ي���ث 
قريب  اجلل�سة  وم������س���ع  ع��ن���ان 
ال�����س��خ�����س��ي��ة الأنها  م���ن جت��رب��ت��ه��ا 
ل��ه��ا بن  اأج��م��ل جت��رب��ت��ن  تعك�س 
االإع��������الم امل�������س���ري واالإم������ارات������ي، 
ت�لت  ع���ن���دم���ا  م�����س��ر  يف  االأوىل 
و�سمال  م�����س��ر  يف   MBC اإدارة 
اأف��ري��ق��ي��ا، وق��ال��ت ال��روي��ن��ى: "كنا 
م��ن اأوائ����ل امل��ت���اج��دي��ن يف مدينة 
واأنتج  امل�سرية  االإع��الم��ي  االإن��ت��اج 
جمم�عة من الرامج املهمة مثل 
و"التفاح  امللي�ن"  �سريبح  "من 
و37  ن�اعم"  و"كالم  االأخ�سر"، 

برنامج متميز اآخر". 
واأك��م��ل��ت ال��روي��ن��ي باأنها دخ��ل��ت يف 
ومتكنت  العاملية  ال�سينما  جتربة 
ا���س��ت��ق��ط��اب حت��ال��ف��ات عاملية  م���ن 
امل�سرية،  االإعالمي  االإنتاج  ملدينة 

•• دبي – الفجر:

للم�ارد  االحتادية  الهيئة  اأطلقت 
ال��ب�����س��ري��ة احل���ك����م���ي���ة، م�����ؤخ����راً، 
اجلليلة،  م�ؤ�س�سة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
ح���م���ل���ة خ����ريي����ة ����س���م���ن م����ب����ادرة 
املجتمعية؛  اأم�����ان�����ة«  »����س���ن���ده���م 
للتكفل بنفقات عالج �سيدة م�سابة 

ب�سرطان الثدي.
�سم�سه  اأك������دت  ال�����س��ي��اق  ه����ذا  ويف 
حم��م��د ب���ن ن�����س��ي��ف ن���ائ���ب مدير 
يف  احل����ك�����م����ي  االت���������س����ال  اإدارة 
تاأتي  احل���م���ل���ة  ه�����ذه  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة 
بهدف التخفيف من معاناة �سيدة 
لديها  ال��ث��دي،  ب�����س��رط��ان  م�سابة 
حتمل  على  ق��ادرة  وغري  بنات،   3
م�سرية  الباهظة،  العالج  تكاليف 

العاجزين  املر�سى  االأ�سخا�س  من 
عن �سدادها.

يف  ال���ه���ي���ئ���ة  "حتر�س  وق�����ال�����ت: 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع �سركائها  ع���ام  ك��ل 
جمعيات  م����ن  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ن 
وم�ؤ�س�سات خريية عاملة بالدولة، 
املبادرات  من  �سل�سلة  اإط��الق  على 
اإىل  الهادفة  واالإن�سانية  اخلريية 
و�سرائح  ف��ئ��ات  ع���ن  امل���ع���ان���اة  رف����ع 
م���ع���ي���ن���ة م�����ن امل���ج���ت���م���ع، وجن�����دة 
املله�ف، واإغاثة املحتاج، وخ�س��ساً 
املر�سى الذين يعان�ن من اأمرا�س 
خطرية، تهدد حياتهم، وظروفهم 

املادية �سعبة".  
الهيئة  اأن  اإىل  ���س��م�����س��ه  واأ�����س����ارت 
م�ست�ى  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة  اأ����س���ه���رت 
احلك�مة االحتادية؛ ملنح الفر�سة 

اأطلقت خالل العام  اأن الهيئة  اإىل 
م�ؤ�س�سة  م��ع  وبالتعاون   2022
خريية  ح��م��الت  �سل�سلة  اجلليلة 
اأمانة"؛  "�سندهم  م��ب��ادرة  �سمن 
لعدد  ال��ع��الج  م�����س��اري��ف  لتغطية 

ال����دويل، ودائ����رة مت���ي��ل االأف���الم، 
واإن�ساء قناة نا�سي�نال جي�غرافيك 
وا�ستمرت  اأب���ظ��ب��ي،  م��ن  العربية 
ال��ن��ج��اح��ات يف دول���ة االإم�����ارات مع 
مهرجان املحبة، وبرناجمي الزمن 
واإنتاج  ال������دار،  و���س��ب��اح  اجل��م��ي��ل، 
جم��م���ع��ة م���ن ال����ث���ائ���ق���ي���ات عن 
املهمة ع��ن ت��اري��خ دول��ة االإم����ارات، 
باالإ�سافة اإىل النجاح يف ا�ست�سافة 
جل�ائز  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ن�سف  اجل���ل��ة 
اأب�ظبي  يف  ال��ع��امل��ي��ة  "االإميي" 
12 عاماً، وغريها من  على مدار 
والثقافية  االإعالمية  امل�سروعات 
الكبرية.  واأ�سارت االإعالمية ن�س�ة 
اإىل دور دول���ة االإم����ارات  ال��روي��ن��ى 
ال�سريف  االأزه���ر  مكتبة  اإن�ساء  يف 
الق�سايا  خلدمة  االإن��رتن��ت،  على 
وقالت:  واالإن�����س��ان��ي��ة،  اال���س��الم��ي��ة 
التى  اأي�ساً  املهمة  امل�سروعات  من 
كان  واالإم����ارات  ب��ن م�سر  اأقيمت 
م�����س��روع حممد ب��ن را���س��د حلفظ 
خم��ط���ط��ات االأزه������ر.  ك��م��ا اأكدت 
االإع���الم���ي���ة ن�����س���ه ال���روي���ن���ى اأن 

وج�����������ذب جم�����م������ع�����ة م�������ن اأه�������م 
العاملية  ال�سينمائية  اال�ستثمارات 
جناحها  ع��ن  ف�ساًل  م�سر...  اإىل 
اأ�سهر املخرجن العاملين  اإقناع  يف 
من  لنج�منا  اأداء  اختبارات  بعمل 
اأفالم  يف  ال��ع��رب��ي  وال���ع���امل  م�سر 
ع��امل��ي��ة.  واأ���س��اف��ت ال��روي��ن��ى: اأما 
التجربة  فكانت  الثانية  التجربة 
واالأق���ى يف حياتي، وكان  االأعمق 
مل�سر واأبناء م�سر دوراً كبرياً فيها 
القيادة  ا���س��ت��ث��م��رت  ح��ي��ث  اأي�������س���اً، 
الهادف  االإع������الم  يف  االإم���ارات���ي���ة 
"ن�س�ة"  ب����رن����ام����ج  ف����خ����رج����ت 
االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى ت��ل��ف��زي���ن دبي، 
وبداأت يف العمل مع �سريك النجاح 
املزروعي،  خ��ل��ف  حم��م��د  ال���راح���ل 
ال��ذه��ب��ي��ة، وبداأنا  امل��رح��ل��ة  وك��ان��ت 
برنامج "�ساعر امللي�ن" وه� اأهم 
لل�سعر  اإعالمية  ثقافية  تظاهرة 
واأ�سافت  ال�����ع�����امل.   يف  ال��ن��ب��ط��ي 
ال��روي��ن��ي ان ال��ن��ج��اح ا���س��ت��م��ر مع 
ومهرجان  ال�سعراء،  اأمري  برنامج 
ال�سينمائي  االأو������س�����ط  ال�������س���رق 

ال�����س��ع��ب��ن امل�������س���ري واالإم�����ارات�����ي 
يع�سقان الثقافة والفن�ن الراقية، 
وكل ي�م ي�ستمر التعاون االإماراتي 
امل����ج����االت  امل���������س����ري يف خم���ت���ل���ف 
واأ�سافت  واالإع��الم��ي��ة.   الثقافية 
يف  ت��رى  اأن  يف  تاأمل  اأنها  الرويني 
ق�س�س  حت��ك��ي  اأف���الم���اً  امل�ستقبل 
باأيدي  ُت�����س��ن��ع  اإم���ارات���ي���ة  ت��راث��ي��ة 
م�������س���ري���ة، وق�������س�������س م�����ن عمق 
اإم���ارات���ي���ة، م�سرياً  ب���اأي���دي  م�����س��ر 
اإىل �سرورة وج�د حتالف اإعالمي 
ن�ع  اأي  وثقايف ق�ي يقف يف وجه 
من االإعالم واحلمالت التي تتنايف 

مع قيم جمتمعاتنا العربية. 
واأ�سارت الرويني اإىل اأهمية وج�د 
اإماراتية  م�سرية  اقت�سادية  قناة 
تعك�س الق�ة االقت�سادية والتعاون 
ال��ك��ب��ري ب��ن ال��ب��ل��دي��ن وت���ث��ق من 
وبرامج  تلفزي�نية  ب��رام��ج  خ��الل 
االجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل  على 
الإبراز  امل�سري  االإماراتي  للتعاون 
ق����ة ال�����س��راك��ات االق��ت�����س��ادي��ة بن 

البلدين. 

ال�زارات  م�ظفي  من  عدد  الأك��ر 
واجل��ه��ات االحت��ادي��ة للم�ساركة يف 
ف��ع��ل اخل���ري، وامل�����س��اه��م��ة يف عالج 
خالل  م���ن  وذل�����ك  امل�����س��اب��ة،  االأم 
من�سات  على  املختلفة  ح�ساباتها 
نظام  وعر  االجتماعي،  الت�ا�سل 
الب�سرية يف  امل���ارد  اإدارة معل�مات 
"بياناتي"،  االحت���ادي���ة  احل��ك���م��ة 
لدعم  املجتمع  اأف���راد  كافة  داع��ي��ة 
احل��م��ل��ة، وال���ت���رع ب���� 10 دراه����م 
عر اإر�سال كلمة "�سند" يف ر�سالة 
ن�سية ق�سرية عر ات�ساالت اأو دو 
اإىل الرقم 4202، اأو الترع ب� 50 
درهماً عر اإر�سال الكلمة ذاتها اإىل 
الرقم 4206، اأو الترع ب� 100 
درهم على الرقم 4209، و500 

درهم على الرقم 4409.

حمدان التعليمية ُتطلق املو�شم الثاين من ُم�شابقة حتدي علوم امل�شتقبل
•• دبي-وام

املتميز  التعليمي  ل���الأداء  مكت�م  اآل  را�سد  بن  حمدان  م�ؤ�س�سة  اأطلقت 
من خالل مركز حمدان للم�هبة واالبتكار امل��سم الثاين من م�سابقة 
دولة  م��ن  م���ه���ب  طالب   200 مب�ساركة  امل�ستقبل"  عل�م  "حتدي 
اإب��راز قدراتهم  يتناف�س�ن يف  التعاون اخلليجي  االإم��ارات ودول جمل�س 
االإبداعية يف بيئة افرتا�سية تفاعلية تتمح�ر ح�ل الذكاء اال�سطناعي 

وانرتنت االأ�سياء .
االأمن  االأم��ن��اء،  جمل�س  رئي�س  نائب  املهريي،  جمال  الدكت�ر  واأو���س��ح 
العام مل�ؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكت�م لالأداء التعليمي املتميز اإن مركز 
حمدان للم�هبة واالبتكار ينظم هذه امل�سابقة للعام الثاين على الت�ايل 
بعد النجاح الالفت الذي حققه امل��سم االأول وبرز من خالله م�اهب 

امل�ؤ�س�سة  اأن  ، م�ؤكدا  التعاون  واع��دة على م�ست�ى دول جمل�س  طالبية 
حري�سة على تنظيم الرامج والفعاليات التي ترمي اإىل دمي�مة تط�ير 
اإىل  لل��س�ل  والتنظيمي  املنهجي  االن�سجام  وحتقيق  التعليمي  االأداء 
له  املغف�ر  اأه��داف  بذلك  حُمققًة  ون�سرها  التعليمية  املمار�سات  اأف�سل 

باإذن اهلل ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكت�م – طّيب اهلل ثراه - .
و اأ�ساف اأن امل�ؤ�س�سة ت�ا�سل دعم وتط�ير منظ�مة امل�هبة واالبتكار على 
اأبرزها بناء وت�سميم م�سابقات وحتديات حديثة  امل�ست�يات، وكان  كافة 
ال�سخ�سية  بناء  يف  ت�ساهم  والعاملية،  الدولية  للمعايري  وفقا  م��ط���رة 
العلمية، والتي ت�ساعد الطلبة على بناء ال�سخ�سية والعمل اجلماعي، كما 
تعمل امل�سابقة على نقل الطالب من جمرد متلقي للمعل�مة اإىل التعلم 
م�سابقة  اأن  م��سحاً   ، والتح�سيل  البحث  يف  الفعالة  وامل�ساركة  الذاتي 
امل�ست�ى  على  افرتا�سية  م�سابقة  اأول  ُتعد  امل�ستقبل"  عل�م  "حتدي 

واإنرتنت  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  امل���ه���ب��ن  للطلبة  االإقليمي 
االأ�سياء، وتتمح�ر اأهدافها ح�ل تعزيز تعّلم مبادئ الذكاء اال�سطناعي 
واإنرتنت االأ�سياء، عر الرتكيز على اأ�ساليب التعّلم متعدد التخ�س�سات 
للطلبة امل�ه�بن واملتف�قن يف جمال العل�م والتكن�ل�جيا، من خالل 
تط�ر  م��راح��ل  عر�س  م��ن  امل�ساركن  الطلبة  متّكن  افرتا�سية  من�سة 

م�ساريعهم وم�ساركتها مع زمالئهم.
 ( اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  مل���اط��ن��ي  امل�سابقة  ه���ذه  وخ�س�ست 
االإمارات – البحرين – ال�سع�دية – �سلطنة عمان – قطر – الك�يت(. 
كما اأن امل�سابقة تتميز هذه ال�سنة باأنها ت�سمل فئتن: فئة النا�سئة )10 
– 13 �سنة( وفئة املحرتفن )14 – 17 �سنة(، ويجب على كل فريق 
وج�د  اإىل  باالإ�سافة  اأع�ساء  ثالثة  اأو  ع�س�ين  من  يتك�ن  اأن  م�سارك 

م�سرف على كل فريق على اأن يك�ن عمر امل�سرف اأكر من 18 عاماً.

وزارة  ميثل�ن  التحدي  ه��ذا  يف  امل�ساركن  امل���ه���ب��ن  الطلبة  اأن  يذكر 
الرتبية  ووزارة  للتعليم  ال�سارقة  وجمل�س  بالدولة  والتعليم  الرتبية 
والتعليم يف مملكة البحرين ووزارة التعليم وم�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز 
ورجاله للم�هبة واالإب��داع يف اململكة العربية ال�سع�دية ووزارة الرتبية 
والتعليم يف �سلطنة عمان ووزارة التعليم والتعليم العايل يف دولة قطر 

ومركز �سباح االأحمد للم�هبة واالإبداع يف دولة الك�يت.
تقييم  ب��ع��د   2023 ف��راي��ر   23 ف�����ي  امل�سابقة  نتائ�ج  اإع����الن  و�سيتم 
م�س�اريع الفرق امل�ساركة من قبل جلنة حتكيم متخ�س�سة وفق معايري 
على  والقدرة  االبتكاري  والتفكري  الت�سميم  على  القدرة  مثل   ، علمية 
الرجمة ومهارات العر�س والت�ا�سل. و�سُتمن�ح اجل�ائز لبطل حتدي 
واأف�سل  ُمهند�س  ُمبتكرواأف�سل  واأف�سل  ُم�سّمم  واأف�سل  امل�ستقبل  عل�م 

ُمقّدم لكل من فئة النا�سئن واملحرتفن.

رئي�س الوزراء امل�شري يلتقي القرقاوي 
•• القاهرة-وام 

م�سطفى  ال��دك��ت���ر  م��ع��ايل  التقى 
م��دب���يل رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����زراء 
امل�سري، معايل حممد بن عبداهلل 
ال��ق��رق��اوي، وزي���ر ���س���ؤون جمل�س 
فعاليات  ���س��م��ن  وذل�����ك  ال���������زراء 
االح���ت���ف���اء مب����رور 50 ع���ام���اً من 
امل�سرية  االإم����ارات����ي����ة  ال���ع���الق���ات 
وال���ت���ي اأق��ي��م��ت يف ال��ق��اه��رة حتت 
قلب  واالإم�����������ارات  "م�سر  ����س���ع���ار 

واحد"، على مدار 3 اأيام. 
اللقاء  خ����الل  م��ع��ال��ي��ه��م��ا  واأ�����س����اد 
بالتنظيم الناجح واملميز لفعاليات 

واالإعالمين  واملثقفن  االأع��م��ال 
الفعالية  �سعار  اأي���ام   3 م��دار  على 
باأن ال�سعبن امل�سري واالإماراتي.. 
دائماً على قلب رجل واحد و�سيظل 
ه���ذا ال��ت���اف��ق واالن�����س��ج��ام عن�ان 

م�سرية العالقات بينهما دائماً". 
يذكر اأن فعاليات "م�سر واالإمارات 
اإطار  ت��اأت��ي يف  واحد" وال��ت��ي  قلب 
االح��ت��ف��ال مب���رور 50 ع��ام��اً على 
البلدين،  ب��ن  ال��ع��الق��ات  تاأ�سي�س 
قد انطلقت يف العا�سمة امل�سرية، 
، بح�س�ر  اأي���ام   3 مل��دة  وا���س��ت��م��رت 
من  ووزراء  دبل�ما�سية  �سخ�سيات 
وامل�سري،  االإم����ارات����ي  اجل��ان��ب��ن 

التي  وال�سخ�سيات  امل�ساريع  جناح 
ع����ززت م���ن ال��ت���ا���س��ل ب���ن �سعب 
االإم�����ارات وم�����س��ر وم�����س��اع��ر وروح 

االأخ�ة يف كال البلدين. 
ال�سم�  ����س���اح���ب  زي�������ارة  وج�������اءت 
اآل مكت�م  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�������زراء 
امل�سري  الرئي�س  وا�ستقبال  مل�سر، 
فعاليات  ���س��م��ن  ال���ق���اه���رة  يف  ل���ه 
الثنائية،  ب��ال��ع��الق��ات  االح���ت���ف���اء 
العالقات  خ�����س������س��ي��ة  ل���ت����ؤك���د 
وعمقها  االإم�����ارات�����ي�����ة  امل�������س���ري���ة 
واأه���م���ي���ة م���ا���س��ل��ت��ه��ا مب���ا يخدم 

امل�سرية  ب���ال���ع���الق���ات  االح���ت���ف���اء 
االإم���ارات���ي���ة، وال��ت��ي اأق��ي��م��ت حتت 
رعاية �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
فخامة  واأخ���ي���ه   ، اهلل"  "حفظه 
ال�سي�سي،  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����س 
العربية  م�سر  ج��م��ه���ري��ة  رئ��ي�����س 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  م��ن  عك�سته  وم���ا 
ال��ب��ل��دي��ن، م��ن خالل  ل��دى �سعبي 
يف  حتققت  التي  النجاحات  اإب���راز 
اخلم�سن  خالل  البلدين  م�سرية 
ع�����ام�����اً امل����ا�����س����ي����ة، وا����س���ت���ع���را����س 
حمطات متعددة وكثرية يف تالحم 
وق�س�س  ال��ق��ي��ادة،  م��ع  املجتمعن 

امل�سالح امل�سرتكة ويدعم ت�جهات 
ال��ق��ي��ادت��ن.  وق���ال م��ع��ايل حممد 
ال��ق��رق��اوي، وزي���ر ���س���ؤون جمل�س 
عك�ست  ال���ف���ع���ال���ي���ات   " ال�����������زراء 
البلدين  ق���ادة  ب��ن  ال��ع��الق��ة  عمق 
ومل�سنا  ال�����س��ق��ي��ق��ن  وال�������س���ع���ب���ن 
ت��ف��اع��ال ك���ب���ريا ب���ن ���س��ع��ب دول���ة 
لالحتفاء  م�سر  و�سعب  االإم���ارات 
التالحم  �س�ر  واإب���راز  بالعالقات 
واالأخ�������ة وامل��ح��ب��ة امل��م��ت��دة الأكرث 
معاليه  واأ����س���اف  عق�د".    5 م��ن 
امل�سرتكة  ال���ل���ق���اءات  ج�����س��دت   "
حك�متي  وزراء  ب���ن  واجل��ل�����س��ات 
ال���ب���ل���دي���ن وامل���������س�����ؤول����ن ورج�����ال 

البلدين،  يف  واالقت�ساد  واالإع���الم 
ف��ي��م��ا ت��خ��ت��ت��م ب��ح��ف��ل ف��ن��ي غنائي 

اإىل نخبة من ال�سخ�سيات  اإ�سافة 
الثقافة  جم��������االت  يف  ال������ب������ارزة 

�سخم بجانب االأهرامات يح�سره 
االآالف من ال�سخ�سيات.

جمل�س بن ركا�س يحتفي بالعالقات الإماراتية امل�شرية ويكرم اإدارة جمل�س النادي امل�شري يف مدينة العني
•• العني – الفجر

•• ت�صوير – حممد معني

املجل�س  ال��ع��ام��ري ع�س�  رك��ا���س  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د ح��م��د  اح��ت��ف��ى جمل�س 
اال�ست�ساري الإمارة اأب� ظبي مبنا�سبة االحتفال مبرور 50 عاماً على تاأ�سي�س 
قلب  واالإم��ارات  "م�سر  �سعار  تقام حتت  التي  امل�سرية  االإماراتية  العالقات 
واحد"، وح�سر املجل�س الذي اأقيم يف منطقة العامرة مبدينة العن رئي�س 
واأع�ساء جمل�س اإدارة النادي امل�سري يف العن و�سخ�سيات من اأبناء اجلالية 

امل�سرية يف جماالت التعليم وال�سحة واالإعالم واالأعمال االإقت�سادية. 

ورحب ال�سيخ حممد بن ركا�س باحل�س�ر يف هذه املنا�سبة، م�ؤكداً على روابط 
االأخ�ة الرا�سخة بن البلدين قيادة و�سعباً، حتت رعاية �ساحب ال�سم� ال�سيخ 
الرئي�س عبد  الدولة حفظه اهلل، وفخامة  اآل نهيان، رئي�س  زايد  حممد بن 
الطيبة  بالعالقات  م�سيداً  العربية،  م�سر  جمه�رية  رئي�س  ال�سي�سي  الفتاح 
له  املغف�ر  امل�ؤ�س�س  دعائمها  اأر�سى  والتي  املجاالت  كل  يف  ال�سدى  لها  التي 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، اإمياناً منه مبكانة م�سر 
ودوره��ا الكبري يف ال�طن العربي. كما حتدث خالل املجل�س كل من ال�سيخ 
واالأ�ستاذ  �سابقاً،  االحت��ادي  ال�طني  املجل�س  ركا�س ع�س�  بن  �سامل  الدكت�ر 
حممد جاهن رئي�س جمل�س اإدارة النادي امل�سري يف العن،  والدكت�ر يحيى 

بن  �سامل  حمد  املهند�س  وال�سيخ  االإم���ارات،  جامعة  يف  التاريخ  اأ�ستاذ  اأحمد 
والدكت�رة منى م�سطفى  �سيف بن نعيف،  والباحث حممد  وامل���ؤرخ  ركا�س، 
اإبراهيم نائب  ال�سهاوي  االأوائ��ل اخلا�سة، واالأ�ستاذ  ح�سانن مديرة مدر�سة 
يف  واالإع���الم  العامة  العالقات  مدير  ف���زي  وحممد  اليحر،  مدر�سة  مدير 
النادي امل�سري، حيث اأكدت كلماتهم على متيز الروابط واالأخ�ة بن ال�سعبن 
ال�سقيقن وعمق العالقات التاريخية التي تع�د اإىل ما قبل اإعالن احتاد دولة 
االإمارات العام 1971، معترين اأن هذه العالقات هي من�ذجاً يحتذى بها 
وامل�سالح  وامل���دة  وي�س�دها احلب  وال��دويل  واالإقليمي  العربي  امل�ست�ى  على 
امل�سرتكة يف كافة املجاالت االإقت�سادية والتنم�ية والتجارية.   واألقى ال�ساعر 

ح�سام �سرقاوي ق�سيدة بعن�ان "م�سر واالإمارات" متيزت باأبياتها اجلميلة 
كما  ال�سقيقن.  البلدين  ب��ن  وامل��ج��د  والع�سق  احل��ب  يف  وامل��ع��اين  وال�����س���ر 
كانت كلمات من احلا�سرين عرت عن الفخر واالعتزاز مبراحل العالقات 
امل�سرية االإماراتية، التي تع�د اآثارها باخلري واالزدهار على �سعبي البلدين.    
ويف اخلتام قدم �ساحب املجل�س ال�سيخ حممد بن ركا�س الدرع التذكاري اإىل 
رئي�س واأع�ساء النادي امل�سري، الذين بدورهم منح�ا �ساحب املجل�س �سارة 
له  �ساكرين  اأب��دي��اً،  الت�ساقاً  االإم���ارات وم�سر  رم��زا  تعانق  اإىل  ترمز  رمزية 
حفاوة اال�ستقبال والتكرمي و�سدق امل�ساعر نح� اجلالية امل�سرية يف مدينة 

العن، ثم اأقيمت ماأدبة ع�ساء على �سرف احل�س�ر.

نظمها املكتب التنفيذي للرقابة وحظر النت�سار 

 ور�شة عمل حول متطلبات ومعايري المتثال للعقوبات 
•• دبي-وام

التنفيذي للرقابة وحظر االنت�سار ور�سة عمل ح�ل متطلبات  املكتب  عقد 
�سل�سلة  االنت�سار عر مراقبة  للعق�بات وطرق مكافحة  ومعايري االمتثال 
املتحدة  ال���الي��ات  �سفارة  مع  بال�سراكة  لها  االإع���داد  مت  والتي  االإم����دادات، 
�سانديا  خم��ت��رات  خ��راء  م��ن  نخبة  ومب�ساركة  ال��دول��ة،  ل��دى  االأمريكية 
يف  والتدريب  التاأهيل  برامج  من  �سل�سة  �سمن  ال�ر�سة  وت��اأت��ي  ال�طنية.  
جمال مكافحة حظر االنت�سار والرقابة على ال�سادرات، وتهدف اإىل تعزيز 
وعي امل�ساركن باأهمية تاأمن مراحل تداول ال�سحنات واأ�ساليب التهرب من 
اإجراءات الرقابة من خالل فهم اأمناط التهرب، مبا يف ذلك حت�يل ال�سلع، 
للرقابة  اخلا�سعة  لل�سلع  الع�سكرية  لالأغرا�س  امل��دين  النقل  وا�ستخدام 
وتعريفهم  اأخ����رى،  اإىل  �سفينة  م��ن  النقل  وعملية  ال���ه��م��ي��ة،  وال�����س��رك��ات 
االمتثال  لتعزيز  املخاطر  على  القائم  النهج  تطبيق  يف  املمار�سات  باأف�سل 
املكتب  م��دي��ر  الطنيجي  �سعادة ط��الل  وق���ال  ال��ع��ق���ب��ات.   وتقليل خم��اط��ر 

التنفيذي للرقابة وحظر االنت�سار يف كلمة افتتح بها اأعمال ال�ر�سة.. " يعد 
اأم��را بالغ االأهمية يف تبادل اخل��رات لزيادة الرقابة على  التعاون ال��دويل 
ال�سادرات، لذلك دائماً ما ت�سعى دولة االمارات اإىل ترجمة ذلك من خالل 
فتح قن�ات الت�ا�سل، وتعزيز التعاون مع املجتمع الدويل يف مكافحة انت�سار 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومت�يلها، وذلك من خالل تنفيذ اأف�سل املمار�سات 
وال�س�ابط التي ت�سعى جميع الدول الإنفاذها، والتي يطالب جمل�س االأمن 

يف قراره رقم 1540 لعام 2004 باإن�سائها واملحافظة عليها". 
ويقدم نخبة من اخلراء واملخت�سن امل�ساركن يف ال�ر�سة التي ت�ستمر ملدة 
اال�سرتاتيجية  ال�سلع  انتقال  تاأمن  املتبعة يف  املمار�سات  اأف�سل  اأيام  ثالثة 
ت��ط���ي��ر االأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف  امل����زدوج وال��ت��ي مي��ك��ن  ذات اال���س��ت��خ��دام 
عابرة  ج��رائ��م  م��ن  ب��ه��ا  يت�سل  وم���ا  وال��ب��ي���ل���ج��ي��ة،  وال��ن���وي��ة  الكيميائية 
الرقابية  اجلهات  من  امل�ساركن  وعي  م�ست�ى  رفع  بهدف  وذل��ك  للحدود، 
وجهات اإنفاذ القان�ن الكت�ساف اأمناط التهرب وعمليات النقل غري امل�سرح 

بها واعرتا�سها والتحقق منها. 
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•• ال�صارقة-وام

ملدينة  احل�������رة  "املنطقة  ت���ع���م���ل 
لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  للن�سر"  ال�����س��ارق��ة 
ال�������س���ارق���ة ل��ل��ك��ت��اب ان���ط���الق���اً من 
م�قعها اال�سرتاتيجي يف قلب اإمارة 
ال�����س��ارق��ة ال���ذي ي��ع��ّد م��ك��ان��اً مثالياً 
للت�ا�سل وتعزيز الروابط التجارية 
و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 
االأعمال  رّواد  متكن  على  اإفريقيا 
االإبداعي  القطاع  يف  وامل�ستثمرين 
م���رن���ة وعملية  ح���ل����ل  خ����الل  م���ن 
�سركاتهم.   من����  ل��ت�����س��ري��ع  وف��ع��ال��ة 
ملدينة  احل������رة  امل��ن��ط��ق��ة  وجن���ح���ت 
االأوىل  املنطقة   - للن�سر  ال�سارقة 
املخت�سة  ال����ع����امل  يف  ن����ع���ه���ا  م����ن 
والطباعة  ال��ن�����س��ر  ق��ط��اع  ب��خ��دم��ة 
ال�سارقة  م��زاي��ا  م��ن  ب��اال���س��ت��ف��ادة   -
باقت�سادها  اب���ت���داًء  ق���ت��ه��ا  ون��ق��اط 
امل�����ت�����ن������ع وم�����ق����ع����ه����ا اجل�����غ�����رايف 
مبكانتها  وان��ت��ه��اًء  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
واقت�سادياً  ثقافيا  م��رك��زاً  العاملية 
متكاملة  اأع��م��ال  منظ�مة  لت�فري 
تت�سمن جملة من املبادرات الداعمة 
العاملة  ال�����س��رك��ات  ت�����س��اع��د  ال���ت���ي 
ال��ن�����س��ر وال��ط��ب��اع��ة على  يف ق���ط���اع 
املنطقة  النم� واالزده����ار.  ومت��ت��از 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  مب���راف���ق  احل�����رة 
العمل  كاتب  ت�سمل  التي  احلديثة 
والتجارة  وال��ت��خ��زي��ن  وال��ت��ج��زئ��ة 
وعمليات تاأ�سي�س ال�سركات وتقدمي 
البيئة  م���ظ���ل���ة  حت�����ت  اخل������دم������ات 
يف  لالأعمال  ال�سديقة  التنظيمية 

وتقديراً  اإ�سادة  نالت  التي  ال�سارقة 
للم�ستثمرين  ي����ف���ر  م����ا  ع���امل���ي���اً 
�سركاتهم  لتاأ�سي�س  مثالية  من�سة 
االأ�س�اق احلي�ية يف  اإىل  وال��س�ل 
املنطقة والعامل.  وميكن لل�سركات 
من  اال���س��ت��ف��ادة  امل��دي��ن��ة  يف  العاملة 
ال��ت��ي ترتكز  م��زاي��اه��ا وخ��دم��ات��ه��ا 
النم�  نح�  االإم����ارة  ت���ج��ه��ات  على 
ومناخها اال�ستثماري الذي يف�سله 
العائدة  الف�ائد  وتعد  امل�ستثمرون 
من  تنبع  وال��ت��ي  امل�ستثمرين  على 
املتن�عة  االأعمال  بيئة  يف  وج�دهم 
اأبرز  م��ن  ال�سارقة  حتت�سنها  التي 
االأعمال  رواد  جتذب  التي  الع�امل 
ال���ط���احم���ن اإىلامل���ن���ط���ق���ة احل����رة 

للمدينة. 

املوقع ال�سرتاتيجي. 
اإم��ارة ال�سارقة على اخلليج  و تطل 
العربي وبحر ُعمان من اجلانبن يف 
مدينة ال�سارقة واملنطقة ال�سرقية ، 
الثالثة  وم��راف��ئ��ه��ا  �س�احلها  وم��ع 
ال����ك����ب����رية وجم����م�����ع����ة ال����ج���ه���ات 
ي���رب���ط���ه���ا مطار  ال���ت���ي  امل���ت���ن���ام���ي���ة 
ال�سارقة  اأ�سبحت  ال��دويل  ال�سارقة 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  اإىل  ب�ابة 
واإف��ري��ق��ي��ا وغريها  اآ���س��ي��ا  وق���ارت���ي 
وعلى  ال����ع����امل  يف  االأ�������س�������اق  م����ن 
ال�سارقة  تتقا�سم  ال�سعيدالداخلي 
الدولة  اإم���ارات  جميع  مع  حدودها 
ل��ل�����س��رك��ات التي  ي���ف��رف��ر���س��ة  م���ا 
لل��س�ل  مقراً  ال�سارقة  من  تتخذ 
حمتمل  متعامل  مالين   10 اإىل 

من املقيمن يف الدولة. 

الربامج الثقافية املتنوعة 
الثقافية  العا�سمة  ال�سارقة  تعد  و 
لدولة االإمارات وم�سرحاً للفعاليات 
وت�فر  الرئي�سة  العاملية  الثقافية 
الن�سر فر�ساً ثمينة  االإمارة لقطاع 
والت�ا�سل  اأعماله  وتنمية  للت��سع 
الفعاليات  خ��الل  م��ن  املهتمن  م��ع 
تنظمها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال���ع���ام ومنها  االإم�������ارة ع��ل��ى م�����دار 
ال����دويل للكتاب  ال�����س��ارق��ة  م��ع��ر���س 
ال����ذي اأ���س��ب��ح ال���ع���ام امل��ا���س��ي اأكر 
م��ع��ر���س��ك��ت��اب يف ال���ع���امل م���ن حيث 
اأنه  كما  الن�سر  ح��ق���ق  و���س��راء  بيع 
واحد من اأكر ثالثة معار�س كتاب 
مهرجان  اإىل  باالإ�سافة  ال��ع��امل  يف 
وم�ؤمتر  للطفل  ال�سارقةالقرائي 
ال���ن���ا����س���ري���ن، وم������ؤمت�����ر امل����زع���ن 

وغريها من الفعاليات . 

�سهولة تاأ�سي�س ال�سركات 
اال�ستثمارية  ال���ب���ي���ئ���ة  مُت����ّك����ن  و 
من  امل�ستثمرين  لل�سارقة  احلديثة 
املبدئية،  امل���اف��ق��ات  على  احل�س�ل 
ال�سركة  ت�سجيل  معامالت  واإمت���ام 
كافة  ممت  �سُ حيث  دقيقة   45 يف 
لتاأ�سي�س  االإل����زام����ي����ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ت�سريع  ت�سمن  بطريقة  ال�سركات 
ي�ستطيع  حيث  العملي  التاأ�سي�س 
امل�ستثمرون اإكمال جميع املعامالت 
وتاأ�سي�س ال�سركة ب�سكل فعلي خالل 
وتر�سيد  اأي���ام  خم�سة  مدةاأق�ساها 

لت��سيع  وج����ه�����ده����م  اأوق�����ات�����ه�����م 
نطاقاأعمالهم اإقليمياً وعاملياً. 

خدمات فريدة 
 2017 ال���ع���ام  ان��ط��الق��ه��ا يف  م��ن��ذ 
للمدينة  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ج���ذب���ت 
����س���رك���ات م��ه��م��ة وم�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 
ال��ق��ط��اع االإب���داع���ي ووف����رت من�سة 
الن�سر  ق��ط��اع  يف  م�حدةللعاملن 
كافة  اإمت���������ام  ع���ل���ى  مل�������س���اع���دت���ه���م 
والت�زيع  والن�سر  اأن�سطةالرتجمة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ه��م  ق��دم��ت  ك��م��ا 
امل�ست�ى  عاملية  املتط�رةواخلدمات 
التخزين  خ����دم����ات  ت�����س��م��ل  ال���ت���ي 
الل�ج�ستية  وال��ط��ب��اع��ةواخل��دم��ات 
�س�ر�س  “اليتنينغ  اإط��الق  وّفر  كما 
ن�عه  م��ن  م�����س��روع  اأول  ال�سارقة” 
املنطقة  يف  الطلب  ح�سب  للطباعة 
الأ����س���ح���اب امل�����س��ل��ح��ة ال��ع��ام��ل��ن يف 
ال�سارقة  مل��دي��ن��ة  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
اإىل  لل��س�ل  كبرية  فر�ساً  للن�سر 
ال��ك��ت��ب وامل���ح���ت����ى وال���ت��������س���ع اإىل 
اأ�س�اق اآ�سياواإفريقيا بطريقة اأ�سرع 

وبتكلفة اأقل. 

حلول ذكية 
و تقدم املنطقة احلرة ملدينة ال�سارقة 
للن�سر للم�ستثمرين فر�سة التملك 
ال�سرائب  م���ن  واالإع����ف����اء  ال��ك��ام��ل 
الذكية  احلل�ل  ومتكنهم  امل�ؤ�س�سية 
من اجلمع بن االأن�سطة واحل�س�ل 
ال���ت���اأ����س���ريات، وت�����س��م��ل باقة  ع��ل��ى 
احل��ل���ل امل��رن��ة رخ�����س��ة جت��اري��ة اأو 

رخ�سة مزدوجة للعمل على اأرا�سي 
لالحتياجات  تلبية  ال�سارقة  اإم��ارة 

التجارية املختلفة. 
����س���امل ع��م��ر �سامل  ����س���ع���ادة  ق����ال  و 
ال�سارقة  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
بت�فري  م��ل��ت��زم���ن  ن��ح��ن  ل��ل��ك��ت��اب 
اال�سرتاتيجيةواملرافق  ال��ف��ر���س 
واالبتكارات  ال��ف��ري��دة  واخل���دم���ات 
قطاع  يف  العاملن  لتمكن  العاملية 
ال��ن�����س��ر وال��ق��ط��اع��ات االإب���داع���ي���ة يف 
�سركاتهم  من�  ت�سريع  من  املنطقة 
الريادية  ط��م���ح��ات��ه��م  وحت���ق���ي���ق 
امل�سافةالتي  القيمة  ترتكز  حيث 
واملزايا  ال��ق���ة  ن��ق��اط  على  نقدمها 
والثقافية  واجلغرافية  الطبيعية 
واالج����ت����م����اع����ي����ة واالق����ت���������س����ادي����ة 
ال�����س��ارق��ة وقربها  ال��ك��ب��رية الإم����ارة 
وبيئتها  االإق��ل��ي��م��ي��ة  االأ�����س�����اق  م���ن 
على  لدعمهم  امل�ستقرة  التنظيمية 
املدى الط�يل كما اأن ت�فر امل�اهب 
امل�ستدام  ال��ن��م���  ب��ت�����س��ري��ع  ي�����س��ه��م 
فيالقطاعات الثقافية واالإبداعية. 

•• دبي-وام

من  اأك��رث  وتت�سمن   ، الي�م  ترمج"  "االإمارات  فعاليات  تنطلق 
وم�ؤ�س�سة احتادية وحك�مية  50 جهة  نح�  تنظمها  فعالية،   70
�ساحب  لت�جيهات  جت�سيداً  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  وخا�سة، 
ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، باعتماد 29 اأكت�بر من كل 
عام ي�ماً للرجمة.  وتهدف مبادرة االإمارات ترمج التي تنظم 
بالتزامن مع ذكرى تد�سن �ساحب  الت�ايل،  الثانية على  لل�سنة 
اإلكرتونية  اأول حك�مة  اآل مكت�م  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سم� 
اأكت�بر   29 يف  عقدين،  من  اأك��رث  قبل  العربي  والعامل  باملنطقة 
واخلرات  امل�اهب  اأ�سحاب  على  ال�س�ء  ت�سليط  اإىل   ،2001
ال��دول��ة يف جماالت  ب��اإجن��ازات��ه��م واإجن����ازات  الرقمية واالح��ت��ف��اء 

الرقمنة والرجمة وحتقيق م�ستهدفات اال�سرتاتيجية ال�طنية 
لالقت�ساد الرقمي لتعزيز م�سرية الدولة نح� امل�ستقبل. 

من  اأك���رث  ترمج"  "االإمارات  للرجمة  االإم�����ارات  ي���م  وي�سهد 
نح� 50 جهة وم�ؤ�س�سة احتادية وحك�مية  تنظمها  فعالية،   70
احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  ت�سمل  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  وخا�سة 
واخلا�سة واملتاحف واملدار�س واالأحياء ومراكز الت�س�ق وتت�سمن 
لقاءات واجتماعات وور�س عمل وم�سابقات وهاكاث�نات للرجمة 
الأفراد  مفت�حة  دع���ة  املنا�سبة  ه��ذه  ومتثل  متن�عة،  وفعاليات 
املجتمع وامل�ؤ�س�سات واجلهات احلك�مية واخلا�سة لتفعيل مبادرات 
اأفكار جديدة، لن�سر الرجمة وتعميقها لكافة  الرجمة وابتكار 
اأفراد املجتمع، واحلر�س على تعريفهم بدور الرجمة االأ�سا�سي 
يف ت�سهيل حياة املجتمع وتط�ير العامل، ودورها يف ت�سريع رحلة 

العامل اإىل امل�ستقبل. 

الرجمي  املجتمع  تعزيز  على  ترمج"  "االإمارات  ي���م  يركز  و 
لتبادل  ل��ل��م��رجم��ن  ف��اع��ل��ة  ل��ت���ف��ري من�سة  ال��ف��ر���س��ة  وت���ف��ري 
اخلرات واملعارف واملهارات الرجمية، يف فر�س ن�عية ومتميزة 
للمجتمع الإ�سراكهم يف �سناعة وت�سميم االقت�ساد الرقمي القائم 
اخلا�سة  ق��درات��ه��م  وب��ن��اء  احل��دي��ث��ة  والتكن�ل�جيا  االب��ت��ك��ار  على 

بالرجمة وتكن�ل�جيا الذكاء اال�سطناعي. 
نائب  اآل مكت�م  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سم�  اأن �ساحب  يذكر 
"رعاه اهلل"،  ال������زراء ح��اك��م دب���ي  ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
وج���ه ب��اع��ت��م��اد 29 اأك��ت���ب��ر م��ن ك��ل ع���ام ي���م��اً ل��ل��رجم��ة ب�سعار 
وتاأهيلهم يف جمال  امل�اهب  اأ�سحاب  لتمكن  ترمج"،  "االإمارات 
التقنيات  وت�ظيف  للمجتمع  الرجمة  مفاهيم  ون�سر  الرجمة 
والتكن�ل�جيا احلديثة خللق اأف�سل الفر�س واحلل�ل واخلدمات 

املبتكرة لالرتقاء مب�ست�ى االأداء الرقمي. 

•• دبي-وام

ع��ل��ى م�سابقات  ت��رك��ز  ع��دي��دة  ف��ع��ال��ي��ات  ال�����س��ارق��ة  تنظم ج��ام��ع��ة 
تزامنا مع  تناف�سية وح���ارات ثرية ونقا�سات معرفية افرتا�سية 
اإىل  "ي�م االإم��ارات ترمج" وتفعيال للمبادرات الهادفة  فعاليات 
واملط�رين  امل��رجم��ن  دور  وت��ع��زي��ز  ال��رجم��ة  مفاهيم  تر�سيخ 
االحتفاء  خ��الل  من  املجتمعات،  حياة  ت�سهيل  يف  التكن�ل�جين 
رائدة  من�سات  يف  وامل��رجم��ن  للمط�رين  الناجحة  ب��امل��ب��ادرات 

لتبادل اخلرات واملعرفة. 
ويهدف ي�م "االإمارات ترمج" الذي ي�سرف على تنظيمه الرنامج 
ال�طني للمرجمن، اإىل ت�سليط ال�س�ء على امل�اهب والقدرات 
ال�طنية، واأ�سحاب العق�ل من خمتلف اأنحاء العامل ممن متيزوا 
يف الرجمة، ون�سر ال�عي باأهمية تعّلم لغات امل�ستقبل، وم�ساركة 

اخلرات والتجارب الناجحة مع اأفراد املجتمع. 

العل�م،  وكلية  املعل�ماتية،  احل��سبة  كليات  م��ن:  ك��ل  وحتتفل 
وكلية الهند�سة، وكلية اإدارة االأعمال يف جامعة ال�سارقة عر عقد 
اأهمية الرجمة  ت�سمل  تتناول م��س�عات عدة  ح���ارات معرفية 
والف�ائد  الرجمة  قبل  ال�سحيح  التفكري  واأول�ية  للمهند�سن، 
وج�ب  يف  ومناظرات  احلا�سب  عل�م  لتخ�س�س  واخلا�سة  العامة 
ت�عية  اإىل  امل��س�عات  وت��ه��دف  ال��رجم��ة.   لغة  االأط��ف��ال  تعليم 
طالب اجلامعات من قبل املتخ�س�سن واخلراء وهيئة التدري�س 
الرجمة  اأهمية  لن�سر  ا�ستثنائية  خط�ة  يف  ال�سارقة  جامعة  يف 
لرواد االأعمال ومناق�سة فر�س اإدراج عل�م احلا�سب يف تخ�س�سات 
ل�سمان  االأول���ي��ة،  ذات  القطاعات  وخمتلف  والكيمياء  الفيزياء 
يف  ي�سهم  مبا  املبتكرة  التدري�س  وط��رق  املناهج  تط�ير  ا�ستدامة 
تقدم االأجيال واملجتمعات.  كما �ستنظم اجلامعة م�سابقة االإمارات 
التي تركز على تعزيز تناف�سية الطالب يف تقدمي حل�ل  ترمج 
جديدة لعدد من التحديات التي مت اختيارها يف جمال الرجمة 

وحتقيق اأهداف مبادرات الرنامج ال�طني للمرجمن يف ت�سميم 
ابتكارات خالقة لت�ظيف حل�ل الرجمة.  وي�سهد ي�م االإمارات 
للرجمة "االإمارات ترمج" العديد من الفعاليات، التي تنظمها 
وامل���ؤ���س�����س��ات اخل��ا���س��ة يف  خمتلف اجل��ه��ات احلك�مية االحت��ادي��ة 
وور����س عمل  واجتماعات  ل��ق��اءات  ال��دول��ة، �سمن  اأن��ح��اء  خمتلف 
وم�����س��اب��ق��ات وه��اك��اث���ن��ات ل��ل��رجم��ة وف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن���ع��ة، لن�سر 
االأفراد  من  ع��دد  اأك��ر  اإىل  اأهميتها  واإي�سال  الرجمة  مفاهيم 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اأن  بالذكر،  اجلدير  املجتمع.  
را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال���زراء حاكم 
ي�ماً  ع��ام  ك��ل  م��ن  اأكت�بر   29 باعتماد  وج��ه  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 
امل�اهب  اأ�سحاب  لتمكن  ترمج"،  "االإمارات  بعن�ان  للرجمة 
وتاأهيلهم يف جمال الرجمة ون�سر مفاهيم الرجمة للمجتمع 
الفر�س  اأف�سل  خللق  احلديثة  والتكن�ل�جيا  التقنيات  وت�ظيف 

واحلل�ل واخلدمات املبتكرة لالرتقاء مب�ست�ى االأداء الرقمي. 

•• اأبوظبي-وام

اأكدت �سعادة مرمي خليفة الكعبي �سفرية الدولة لدى جمه�رية م�سر العربية 
اأن العالقات بن دولة االإمارات وجمه�رية م�سر العربية تعد من�ذجا يحتذى 
للعالقات االأخ�ية بن االأ�سقاء، م�سرية اإىل اأن ا�ست�سافة دولة االإمارات مل�ؤمتر 
 "  COP28" املناخ  ب�ساأن تغري  االإطارية  املتحدة  اتفاقية االأمم  االأط��راف يف 
وا�ست�سافة م�سر ل� ""COP27 " ال�سهر املقبل يعززان من التعاون امل�سرتك 
التنمية  لتحقيق  البلدين  خطط  ويدعمان  والبيئي  املناخي  العمل  جم��ال  يف 

امل�ستدامة. 
العالقات  اأ�سبحت   - "وام"  االإم��ارات  اأنباء  �سعادتها - يف ح���ار ل�كالة  وقالت 
على  وقيامها  ومتانتها،  ق�تها  حيث  من  يحتذى،  من�ذجا  امل�سرية  االإماراتية 

اأ�س�س را�سخة من االحرتام والتقدير املتبادل، وامل�سالح امل�سرتكة. 
واأكدت اأن دولة االإمارات وجمه�رية م�سر العربية ترتبطان بعالقات تاريخية 
وقد اأو�سى املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" مب�سر، 
ال�ثيقة  العالقات  يعك�س  ما  وه�  وقال : "نه�سة م�سر نه�سة للعرب كلهم" ، 
التي دعمت قيام  ال��دول  اأوائ��ل  وق��د كانت م�سر من  البلدين،  التي تربط بن 
اأ�س�س  على  امل�سرية  االإماراتية  العالقات  ا�ستندت  التاريخ  ذلك  ومنذ  االحت��اد 

حتديات  وم�اجهة  ال�سعبن  م�سالح  لتحقيق  بينهما  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
املنطقة. 

واأ�سارت اإىل التط�ر الكبري والن�عي الذي �سهدته العالقات بن البلدين خالل 
االقت�سادي  املجالن  يف  ال�سيما  رئي�سية،  قطاعات  ع��دة  يف  املا�سية  ال�سن�ات 
م�ست�يات  اإىل  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  حجم  يف  ارت��ف��اع  اإىل  اأدى  ال���ذي  وال��ت��ج��اري 

قيا�سية. 
قالت   ،  28 ك���ب  مل���ؤمت��ر  واالإم�����ارات   27 ك���ب  مل���ؤمت��ر  ا�ست�سافة م�سر  وع��ن 
�سعادتها اإن الفرتة القادمة �ست�سهد مزيدا من التعاون بن البلدين خا�سة مع 
اقرتاب انعقاد م�ؤمتر الدول االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة للتغري املناخي 
 cop28 �ست�ست�سيف دولة االإم��ارات م�ؤمتر  فيما  ال�سيخ،  �سرم  يف   cop27
املناخ  بتبادل اخل��رات يف جمال تغري  الكبري  اإىل االهتمام  2023، الفتة  عام 
خا�سة فيما يتعلق مبخاطره وحتدياته على قطاعات التنمية املختلفة، وذلك 
على �س�ء االأهمية الكبرية التي يحظى بها امل�ؤمتران على امل�ست�ى الدويل يف 

حتقيق تقدم ملم��س يف ق�سايا البيئة عاملياً. 
اأو�سحت   .. كافة  املجاالت  يف  امل�سرية  االإم��ارات��ي��ة  ال�سراكة  وتط�ر  من���ر  وع��ن 
1250 �سركة  اأك��رث من  اأك��ر م�ستثمر يف م�سر، كما تعمل  اأن دول��ة االإم���ارات 
اإم��ارات��ي��ة يف م�سر ، وق��د ب���داأت ال��دول��ت��ان م���ؤخ��را ال��دخ���ل يف جم��ال الت�سنيع 

وت�سنيع  الإنتاج  اإماراتية م�سرية  �سركة  تاأ�سي�س  لل�سيارات من خالل  امل�سرتك 
ب�س�اعد م�سرية وذلك تنفيذا  الطبيعي والبنزين  بالغاز  التي تعمل  ال�سيارات 
لت�جيهات قادة البلدين ب�ساأن ت�طن تكن�ل�جيات �سناعية حديثة وخلق ك�ادر 
االإماراتين يف  االأعمال  بالفعل عدد من رجال  واأ�سافت دخل  فنية حمرتفة.  
اجلديدة"،  "والعلمن  اجلديدة"  "االإدارية  بالعا�سمة  مب�سروعات  اال�ستثمار 
البنية  الكبرية يف م�سر وكذلك يف م�سروعات  العقاري  اال�ستثمار  اآف��اق  ب�سبب 

التحتية وم�سروعات الطاقة وجماالت الت�سنيع املختلفة. 
، قالت �سعادة  البلدين  العالقات بن  50 عاما على  وح�ل االحتفاالت مبرور 
مرمي خليفة الكعبي حر�ست دولة االإم��ارات وم�سر على االحتفال مبرور 50 
عاًما على العالقات االإماراتية امل�سرية، من خالل تنظيم االحتفالية الكرى 
الدولتن  ب��ن  العالقات  عمق  تعك�س  وال��ت��ي  واحد"،  قلب  واالإم����ارات  "م�سر 
وال�سعبن ال�سقيقن، اإميانا منهما باأن البلدين قلب واحد"، حيث ترتبط دولة 
االإمارات وم�سر بعالقات را�سخة من ال�سراكة والتعاون والتن�سيق املت�ا�سل يف 

امل�اقف والق�سايا االإقليمية والدولية. 
التي  والعالقات  االأخ���ة  اأوا���س��ر  عن  للتعبري  فر�سة  يعد  االحتفال  اأن  واأك��دت 
جتمع البلدين يف املجاالت كافة انطالقاً من حر�س قيادة البلدين على ت�سريع 

وترية التعاون وت��سيعه لي�سمل خمتلف القطاعات احلي�ية. 

�شفرية الدولة لدى م�شر : كوب 27 و28 يعززان العمل املناخي امل�شرتك 

رئي�س اأركان القوات امل�شلحة ي�شارك يف اجتماعي 
اللجنة الع�شكرية العليا و جمل�س الأكادميية اخلليجية 

•• الريا�ض-وام

اللجنة  اجتماع  يف  له  املرافق  وال�فد  امل�سلحة  الق�ات  اأرك��ان  رئي�س  الرميثي  ثاين  حممد  حمد  الركن  الفريق  معايل  �سارك 
ال�سع�دية  العا�سمة  يف  تعقد  التي  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العامة  باالأمانة   )19( دورتها  يف  العليا  الع�سكرية 
الريا�س.  تناول االجتماع العديد من امل��س�عات ذات االهتمام امل�سرتك ، والتي من �ساأنها تعزيز امل�سالح والتطلعات الع�سكرية 
، ومبا يحقق االأه��داف املرج�ة ملنظ�مة دول املجل�س يف �ستى املجاالت  التعاون  امل�سلحة يف دول جمل�س  امل�سرتكة بن الق�ات 

خا�سة الع�سكرية . 
كما �سارك معاليه - على هام�س االجتماع - يف االجتماع االأول ملجل�س االأكادميية اخلليجية لدرا�سات اال�سرتاتيجية واالأمنية ، 
حيث مت مناق�سة �سري عمل فريق التح�سري االأكادميي خالل املرحلة الرئي�سية الأعمال الفريق ومتطلبات تفعيل االأكادميية .

)الإمارات تبمج( ينطلق بفعاليات متنوعة يف خمتلف اأنحاء الدولة 

جامعة ال�شارقة بالتعاون مع البنامج الوطني للمبجمني حتتفل بيوم الإمارات تبمج 

مدينة ال�شارقة للن�شر توظف مزاياها لتعزيز املنظومة الإبداعية 

•• ليوبليانا-وام

ق����دم ����س���ع���ادة ح��م��د ع��ل��ي ال��ك��ع��ب��ي ���س��ف��ري ال����دول����ة لدى 
جمه�رية النم�سا، اأوراق اعتماده اإىل فخامة ب�روت باه�ر 
للدولة  مقيم  غ��ري  �سفريا  �سل�فينيا،  جمه�رية  رئي�س 
العا�سمة  يف  الرئا�سي  الق�سر  يف  وذل��ك  �سل�فينيا،  ل��دى 

لي�بليانا. 
ونقل �سعادته حتيات �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد 
ال�سم�  �ساحب  و  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، اإىل فخامته 

ومتنياتهما لبالده و�سعبه باملزيد من التقدم واالزدهار. 
من جانبه حمل فخامة رئي�س جمه�رية �سل�فينيا �سعادة 
ال�سفري حتياته اإىل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد 
ال�سم�  �ساحب  و  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س 
"رعاه اهلل" ، ومتنياته لدولة  ال���زراء حاكم دبي  جمل�س 

االإمارات حك�مة و�سعبا باملزيد من التط�ر والنماء. 
عمله،  مهام  يف  الت�فيق  ال�سفري  ل�سعادة  فخامته  ومتنى 
وتط�ير العالقات الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجاالت 
كل  لتقدمي  ب��الده  ا�ستعداد  م���ؤك��دا  البلدين،  جتمع  التي 

دعم ممكن لت�سهيل مهامه. 
من جهته اأعرب �سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة االإمارات 
العالقات  تعزيز  على  وحر�سه  �سل�فينيا،  جمه�رية  لدى 
الثنائية بن البلدين وتفعيلها يف �ستى املجاالت، مبا ي�سهم 

يف دعم اأوا�سر ال�سداقة بن البلدين. 
دولة  بن  التعاون  جم��االت  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��الل  ومت 
تنميتها  �سبل  وب��ح��ث  �سل�فينيا،  وج��م��ه���ري��ة  االإم������ارات 
البلدين  ي��ح��ق��ق م�����س��ال��ح وط���م����ح���ات  وت��ط���ي��ره��ا، مب���ا 

وال�سعبن ال�سديقن. 

�شفري الإمارات غري املقيم يقدم اأوراق اعتماده اإىل رئي�س �شلوفينيا 

•• اأبوظبي -وام

التقى �سعادة �سالح اأحمد ال�س�يدي 
جمه�رية  ل����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري 
معايل  االحت�������ادي�������ة،  ال������رازي������ل 
ال���دك���ت����رة ك����ارال ب��ارن��ي��ت االأم���ن 
منظمة  جم��م���ع��ة  ل�����دول  ال���ع���ام 

اجلماعة الكاريبية "الكاريك�م" يف 
مقر املنظمة مبدينة ج�رج تاون. 

ومت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز 
التعاون بن دول��ة االإم���ارات ودول 
ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة  املجم�عة، 
االهتمام  ذات  امل���ل���ف���ات  م���ن  ع����دد 

امل�سرتك. 

العالقات  اأن  ال�سفري  �سعادة  واأك��د 
بن دولة االإمارات ودول جمم�عة 
م��ن��ظ��م��ة اجل��م��اع��ة ال��ك��اري��ب��ي��ة يف 
االإمارات  دول��ة  واأن  م�ستمر،  تقدم 
حت��ر���س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون مع 
دول املجم�عة، م�سيدا مب�ساركتها 
االإيجابية يف اإك�سب� 2020 دبي. 

من جانبها، اأثنت معايل الدكت�رة 
املميز  التنظيم  على  بارنيت  ك��ارال 
ال���ت���ي قامت  امل���ب���ذول���ة  واجل����ه�����د 
بها دول��ة االإم���ارات الإجن��اح اإك�سب� 
�سكل فر�سة  والذي  دبي،   2020
منظمة  جم��م���ع��ة  دول  الأع�����س��اء 
للم�ساركة  ال��ك��اري��ب��ي��ة  اجل��م��اع��ة 

فيه. 
وقدمت معاليها نبذة عن م�سرية 
ال����ت����ع����اون االق����ت���������س����ادي وج���ه����د 
االأع�ساء  ال������دول  ب���ن  ال��ت��ك��ام��ل 
وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت�����اج����ه هذه 
امل�������س���رية وخ���ا����س���ة خ�����الل اأزم�����ة 
قيادة  بدور  واأ�سادت  ك�فيد19-.  
دولة االإم��ارات الر�سيدة يف تقدمي 
التنم�ية  امل��ج��االت  يف  امل�����س��اع��دات 
جمم�عة  يف  االأع���������س����اء  ل����ل����دول 

منظمة اجلماعة الكاريبية. 

�شفري الإمارات لدى البازيل يلتقي الأمني 
العام لدول جمموعة الكاريكوم الكاريبية 

ك�ل�يندر   / امل����دع�����  ف���ق���د 
الهند   ، �سينغ  دار���س��ان  �سينغ 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����از ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )6616932N(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

Date 29/ 10/ 2022  Issue No : 13684
Defendant Published Notice

To Case Management Office Ajman Federal Court 
Federal Civil Court of First Instance

In case No. AJCFICIPOR2022/0003517 Commercial (Partial)
To Defendant : Diqa Khassan Qasim Unknown address
You are required to attend a hearing 16/11/2022, at the Case Management 
Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case 
manager's Office No.8) In person or by an authorized lawyer, and submit 
a reply memorandum to the case, accompanied by all documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
consider the case whose number is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office 
Kholoud Salem Al Suwaidi
Seal/ MINISTRY OF JUSTICE
Date: 26/10/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي  - الفجر 

امل�ؤمتر  فعاليات  اأب�ظبي  ت�ست�سيف 
ال�������دويل مل�����ب�����ادرات ال����ت����رع وزراع������ة 
االأع�������س���اء واالأن�������س���ج���ة ال��ب�����س��ري��ة يف 
الفرتة من 7 حتى 9 ن�فمر 2022 
للمعار�س  ال�طني  اأب�ظبي  مركز  يف 
 30 م��ن  اأك���رث  مب�ساركة  "اأدنيك"، 
منظمة  ومب�ساركة  ومتحدثاً  خ��ب��رياً 
اخلراء  من  ونخبة  العاملية  ال�سحة 
يف املجال عاملياً من اأكرث من 20 بلداً 
ح����ل ال���ع���امل، وذل����ك ل���الط���الع على 
املمار�سات  واأف�سل  العاملية  التجارب 
يف اجل�����ان����ب ال��ع��ل��م��ي��ة، واخل���ريي���ة، 
واملجتمعية، والقان�نية، وبناء جمتمع 
واٍع باأهمية احلياة ال�سحية وال�قاية 

من االأمرا�س.  
اللجنة  م��ن  بتنظيم  امل����ؤمت���ر  وي���اأت���ي 
االأع�ساء  وزراع�����ة  ل��ل��ت��رع  ال���ط��ن��ي��ة 
واالأن�����س��ج��ة ال��ب�����س��ري��ة مم��ث��ل��ة ب�����زارة 
ال�����س��ح��ة ووق����اي����ة امل��ج��ت��م��ع ودائ������رة 
ال�سحة  وهيئة  اأب���ظ��ب��ي،   – ال�سحة 
املخت�سة  ال�سحية  وامل��ن�����س��اآت  ب��دب��ي، 
يف زراع��ة االأع�ساء وعدد من اجلهات 
االأخرى.  واالحت��ادي��ة  املحلية  املعنية 
من  ب��دع��م  امل���ؤمت��ر  فعاليات  وتنطلق 
اأب�ظبي   – وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة 
�سركة  ال����ج���ه���ة،  ����س���ري���ك  ب�����س��ف��ت��ه��ا 
اإعالمي  ك�سريك  ل��الإع��الم  اأب���ظ��ب��ي 

الناقل  ب�سفتها  ل��ل��ط��ريان  واالحت����اد 
الر�سمي للم�ؤمتر.

م��ن اجلل�سات  امل����ؤمت���ر ع����دداً  وي�����س��م 
التقدميية  وال���ع���رو����س  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة 
جملة  على  ترتكز  التي  واملحا�سرات 
م��ن امل������س���ع��ات مب��ا يف ذل��ك ال��سع 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  واأب���������رز  ال�����راه�����ن 
ت���اج��ه��ه��ا م���ؤ���س�����س��ات ال��ت��رع وزراع���ة 
"بنك االأع�ساء  االأع�ساء ح�ل العامل 
ت�اجه  التي  التحديات  واالأن�سجة"، 
الُكلى  وزراع��ة  املزمن  الكل�ي  الف�سل 
التباديل  ك��ال��ن��ق��ل  امل��ب��ت��ك��رة  واحل���ل����ل 
ل���ل���ك���ل���ى، احل���ق���ائ���ق وال����ت����ح����دي����ات يف 
الدماغية،  ب��امل��ع��اي��ري  ال���ف��اة  حت��دي��د 
والعالقة بن خدمات زراعة االأع�ساء 

باعتبارها احلل االأمثل لعالج مر�سى 
الف�سل الع�س�ي، ومن اأهم التط�رات 
الطبية التي اأدت اإىل حت�سن واإطالة 
حياة االآالف من املر�سى ح�ل العامل، 
واأثرها  االأع�����س��اء  وخم��رج��ات زراع���ة 
ع��ل��ى حت�����س��ن ج�����دة احل���ي���اة ملتلقن 
وبناء  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأه���م���ي���ة  ل���الأع�������س���اء، 
ال��ك��ف��اءات يف جم��االت ال��ت��رع وزراعة 
االأع�������س���اء، اخل����رات وال��ت��ح��دي��ات يف 
االإقليمي  ال��ت��ع��اون  ال��ق��رن��ي��ة،  زراع����ة 
االأع�ساء  لت�فري  املجال  يف  وال���دويل 
ل��زي��ادة ف��ر���س��ة احل�س�ل  واالأن�����س��ج��ة 
على اأع�ساء واأن�سجة منا�سبة للزراعة 
احلاجة  ب��ن  ال��ف��ج���ة  ردم  يف  ت�ساهم 
ال�عي  االأع�������س���اء،  وت����ف���ر  ل���ل���زراع���ة 

االأع�ساء  وزراع���ة  بالترع  املجتمعي 
الترع  م�ؤ�س�سات  جت��ارب  واالأن�سجة، 
وزراع�����ة االأع�����س��اء واالأن�����س��ج��ة، ودور 
التاأمن ال�سحي وامل�ؤ�س�سات اخلريية 
االأع�ساء  وزراع�������ة  ال���ت���رع  دع����م  يف 
املجتمع  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  واالأن�����س��ج��ة 
جت��اه احل��ي��اة ال�سحية وال���ق��اي��ة من 

اأمرا�س الف�سل الع�س�ي. 
فنياً  م���ع���ر����س���اً  امل������ؤمت�����ر  و����س���ي�������س���م 
االأعمال  من  باقة  يحت�سن  وتاريخياً 
ال�س�ء  ت�سلط  التي  واالأدب��ي��ة  الفنية 
على الترع باالأع�ساء وتاريخه حملياً 
االإبداعية  الفن�ن  خ��الل  م��ن  وعاملياً 
امللهمة  وال���ق�������س�������س  وال����ر�����س�����م����ات 
وغ��ريه��ا، والتي ق��ام بها اأط��ف��ال ممن 

باالإ�سافة  ل��ه��م،  اأع�����س��اء  مت��ت زراع���ة 
من  وم�ساركات  حمرتفن  مل�ساركن 
املحلي، بع�سها ح�سد ج�ائز  املجتمع 

عاملية. 
ويف ه���ذا ال�����س��دد، ق���ال ال��دك��ت���ر علي 
ال�طنية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��ب��ي��ديل، 
واالأن�سجة  االأع�����س��اء  وزراع���ة  للترع 
ال��ت��رع بعد  اأ���س��ب��ح  "لقد  ال��ب�����س��ري��ة: 
ال�فاة واقعاً ملم��ساً يف دولة االإمارات 
املر�س�م  �سدور  منذ  املتحدة  العربية 
ل�سنة   )5( رق�����م  احت�������ادي  ب���ق���ان����ن 
2016 ب�ساأن تنظيم وزراعة االأع�ساء 
واالأن�سجة الب�سرية، حيث �سهد تط�ير 
ال��رن��ام��ج ال���ط��ن��ي ل��ل��ت��رع وزراع����ة 
االأع�����س��اء يف دول���ة االإم����ارات العربية 

بعد  باالأع�ساء  املترعن  املتحدة من 
مبهرة  ون��ت��ائ��ج  ن���ع��ي��ة،  نقلة  ال����ف���اة 
الكبد،  ال���رئ���ت���ن،  ال��ق��ل��ب،  زراع�����ة  يف 
ال��ب��ن��ك��ري��ا���س وال��ك��ل��ى، وذل����ك بف�سل 
ت�جيهات ودعم القيادة لتقدمي اأف�سل 
وحت�سن  املجتمع  الأف����راد  اخل��دم��ات 
الت�سامح  ثقافة  وتعزيز  احلياة  ج�دة 
وال��ت��ك��اف��ل امل��ج��ت��م��ع��ي ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
الدعم الالحمدود من اجلهات املعنية 
يف القطاع الطبي وال�سركاء يف اجلهات 

املحلية واالحتادية االأخرى."
بتنظيم  "�سعداء  العبيديل:  واأ���س��اف 
وا�ست�سافة  الهام  الدويل  امل�ؤمتر  هذا 
اأب�ظبي لفعالياته التي �ست�فر من�سة 
ال��ق��رار يف  ل��ل��خ��راء و���س��ّن��اع  متميزة 

خمتلف اأنحاء العامل لتبادل اخلرات 
وزراعة  الترع  جماالت  يف  والتجارب 
ال�س�ء  ت�سليط  وك��ذل��ك  االأع�������س���اء، 
ت�اجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأب���رز  على 
امل��ج��ال. نتطلع م��ن خ��الل امل�ؤمتر  يف 
االإمارات  دولة  جتربة  ا�ستعرا�س  اإىل 
االأع�ساء  وزراع��ة  الترع  يف  الناجحة 
وخططها  ال���ب�������س���ري���ة  واالأن���������س����ج����ة 
حت�سن  اإىل  ال���رام���ي���ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اأف��راد املجتمع يف دولة االإمارات  حياة 
ال�طني  الرنامج  واملنطقة."  وُيعد 
واالأن�سجة  االأع�����س��اء  وزراع���ة  للترع 
وطنية  منظ�مة  "حياة"  الب�سرية 
لتعزيز جه�د الترع وزراعة االأع�ساء 
واالأن�سجة الب�سرية وفق اأعلى املعايري 

االإمارات  دول��ة  يف  العاملية  واملمار�سات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة وامل���ن���ط���ق���ة، حيث 
ال�سركاء  بالتن�سيق مع خمتلف  نعمل 
الإنقاذ  وعاملياً  حملياً  اال�سرتاتيجين 
ب�سحة  االرت���ق���اء  وم���ا���س��ل��ة  االأرواح 
و����س���الم���ة امل��ج��ت��م��ع وحت�����س��ن ج����دة 
تكاتفاً  ال���رن���ام���ج  وُي��ع��ت��ر  احل���ي���اة. 
جله�د العديد من اجلهات االحتادية 
ال�سحة  وزارة  ذل���ك  يف  مب��ا  وامل��ح��ل��ي��ة 
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع، دائ����رة ال�����س��ح��ة – 
�سركة  بدبي،  ال�سحة  هيئة  اأب�ظبي، 
اأب�ظبي للخدمات ال�سحية "�سحة"، 
وم�ست�سفى كليفالند كلينك اأب�ظبي، 
الطبية،  ���س��خ��ب���ط  ال�����س��ي��خ  وم��دي��ن��ة 
وعدد من املن�ساآت ال�سحية احلك�مية 

واخلا�سة يف خمتلف اأنحاء الدولة.
للترع  ال����ط���ن���ي  ال���رن���ام���ج  وجن�����ح 
الب�سرية  واالأن�سجة  االأع�ساء  وزراع��ة 
114 عائلة  اإطالقه من متكن  منذ 
الترع  من  خمتلفة  جن�سية   20 من 
ب�417 ع�س� �سمل القلب، والرئتن، 
وال���ك���ب���د، وال���ب���ن���ك���ري���ا����س، واالأم����ع����اء 
زراعتها  ومت����ت  وال���ك���ل���ى،  ال��دق��ي��ق��ة، 
من  ع�����س���ي  ف�����س��ل  م��ري�����س  ل�400 
تفعيل  مت  كما  خمتلفة،  جن�سية   29
ت��ب��ادل زراع���ة االأع�����س��اء م��ع جمم�عة 
الرنامج  وي��دع���  املنطقة.  دول  م��ن 
اأفراد املجتمع اإىل التعرف على اأهمية 

الترع باالأع�ساء .

•• دبي-وام

ال�ساد�سة  ال��ن�����س��خ��ة  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
احلدث  عربية"  "ويكي  م���ؤمت��ر  م��ن 
ويكيميديا  االأهم يف جمتمع  ال�سن�ي 
اأكت�بر   30 ح��ت��ى  ي�ستمر  و  ال��ع��رب��ي 

اجلاري يف مكتبة حممد بن را�سد. 
وت�ست�سيف الن�سخة االأوىل وال�حيدة 
يف دول��ة االإم��ارات واملنطقة جمم�عة 
وال�ر�س  اجل��ل�����س��ات  م���ن  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
املجتمع  االأ���س��م��اء يف  اأمل���ع  ت�سم  ال��ت��ي 
ال�يكيميدي العربي والعاملي ومن اأبرز 
الرئي�سة  اإ�سكندر  ماريانا  املتحدثن 
التنفيذية مل�ؤ�س�سة ويكيميديا �ستيفان 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م��ال��ت���ن  ك���ل��ي��ت 
اأع�ساء  اإىل  اإ�سافة  كي�يك�س  مل�سروع 
ويكيميديا  م���ؤ���س�����س��ة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
بيتنك�رت- ول���ي�����س  ل�����را  ل���ري��ن��زوا 

اإميلي�. 
من  بنخبة  االفتتاحي  احلفل  ورح��ب 
امل��ف��ك��ري��ن وامل��ت��ح��دث��ن ال��ب��ارزي��ن من 
ال��ق��ط��اع ال��ث��ق��ايف واالإب���داع���ي يف دولة 
بدري  �سعادة هالة  واأبرزهم  االإم��ارات 
والفن�ن  ال��ث��ق��اف��ة  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر 
م��ب��ارك بن  �سعيد  وال��دك��ت���ر  دب���ي  يف 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  خ���رب���ا����س 
الثقافة  ه��ي��ئ��ة  يف  واالآداب  ال��ف��ن���ن 

طه  هنادا  والدكت�ر  دب��ي  يف  والفن�ن 
يف  العربية  اللغة  كر�سي  اأ�ستاذ  تامري 
جامعة زايد وكاًل من الدكت�ر حممد 
�سامل املزروعي وجمال ال�سحي اأع�ساء 
جمل�س اإدارة مكتبة حممد بن را�سد. 
�سعري  اأداء  على  احل��ف��ل  ا�ستمل  كما 
لل�ساعرة اأمل ال�سهالوي مع عزف من 

الرا زيد قا�سم على اآلة القان�ن. 
و ���س��ب��ق اف��ت��ت��اح امل����ؤمت���ر ل��ل��ع��ام��ة ي�م 
والكليات  اجلامعات  لطلبة  خم�س�س 
اخلا�سة  باملدار�س  الثان�ية  واملرحلة 
ب���ال���دول���ة حت���ت م�سمي  واحل��ك���م��ي��ة 
الي�م  وه��دف  لل�سباب".  ويكي  "ي�م 
اإىل زي��ادة وعي الطلبة ح�ل م�ساريع 
عدد  خ��الل  م��ن  املختلفة  ويكيميديا 
اأ�سا�سيات  مثل  التعريفية  ال�ر�س  من 
عن  مقدمة  ويكيبيديا  على  التحرير 
وويكي  ووي��ك��ي م�سدر  ب��ي��ان��ات  وي��ك��ي 
ك���م��ن��ز ك��م��ا رك���ز ال��ي���م ع��ل��ى تط�ير 
مثل  الطلبة  لدى  االإبداعية  املهارات 

مهاراتي الت�س�ير والكتابة. 
ون�هت اأحالم بل�كي مديرة مهرجان 
ومديرة  ل������الآداب  االإم�������ارات  ط����ريان 
ويكيميديا  م�����س��ت��خ��دم��ي  جم��م���ع��ة 
العديد  ا���س��ت��ق��ب��ال  ب��اأه��م��ي��ة  االإم������ارات 
م��ن ال��ط��ل��ب��ة يف رح���اب م���ؤمت��ر ويكي 
لبناء  همتهم  وروؤي���ة   2022 عربية 

تبادل  �سه�لة  على  يعتمد  م�ستقبل 
امل��ع��ل���م��ات وال��ب��ي��ان��ات امل���ث���ق��ة …

ن�سخة  بانطالق  نحتفي  اأننا  م�سيفة 
وي���ك���ي عربية  م����ؤمت���ر  م���ن  ج���دي���دة 
م�ستخدمي  مبجم�عات  نرحب  حيث 
العربي  ال�طن  ح���ل  من  ويكيميديا 
وح�ارات  مناق�سات  اإط���ار  يف  وال��ع��امل 
تعك�س  وم��ف��ي��دة  ث��ري��ة وور����س ممتعة 
ب�سكل  االإب���داع���ي  املجتمع  اه��ت��م��ام��ات 

عام وال�يكيميدي ب�سكل خا�س. 
املديرة  اله�ل  اأب���  اإيزابيل  واأو�سحت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع�����س��� جم��ل�����س االأم���ن���اء 
ومديرة  ل����الآداب  االإم�����ارات  م�ؤ�س�سة 
م��ه��رج��ان ط����ريان االإم������ارات ل����الآداب 
امل�ؤمتر �سارك  االأول من  الي�م  اأنه يف 
م�ؤ�س�سة  م��ن  امل�����س���ؤول��ن  م��ن  العديد 
ويكيميديا يف ح���ارات ونقا�سات ومن 
الرئي�سة  اإ���س��ك��ن��در  م���اري���ان���ا  اأب����رزه����ا 
والتي  ويكيميديا  مل�ؤ�س�سة  التنفيذية 
جت��ي��ب ع��ن ك��اف��ة االأ���س��ئ��ل��ة املطروحة 
يف  العربي  ال�يكيميدي  املجتمع  من 
ح���ار مع كل من ر�سا كرب��س ع�س� 
ويكيميديا  م�ستخدمي  جمم�عة  يف 
االإم���������ارات وع������ادل ن���ح���اوة ع�����س��� يف 
ويكيميديا  م�����س��ت��خ��دم��ي  جم��م���ع��ة 
اجل����زائ����ر وع���ب���اد دي���ران���ي���ة ع�����س��� يف 
ويكيميديا  م�����س��ت��خ��دم��ي  جم��م���ع��ة 

بالد ال�سام. فيما يتناول كل من اأنا�س 
�سدراتي ورافان الطائي اأع�ساء جلنة 
ميثاق احلركة مع عباد ديرانية ور�سا 
كرب��س ماهية "امليثاق" ودوره ك�ثيقة 
بن  واملبادئ  العالقة  ف  ُتعِرّ قان�نية 
ك��م��ا ي�سلط  امل�����س��اه��م��ن يف احل���رك���ة. 
ب��سندة وكمال �سالي ع�س�ا  حممد 
ويكيميديا  م�ستخدمي  جمم�عة  من 
العاملية  ال�س�ء على احلركة  اجلزائر 
ال���ي��ك��ي��م��ي��دي��ة مم���ا ت��ت��ك���ن وم���ن هم 
روؤية  �سرح  اإىل  اإ�سافة  فيها  الفاعلن 

ويكيميديا للم�ستخدمن اجلدد. 
اإ�سكندر  ماريانا  حتدثت  جهتها  ومن 
الرئي�سة التنفيذية مل�ؤ�س�سة ويكيميديا 
وم�������س���اري���ع  وي���ك���ي���ب���ي���دي���ا  دور  ع�����ن 
اأن من�سة  ،مبينة  االأخرى  ويكيميديا 
اأف�سل  م���ن  ه���ي واح�����دة  وي��ك��ي��ب��ي��دي��ا 
ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى م��ر التاريخ  امل�����س��اري��ع 
والذي �ساهم يف بنائه اأ�سخا�س مثلكم 
واأ�سخا�س  وخ���راء  وطلبة  معلم�ن 
خمتلفة  اه����ت����م����ام����ات  ل���دي���ه���م  مم�����ا 
اأكر  ب��اأن يك�ن�ا ج��زءا من  ويرغب�ن 

م��س�عة عاملية على االإنرتنت. 
مبادرات  دروبي مديرة  دانية  واأ�سارت 
م�ؤ�س�سة  يف  الدعم  وخ��دم��ات  التعليم 
ق�سم  وم����دي����رة  ل��������الآداب  االإم�����������ارات 
جمم�عة  يف  وال���ف���ع���ال���ي���ات  ال��ت��ع��ل��ي��م 

م�����س��ت��خ��دم��ي وي��ك��ي��م��ي��دي��ا االإم�������ارات 
اأهم  يغطي  امل���ؤمت��ر  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل 
العمل  ال��ت��ي تخ�س جم��ال  امل���ا���س��ي��ع 
املجال  اأو  ال���ي��ك��ي��م��ي��دي  امل���ج���ال  يف 
الرتجمة  مثل  ع��ام  ب�سكل  االإب���داع���ي 
وال��س�ل  وامل��رون��ة  املالية  وال��رع��اي��ة 
اإىل ج��م��ه���ر ع��امل��ي واأه��م��ي��ة اجل����دة 
مكتبة  وت�ست�سيف  ب��ال��ك��م.  م��ق��ارن��ًة 
اجلل�سات  ك���اف���ة  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
الر�سمي  املقر  وال�ر�س ب�سفتها راعي 
الدكت�ر  لفت  جانبه  م��ن  ل��ل��م���ؤمت��ر. 
امل��زروع��ي ع�س� جمل�س  �سامل  حممد 
اإدارة م�ؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�سد 
ال�ساد�سة  الن�سخة  ا�ست�سافة  الأهمية 

عربية"  "ويكي  ال�سن�ي  امل���ؤمت��ر  من 
الذي يعقد الأول مرة يف دولة االإمارات 
ومنطقة اخلليج العربي ..م�سيفا اأن 
الي�م  ت�سكل  را���س��د  ب��ن  حممد  مكتبة 
املهرجانات  ال�ست�سافة  املثايل  املكان 
الثقافية والفنية وامل��سيقية املختلفة 
تعزيز  يف  ب��دوره��ا  لت�سهم  وامللتقيات 
وقيادة امل�سهد الثقايف يف املنطقة بفكر 
التكن�ل�جية  ال��ث���رة  ت���اك��ب  وروؤي����ة 

التي ي�سهدها العامل. 
وي��ن��ظ��م امل����ؤمت���ر ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 
"دبي  دب������ي  يف  وال����ف����ن�����ن  ال���ث���ق���اف���ة 
للثقافة" فعالية خم�س�سة لل�سي�ف 
امل�������س���ارك���ن ت���اأخ���ذه���م يف رح���ل���ة اىل 

تاريخ  ال�ست�سكاف  ال�سندغة  متحف 
وت��راث دب��ي ودول��ة االإم���ارات العربية 

املتحدة الرثي. 
القرق  في�سل  منى  لفتت  ب��دوره��ا  و 
الثقافة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
والفن�ن  ال��ث��ق��اف��ة  هيئة  يف  وال����رتاث 
يف دبي “دبي للثقافة” اإىل اأن م�ؤمتر 
جيدة  ف��ر���س��ة  ي��ع��د  عربية"  "ويكي 
بتاريخ  للتعريف  املجال  اأمامنا  تتيح 
دب����ي واالإم��������ارات ال����رثي ع��ل��ى نطاق 
تعزيز  يف  ل�سعينا  ت��رج��م��ة  يف  وا����س���ع 
واالإم���ارات على اخلريطة  دبي  مكانة 
الدولية كنم�ذج عاملي ملهم للتط�ير 
اأن  ع���ل���ى  …م�ؤكده  واالبتكار" 

اح��ت�����س��ان دب���ي ل��ل��م���ؤمت��ر مي��ث��ل دعماً 
"دبي  بها  تق�م  التي  امل�ساريع  لكافة 
م�ساحات  ت������س��ي��ع  ب��ه��دف  للثقافة" 
ال��ق��ادرة على خلق  االإب��داع��ي  التعبري 
ف�ساءات جديدة متكن امل�ه�بن من 
امل�ساهمة يف الن�سيج االإبداعي والثقايف 

الإمارة دبي". 
ي���ق���ام امل�����ؤمت����ر ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من 
م�ؤ�س�سة ويكيميديا وم�ؤ�س�سة االإمارات 
للم�ؤمتر  الر�سمين  ال��رع��اة  ل���الآداب 
املقر  راع��ي  را���س��د  ب��ن  ومكتبة حممد 
الثقافة  وه��ي��ئ��ة  ل��ل��م���ؤمت��ر  ال��ر���س��م��ي 
والفن�ن يف دبي "دبي للثقافة" راعي 

الفعاليات الثقافية. 

•• دبي-وام

اأمن  اأهمية  ح�ل  م�ظفيها  وعي  م�ست�ى  لرفع  جديدة  قناة  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأ�سافت 
املعل�مات، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم على م�اجهة التحديات والتهديدات ال�سيرانية. واإىل 
جانب الن�سرات الداخلية الت�ع�ية ور�سائل الريد االإلكرتوين، وامل�ساركة يف الدورات التدريبية 
وور�س العمل التي تنظمها الهيئة مل�ظفيها على مدار العام، بات باإمكان م�ظفي الهيئة االطالع 

على اأحدث �سبل اإدارة خماطر االأمن االإلكرتوين من خالل تطبيق "املكتب الذكي". 
وقال معايل �سعيد حممد الطاير، الع�س� املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
اإن الهيئة خطت خط�ات وا�سعة يف جمال تعزيز وتط�ير اإدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية ب�سكل ممنهج 
اأول مركز متخ�س�س  اأ�س�ست  2008، كما  االأزم��ات منذ عام  وفعال، و�سكلت جلنة عليا الإدارة 
واملخاطر  التهديدات  خمتلف  ت�قع  على  يعمل  دبي  حك�مة  م�ست�ى  على  االإلكرتوين  لالأمن 

اخلدمات  مراقبة  عر  ا�ستباقي  ب�سكل  البيانات  حلماية  الالزمة  االإج���راءات  واتخاذ  االأمنية، 
واالأ�س�ل التقنية على مدار ال�ساعة، واإدارة احل�ادث االأمنية والتهديدات االإلكرتونية واحلد 
واالعتمادية  الت�افرية  معايري  اأعلى  وفق  واملياه  الكهرباء  خدمات  نقدم  حتى  خماطرها،  من 
والكفاءة. كما تعتمد الهيئة نظام اأمن املعل�مات "ISR" التابع ملركز دبي لالأمن االإلكرتوين، 
و�سجلت الهيئة خالل العام 2021 ن�سبة %100 �سمن م�ؤ�سرات االأداء التابعة للمركز، كما 

حتافظ ب�سكل دائم على نتيجة 5/5 �سمن م�ؤ�سر االأمن ال�سيراين ال�سهري التابع للمركز. 
وتعد الهيئة �سّباقة يف تبني اأف�سل املعايري العاملية يف اأمن املعل�مات واحل�كمة الر�سيقة، وت�سعى 
ب�سكل ا�ستباقي وم�ستمر اإىل اإدارة اأية خماطر قد تهدد اأمن املعل�مات من خالل تطبيق �سيا�سة 
م�ؤ�س�سية فعالة الأمن املعل�مات. وح�سلت الهيئة على �سهادة االآيزو )27001:2013( التي 
تعد اأعلى معيار على م�ست�ى العامل يف نظام اإدارة اأمن املعل�مات، وذلك بعد ت��سيع نطاق تطبيق 

معايري ال�سهادة، لي�سمل جميع قطاعات واأق�سام وعمليات الهيئة. 

كهرباء دبي تعزز مهارات موظفيها يف الأمن ال�شيباين 

انطالق موؤمتر ويكي عربية يف مكتبة حممد بن را�شد بدبي 

تنظمه اللجنة الوطنية للتربع وزراعة الأع�ساء والأن�سجة الب�سرية 

اأبوظبي ت�شت�شيف فعاليات املوؤمتر الدويل ملبادرات التبع وزراعة الأع�شاء والأن�شجة الب�شرية

•• العني - الفجر

بح�س�ر ال�سيخة د. �سما بنت حممد 
بن خالد اآل نهيان ا�ست�ساف جمل�س 
الكاتب  واملعرفة  للفكر  حممد  �سما 
كتاب  احت��اد  رئي�س  العميمي  �سلطان 
اأكادميية  وم��دي��ر  االإم������ارات  واأدب�����اء 
ال�سعر يف ح�ار ثقايف افرتا�سي ح�ل 
"امل�روث ال�سعبي؛ هل انتهى اأثره يف 
؟"  واأدارت  االإم��ارات��ي  الطفل  حياة 
القبي�سي  م������زة  االأ����س���ت���اذة  احل�������ار 

امل�ست�سار الثقايف لرئي�سة املجل�س. 
باالأ�ستاذ  �سما  د.  ال�سيخة  ورح��ب��ت 
����س���ل���ط���ان ال���ع���م���ي���م���ي م����ق����دم����ة له 
الدع�ة،  تلبية  على  حلر�سه  ال�سكر 
على  ال�س�ء  باإلقاء  اللقاء  وافتتحت 
امل����روث ال�سعبي ك�نه ج��زء ه��ام من 

بنية اله�ية والثقافة االإماراتية
 وقالت : امل�روث ينتقل عر االأجيال 
خ���الل احل��ق��ب ال��زم��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ؛ 
اخلرات،  م��ن  امل��زي��د  عليه  فترتاكم 

والتعديالت  التغريات  بع�س  وتناله 
احلتمية التي تنبع من طبيعة احلياة 
وتغريات املعطيات املختلفة، واأو�سحت 
اأن امل�روث ال�سعبي ال�سفاهي ظل ذو 
ب��ن��ي��ة الطفل  ت�����س��ك��ي��ل  ك��ب��ري يف  اأث����ر 
الطفل  الت�ساق  نتيجة  و�سخ�سيته 

ان��ه قدميا كان  اإىل  باالأ�سر  واأ���س��ارت 
االأط����ف����ال ي��ت��ح��ل��ق���ن ح�����ل اجل����دود 
اإال  ل��ل��خ��راري��ف،  ي�ستمع�ن  واالآب������اء 
الطفل  ف��ال��ت�����س��اق  ت��غ��ري،  احل����ال  اأن 
باالأ�سرة قل ، وحلت �سا�سات اله�اتف 
احلكايات  ح��ل��ق��ات  م��ك��ان  امل��ح��م���ل��ة 

التي كانت جتمعهم باالآباء واجلدود، 
و�سارت �سبكات الت�ا�سل االجتماعي 
واأفالم الكرت�ن هم احلكاوؤون اجلدد 
واأ����س���اف���ت ك��م��ا اأ���س��ب��ح ه��ن��اك غياب 
بح�ارات  ال�سعبية  لالأمثال  تام  �سبه 
االأم��ه��ات بالع�سر احل��دي��ث، ك��ل هذا 

يجعلنا ندرك اأن ثمة غياب تدريجي 
بي�ميات  ال�����س��ع��ب��ي  امل������روث  ل���ج���د 

الطفل االإماراتي االآن. 
�سلطان  االأ�����س����ت����اذ  ع���ل���ى  وط����رح����ت 
العميمي ت�ساوؤالت لال�ستماع لروؤيته 
ح�ل م�سار اله�ية االإماراتية وح�ل 
ال����روؤي����ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ، وه����ل م���ا زال 
الذي  االأُث��ر  نف�س  ال�سعبي  للم�روث 
قبلنا  التي  واالأج��ي��ال  جيلنا  به  تاأثر 
؟ وهل ذلك الرتاجع و�سل اإىل احلد 
احلرج؟ حيث اأن اأطفال الي�م هم اآباء 
ال��غ��د ، وال��ي���م اأث���ر امل����روث ال�سعبي 
اإىل  �سن�سل  فهل  ك���ان،   كما  يعد  مل 
ل��الأث��ر ب�سعفه  ك��ام��ل  ان����زواء  حلظة 
جيال وراء جيل؟ وحتدث د. �سلطان 
العميمي مقدما روؤيته ح�ل تعريف 
الرتاث ومعنى امل�روث وقيمه واأثره 
واأنه  بها،  مر  التي  الزمنية  واحلقب 
جم��م���ع��ة م���ن امل������روث�����ات ال���ت���ي مت 
"االآباء  ال�����س��اب��ق  اجل��ي��ل  م���ن  ن��ق��ل��ه��ا 
و  احل�����ايل،  اجل���ي���ل  اإىل  واالأجداد" 

الرتاث  بينها  وم��ن  امل���روث��ات  تتعدد 
املحكي اأو ال�سفاهي 

ال��ي���م واجلدات  اأم��ه��ات  اأن   واأ���س��اف 
تغري  نتيجة  و���س��ع��ف  دوره����ن  ت��غ��ري 
ثقافات  ودخ�������ل   ، احل���ي���اة  اأمن������اط 
متعددة واقتحام التكن�ل�جيا البي�ت 
، كما حتدث عن اأثر حكايات امل�روث 
و  الطفل  �سخ�سية  بتك�ين  ال�سعبي 
بالكائنات  وع��الق��ت��ه  للحياة  نظرته 
بالبيئة  ال��ع��الق��ة  ، وع���ن  م��ن ح���ل��ه 
والقيم  ال��ر���س��ائ��ل  وب����ث  وال��ك��ائ��ن��ات 
النبيلة التي حتملها احلكايات والتي 
تربى  الذي  اجليل  �سخ�سيات  �سكلت 

عليها
امل�ؤ�س�سات  دور  الأه���م���ي���ة  واأ�������س������ار 
يف  واجلمعيات  وامل��دار���س  االأكادميية 
ال�سعبية  امل����روث واحل��ك��اي��ات  اإح��ي��اء 
، وت��خ�����س��ي�����س اجل������ائ�����ز واإج��������راء 
امل�روث  وجمع  والدرا�سات  االأب��ح��اث 
االأ�سرة  دور  ع��ل��ى  م����ؤك���دا  وح��ف��ظ��ه 
يف حت��ف��ي��ز االأب���ن���اء ع��ل��ى ال��ب��ح��ث عن 

الكتب و�سبكات  ال��رتاث من  مفردات 
االإنرتنت ، م�ؤكدا على دور املناهج يف 
ال�سعبية  والل�حات  احلكايات  اإع���ادة 

واالأمثال وغريها . 
و�سارك احل�س�ر يف احل�ار م�سيدين 
بدور امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن امل�ساركة 
واأهمها   امل����روث  ه��ذا  على  باحلفاظ 
على  تعمل  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  امل���دار����س 

اختالف  ت��راع��ي  ذكيه  مناهج  اإع���داد 
عر�سها  وي���ت���م  ب���ال���دول���ة  ال���ب���ي���ئ���ات 
للطالب  حمببة  ع�سرية  بطريقة  
اأو  احلكاية   بجماليات  امل�سا�س  دون 
لرئي�سة  ال�سكر  كما قدم�ا   ، ت�س�يها 
املجل�س الختيار م��س�ع بالغ االأهمية 
ملا له من اأثر يف احلفاظ على امل�روث 

ال�سعبي واله�ية ال�طنية.

جمل�س �شما للفكر واملعرفة يناق�س املوروث ال�شعبي؛ هل انتهى اأثره يف حياة الطفل الإماراتي ؟
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اجلامعات  ع����دد  ع���ن  مم��ث��ل���ن  زار 
العايل  التعليم  وم�ؤ�س�سات  اليابانية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات  دول�����ة 
ك��ج��زء م���ن م�����س��ارك��ة اجل���ام���ع���ات يف 
العايل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  "جناح  م���ع���ر����س 
اإطار  يف  امل�ساركة  وتاأتي   ."2022
لت�سجيل  اليابانية  اجلامعات  �سعي 
بع�ساً من اأملع طلبة املدار�س الثان�ية 
مل�ا�سلة  االإم����ارات����ي����ة  واجل���ام���ع���ات 

تعليمهم يف اليابان. 
���س��ارك يف احل���دث االأك���ر م��ن ن�عه 
يف دول���ة االإم�����ارات، ث��م��اين جامعات 
امليادين  خمتلف  م��ن  رائ���دة  يابانية 
وتن�سيق  ب���اإ����س���راف  وال��ت��خ�����س�����س��ات 
الدويل  للتعاون  ال��ي��اب��ان  م��رك��ز  م��ن 
)ج��اي�����س( ال���ذي ���س��اه��م ب����دوره عر 
الطلبة  وع��ي  بتعزيز  امل�ساركة  ه��ذه 
اليابان  واالأه��ايل مبزايا الدرا�سة يف 
وت�������س���ج���ي���ع ال���ط���ل���ب���ة االإم����ارات����ي����ن 
وخراتهم  تعليمهم  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى 

االأكادميية يف اليابان.
و���س��م��ت ق��ائ��م��ة امل�����س��ارك��ن ك���اًل من 
جامعة هريو�سيما، جامعة ج��سيبي 
كي�ت�  جامعة  والت�سميم،  للفن�ن 
كي��س�،  ج��ام��ع��ة  امل��ت��ق��دم��ة،  ل��ل��ع��ل���م 
واالأعمال.  للتجارة  ناغ�يا  جامعة 
يف حن ح�سر احلدث عر االإنرتنت 
هي:  اأخ���رى  يابانية  جامعات  ث��الث 

اأيزو  وجامعة  ريت�س�ميكان  جامعة 
وجامعة وا�سيدا.  

للتعاون  اليابان  مركز  من  وبتن�سيق 
اليابان  ج���ن���اح  ا���س��ت�����س��اف  ال������دويل 
ال���ذي���ن متكن�ا  ال��ط��ل��ب��ة  احل����دث  يف 
م��ق��اب��ل��ة ممثلن  م����ن  وع���ائ���الت���ه���م 
اليابانية  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  ع��ن 
واأي�ساً  ال�سخ�سي  باللقاء  املرم�قة 
ع��ر االإن���رتن���ت م��ن خ���الل من�سات 
ذكية ربطت الطلبة مبا�سرة مبمثلن 
وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  عن  ر�سمين 

التعليمية يف اليابان. 

ويف ه��ذا االإط���ار دع��ى ج��ن��اح اليابان 
ع��������دداً م����ن ال���ط���ل���ب���ة االإم����ارات����ي����ن 
الذين �سبق لهم اأن در�س�ا يف اليابان 
وتقدمي  جت��رب��ت��ه��م  ع����ن  ل��ل��ح��دي��ث 
للطلبة  ومف�سلة  عملية  معل�مات 
واالأه�������������ايل مب�����ن ف���ي���ه���م ال���ط���ال���ب 
الذي  ال�سام�سي،  عي�سى  االإم���ارات���ي 
اليابان.   يف  ت���ك��اي  جامعة  يف  در����س 
تعليقه  يف  ال�سام�سي  عي�سى  وق���ال 
حقاً  ف���ج��ئ��ت  "لقد  احل�����دث:  ع��ل��ى 
جناح  زاروا  ال���ذي���ن  ال��ط��ل��ب��ة  ب���ع���دد 
اأب�ظبي  اليابان يف معر�س جناح يف 

باليابان.  الكبري  اهتمامهم  وم��دى 
ل��ق��د ك��ان��ت جت��رب��ت��ي يف ال��ي��اب��ان ملدة 
���س��ت ���س��ن���ات مم��ت��ع��ة وال ت��خ��ل��� من 
ذات  يف  يل  حققت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
ال���ق��ت ت��ط���راً م��ه��م��اً ع��ل��ى امل�ست�ى 
ال�����س��خ�����س��ي وامل���ه���ن���ي. ق�����س��ي��ُت �سنة 
ون�سف يف درا�سة اللغة اليابانية و4 
�سن�ات يف درا�سة الهند�سة امليكانيكية 
ت���ك��اي م��ت��ب���ع��ة بن�سف  يف ج��ام��ع��ة 
اإح��دى �سركات  التدريب يف  ع��ام من 
البرتول الرائدة يف اليابان. لقد كان 
ال��ن��ا���س يف ال��ي��اب��ان حم��رتم��ن بحق 

ومهذبن وم�ستعدين مل�ساعدتي على 
اختالف م�ست�ياتهم. كان من دواعي 
�سروري احلديث عن جتربتي للطلبة 
امل�ساركن وطماأنة اأولياء اأم�رهم عن 

مدى االأمان يف اليابان ".
وق��ال��ت االأ���س��ت��اذة خ���ل��ة م��ن جامعة 
ك���ي��������س����، وه�����ي زم���ي���ل���ة اأب�����ح�����اث يف 
العاملية:  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ك��ت��ب 
الطلبة  م��ق��اب��ل��ة  ال���رائ���ع  م��ن  "كان 
وعائالتهم واال�ستماع اإىل ت�قعاتهم 
قد  �سخ�سي.  ب�سكل  واه��ت��م��ام��ات��ه��م 
ي��ك���ن ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة اأم����ًرا 

ول���ك���ن���ي الحظت  ل��ل��ب��ع�����س؛  ���س��ع��ًب��ا 
ب����دوا على  اأن ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��ل��ب��ة 
اأجل  من  التحدي  مل�اجهة  ا�ستعداد 
�سنة  غ�س�ن  يف  املهارة  ه��ذه  اكت�ساب 
برنامج  االل��ت��ح��اق  ق��ب��ل  �سنتن  اأو 
كي��س�  جامعة  تقدم  البكال�ري��س. 
البكال�ري��س  ب��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د 
ت���خ�������س�������س ال����ه����ن����د�����س����ة ب���ال���ل���غ���ة 
االإجنليزية. ومع ذلك، �سعدت جداًر 
الطالب  من  العديد  وج��دت  عندما 
اليابانية.  اللغة  لتعلم  متحم�سن 
اليابانية  اللغة  درو�ًسا يف  نقدم  نحن 

يف  يرغب�ن  الذين  الطالب  الأولئك 
تعلم اللغة".

مكتب  م��ن  تاكاها�سي  ك��ازوي��ا  وق���ال 
ال���������س�����ؤون االأك����ادمي����ي����ة وال���دول���ي���ة 
ج��سيبي  جامعة  يف  الطلبة  و�س�ؤون 
هي  "جامعتنا  والت�سميم:  للفن�ن 
جامعة فن�ن وت�سميم لالإناث فقط 
اليابانية  باللغة  ���س  ت��درَّ دورات  م��ع 
ب��ال��ع��دي��د من  ال��ت��ق��ي��ن��ا  لكننا  ف��ق��ط، 
ال�����زوار امل��ه��ت��م��ن يف م��ن��اه��ج��ن��ا. كما 
الطلبة  ب���ع�������س  اه���ت���م���ام  الح���ظ���ن���ا 
وت�سميم  االإع���الم���ي���ة  ب���ال���درا����س���ات 

الر�س�م املتحركة".
عام  م��دي��ر  اأوك�����ي،  �سيجيت�  و���س��رح 
للتعاون  ال����ي����اب����ان  م����رك����ز  م���ك���ت���ب 
الدويل )جاي�س( يف اأب�ظبي: "كانت 
م�����س��ارك��ة ال��ي��اب��ان يف م��ع��ر���س جناح 
وم��ل��ف��ت��اً مع  ن��اج��ح��اً  ح��دث��اً   2022
1500 زائ��ر جلناحنا يف  اأك��رث م��ن 
امتناين  عن  اأع��رب  اأن  اأود  املعر�س. 
ملعايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان، 
دولة  يف  وال��ت��ع��اي�����س  الت�سامح  وزي���ر 
اأحمد  ال��دك��ت���ر  االإم�������ارات وم���ع���ايل 
الرتبية  وزي����ر  ال��ف��ال���س��ي،  ب��ال��ه���ل 
والتعليم يف دولة االإمارات لزيارتهما 
جناح اليابان لدعم جه�دنا يف تعزيز 
التعليم  الثنائية يف جمال  العالقات 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  بن 
اأوكي:  �سيجيت�  واأ���س��اف  واليابان." 
اأخذوا  ال��ي��اب��ان  ج��ن��اح  زوار  "غالبية 
اليابان بعن االعتبار كاأحد اخليارات 
املمكنة ال�ستكمال درا�ستهم يف اخلارج 
اأن���ن���ا مت��ك��ن��ا م���ن �سمان  وي�����س��ع��دين 
م�ساركة بع�ساً من اأف�سل اجلامعات 
لقد قمنا  ه��ذا احل��دث.  اليابانية يف 
جناح  زوار  م���ع  ا���س��ت��ب��ي��ان��اً  ب����اإج����راء 
 2022 ال��ي��اب��ان يف م��ع��ر���س جن���اح 
من   80% م���ن  اأك�����رث  اأن  واأظ����ه����ر 
م��س�ع  ح���ل  وعيهم  ازداد  ال����زوار 
التعلم وا�ستكمال الدرا�سة يف اليابان 
لليابان  ال�سفر  يف  رغبتهم  وازدادت 

بهذا الهدف."

جامعات اليابان ت�شتقطب العديد من الطلبة يف معر�س جناح للتعليم العايل 2022 يف الإمارات 

•• دبي - وام

التكن�ل�جية  احل��رة  املدينة  لل�سيليك�ن،  دب��ي  واح��ة  يف  انطلقت 
املتكاملة، املن�س�ية حتت �سلطة دبي للمناطق االقت�سادية املتكاملة 
 Live@theLake البحرية"  "مهرجان  فعاليات  "دييز"، 
العديد من  م�ستعر�ساً  املقبل  دي�سمر   30 ي�ستمر حتى  وال��ذي 
لزوار  اال�ستثنائية  والتجارب  الرتفيهية  والفعاليات  الن�ساطات 
املطرو�سي مدير  الدكت�ر جمعة  وق��ام  ال���اح��ة.   و�سكان جمتمع 
عام واحة دبي لل�سيليك�ن باإطالق املهرجان يف احتفالية يف جممع 
دبي الرقمي ب�احة دبي لل�سيليك�ن بح�س�ر م�س�ؤولن وم�ظفن 
ورعاة و�سركاء املهرجان واأع�ساء من جمتمع ال�احة و�سركاتها. 

وقال الدكت�ر جمعة املطرو�سي: "ن�ا�سل يف واحة دبي لل�سيليك�ن 

اإطالق املبادرات املجتمعية املتن�عة بهدف اإبراز وتعزيز التجربة 
ت�ستنبط  والتي  بال�احة،  والرتفيه  والعمل  للعي�س  اال�ستثنائية 
والعي�س  للعمل  املثلى  ال�جهة  دب��ي  اإم��ارة  من  وروحها  خ�سالها 
حتت  تن�س�ي  ال��ت��ي  ال�سلطة  "دييز"  ..ت��ه��ت��م  ع��امل��ي��اً  وال��رتف��ي��ه 
التكامل  م�ست�يات  اعلى  بتحقيق  لل�سيليك�ن  دبي  واحة  مظلتها 
املهني واملعي�سي لل�سركات واالفراد مبا ين�سب وينعك�س يف ج�دة 
احلياة ومنطها لكافة الفئات املرتبطة فيها ..ومن هذا املنطلق 
اأطلقت ال�احة مهرجان البحرية االأول من ن�عه يف ال�احة الذي 
يركز على تكري�س منط حياة �سحي يف جمتمع ال�احة بالرتكيز 
احلرفية  واملنتجات  الريا�سية  والن�ساطات  البدنية  اللياقة  على 
واالإبداعية وحتقيق الت�زان بن احلياة والعمل وتعزيز الت�عية 

ال�سحية". 

وتتن�ع فعاليات املهرجان لت�سمل مركز حتدي دبي للياقة الذي 
ينطلق هذا العام من 29 اأكت�بر وحتى 27 ن�فمر ..كما ي�سمل 
فعالية جمتمعية وط�اف الدراجات اله�ائية الداعم ملن ي�اجهن 
..كما  للرك�س  وفعالية  منه  واملتعافيات  الثدي  �سرطان  مر�س 
يت�سمن الرنامج �سل�سلة من العرو�س الرتفيهية والفنية احلية 
من  وا�سعاً  وطيفاً  الفنية  وامل�سغ�الت  اليدوية  للحرف  و�س�قاً 

خيارات تناول الطعام وتذوق االأطباق من املطابخ العاملية. 
التي  القدم" ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ك���رة  "قرية  ف��ع��ال��ي��ة  امل��ه��رج��ان  وي�����س��ه��د 
العامل  كاأ�س  بط�لة  ملباريات  احل��ي  البث  حل�س�ر  منطقة  ت�فر 
يف فندق  وذلك  عمالقة  �سا�سات  على   2022 "FIFA" قطر 
األعاب  اإىل  باالإ�سافة  لل�سيليك�ن  دبي  واحة   – رد"  "رادي�س�ن 

اإلكرتونية وترفيهية تتمح�ر ح�ل كرة القدم. 

انطالق مهرجان جممع دبي الرقمي يف واحة دبي لل�شيليكون 

•• دبي-الفجر:

ت��ف��ق��د م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ع��ب��د اهلل 
خليفة املري، القائد العام ل�سرطة 
دبي، اإجنازات وخطط عمل مركز 
اتخاذ  ودع��م  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
برنامج  ���س��م��ن  وذل������ك  ال�����ق�����رار، 
االإدارات  على  ال�سن�ي  التفتي�س 
العميد  بح�س�ر  وامل��راك��ز،  العامة 
نائب  احل��م��راين،  �سالح  الدكت�ر 
للتميز  ال���ع���ام���ة  االإدارة  م���دي���ر 
وال������ري������ادة، وال���ع���م���ي���د خ���ال���د بن 
املكتب  م����دي����ر  ن����ائ����ب  ����س���ل���ي���م���ان، 
الدكت�ر  وال��ع��ق��ي��د  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي، 
الغ�سية،  ح��م��دان  اأح��م��د  ح��م��دان 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  مركز  مدير 
بال�كالة،  ال���ق���رار  ات���خ���اذ  ودع�����م 
ال��دك��ت���ر ع��ب��د الرحمن  وال��ع��ق��ي��د 
التط�ير  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  امل��ع��ي��ن��ي، 
الريادة  �س�ؤون  قطاع  يف  امل�ؤ�س�سي 

والتميز، وعدد من ال�سباط.
واأكد معايل الفريق عبد اهلل خليفة 

املري، اأهمية الدور الذي يق�م به 
ودعم  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  مركز 
مفاهيم  ن�����س��ر  يف  ال���ق���رار،  ات���خ���اذ 
ال�عي  ورف��ع  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
على  املحافظة  باأهمية  امل�ؤ�س�سي 
ا�ستدامة االأعمال بكفاءة وفاعلية، 
ا�ست�سراف  خ������الل  م�����ن  وذل��������ك 
ال�سرطية،  ال��ق��ط��اع��ات  م�ستقبل 
لكافة  م�ستقبلية  خ��ارط��ة  ور���س��م 

امل�ساريع االأمنية ب�سرطة دبي.
اإىل  امل��ري  الفريق  معايل  وا�ستمع 
�سرح ح�ل امل�ؤ�سرات اال�سرتاتيجية 
ا�ست�سراف  م���رك���ز  ي��ع��م��ل  ال���ت���ي 
على  القرار  اتخاذ  ودعم  امل�ستقبل 
اأهداف القيادة  تطبيقها، لتحقيق 
تعزيز  يف  دب����ي  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
االأم������ن واالأم�������ان واإ����س���ع���اد اأف�����راد 

املجتمع.
�سرح  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ا���س��ت��م��ع  ك���م���ا 
مركز  حققها  ال��ت��ي  النتائج  ح���ل 
اتخاذ  ودع��م  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
املركز  حت��ق��ي��ق  وم���ن���ه���ا  ال�����ق�����رار، 

ال�سعادة  يف   99.9% ل��ن�����س��ب��ة 
�سم�لية  يف   % و97  ال�ظيفية، 
العمل،  منظ�مة  يف  اال�ست�سراف 
ال�ر�س  ع��دد  يف  ارتفاعاً  حقق  كما 
و�سلت  والتي  املٌنظمة،  التدريبية 
ور�سة،   69 اإىل   2019 ال��ع��ام  يف 

اإىل   2020 ال��ع��ام  يف  ارتفعت  ث��م 
89 ور�سة يف  اإىل  ثم  ور�سة،   78

العام 2021.
واأ�������س������اد م����ع����ايل ال����ف����ري����ق امل����ري 
يف  ال���ظ��ي��ف��ي  التحفيز  مب�ست�ى 
ودعم  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  مركز 

املركز  ال����ق����رار، وح�����س���ل  ات���خ���اذ 
%100 على م�ست�ى  على ن�سبة 
مدار  وعلى  امل�ؤ�سر،  ه��ذا  يف  الق�ة 
عدد  اإج���م���ايل  وب��ل��غ  ���س��ن���ات،   4
حافزاً   840 احل�افز للم�ظفن 

خالل العام املا�سي.

ن�سبة  امل���رك���ز حت��ق��ي��ق  وا���س��ت��ط��اع 
الرقمي  ال���ت���ح����ل  يف   100%
جانب  اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة،  للعمليات 
ف����ك����ري����اً،  م�������س���ن���ف���اً   14 اإجن����������از 
ون�سرة خا�سة  درا�سة   42 واإع��داد 
منها  ا�ستفاد  امل�ستقبل  با�ست�سراف 

م�ظفاً.  3564
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  مركز  ومتكن 
القرار من احل�س�ل  اتخاذ  ودع��م 
ع��ل��ى 6 ج���ائ��ز وت��ك��رمي��ات خالل 
العام املا�سي، اإىل جانب احل�س�ل 
���س��ه��ادت��ن دول��ي��ت��ن، االأوىل  ع��ل��ى 
ا�ست�سراف  ت�ستخدم  ج��ه��ة  ك����اأول 
امل�ستقبل يف منظ�مة عملها �سمن 
والتي  امل�ساريع"،  من�سة  "م�سروع 
تت�سمن طرح ا�ستبيان على خراء 
يف العمل االأمني ح�ل العامل، فيما 
وتط�راتها  معينة  مب�سكلة  يتعلق 
امل�ستقبلية، واال�ستماع اإىل اآرائهم، 
العمل على طرح احلل�ل عر  ثم 

اجتماعات دورية.
اأما ال�سهادة الدولية الثانية فكانت 
االألعاب  "اأ�سل�ب  غ��رف��ة  مل�����س��روع 
اأدوات  م��ن  اأداة  وه����  واملحاكاة"، 
ُت�ستخدم  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  ا���س��ت�����س��راف 
اال�سرتاتيجية  اخل��ط��ط  دع���م  يف 
وتعتمد  االأمنية،  وال�سيناري�هات 
الفج�ات  اأو  التحديات  طرح  على 

حلها  ويتم  املُحتملة،  اأو  امل���ج���دة 
م�����ن خ������الل ط������رح ال����ع����دي����د من 
اختيارها  يتم  التي  ال�سيناري�هات 

وفقاً لالأول�ية ال�سرطية.
املري  الفريق  ناق�س  اخل��ت��ام،  ويف 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  م��رك��ز  م���ع 
نتائج  ال������ق������رار،  ات�����خ�����اذ  ودع��������م 
على  امل�ستقبلية  اجلاهزية  تقرير 
ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  م�ست�ى 
دب������ي، وامل�������س���اري���ع ال����ه����ادف����ة اإىل 
ون�سبة  اجل��اه��زي��ة،  م�ست�ى  رف���ع 
مع  التعامل  يف  امل�ؤ�س�سي  الن�سج 
وا�ستخدام  امل�ستقبلية،  التحديات 
اأحدث التقنيات الذكية واحلديثة، 
البيانات  ج����دة  تطبيق  وم�����س��روع 
واالإح�سائيات ال�سرطية، وبرنامج 
ا�ست�سراف امل�ستقبل اال�سرتاتيجي 
القرار،  متخذي  دعم  اإىل  الهادف 
والدرا�سات  ال��ب��ح���ث  خ���الل  م��ن 
امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة، وت����ع����زي����ز االأم������ن 
االأه���داف  و�سياغة  اال���س��ت�����س��رايف، 

امل�ستقبلية وغريها من االأهداف.

•• العني-وام 

اآل نهيان، رئي�س جمل�س  اأك��دت ال�سيخة الدكت�رة �سما بنت حممد بن خالد 
اإدارة م�ؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية، اأن رحلة 
املعرفة  حجم  واأن  االإيجابية،  الرتبية  مع  م�ستمرة  مازالت  العملية  التعليم 
حجم  اأ�سعاف  تف�ق  باتت  املعرفية  املنافذ  عر  عليها  يح�سل  والتي  للطفل 
تربية  اإىل  يحتاج  وهذ  عاماً،  ع�سرين  منذ  عليها  يتح�سل  كان  التي  املعرفة 
واعية تق�م على النم�ذج االإيجابي الذي يحمل التحفيز والتقدير ل�سخ�سية 

الطفل. 
االإيجابية"،  اأداوت الرتبية  "حزمة  اإطالق فعاليات م�سروع  جاء ذلك خالل 

بالتعاون  االإم���ارات،  ال�سعادة يف جامعة  الأبحاث  االإم��ارات  التي نظمها مركز 
اأقيمت يف رحاب  الثقايف، وال��ذي  اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن خالد  مع مركز 
جامعة االإمارات، بح�س�ر الدكت�ر اأحمد مراد النائب امل�سارك ل�س�ؤون البحث 
باالإنابة،  الطلبة  ل�س�ؤون  امل�سارك  النائب  املرزوقي،  �سعاد  والدكت�رة  العلمي 
القيادات  التنمية االأ�سرية وعدد من  و�سعادة مرمي الرميثي، مدير م�ؤ�س�سة 

االأكادميية والرتب�ية. 
وقالت ال�سيخة الدكت�رة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان " نعمل يف ظل 
بناء  اأجل  روؤى من  اإىل  االأبناء، ونحتاج  الرتبية وتن�سئة  اإيجابية جتاه  روؤي��ة 
اأجيال ق�ية نف�سياً واإن�سانياً، فامل�ستقبل يحمل مهام تزداد �سع�بة مع التط�ر 

احل�ساري املت�سارع". 

للطفل يف مراحل  والعقلي  النف�سي  البناء  ي�سغلنا  ما  كثرياً  اأنه  اإىل  واأ�سارت 
اأمام  نقف  يجعلنا  واحل�����س��اري  امل��ع��ريف  التط�ر  واأن  �سيما  ال  االأوىل،  عمره 
اأجيالنا  عليها  ن�ساأت  التي  ال�سلط�ية،  الرتبية  مفه�م  ح���ل  ع��دة،  ت�ساوؤالت 
ال�سابقة، وكيف لها اأن ت�ائم مع املعطيات احلديثة للمجتمع، و�سط كل تلك 

التغريات املعرفية وات�ساع الروؤية للطفل. 
البح�ث واخلرات  االإم��ارات؛ لتعزيز  امل�سرتك مع جامعة  بالتعاون  واأ�سادت 

التي حتقق االأهداف اال�سرتاتيجية ال�طنية لدولة االإمارات. 
من جانبه اأ�سار الدكت�ر اأحمد مراد ، النائب امل�سارك ل�س�ؤون البحث العلمي، 
اإىل اأن اإقامة هذه الفعالية، ياأتي يف اإطار حر�س جامعة االإمارات على تعزيز 
ال�سراكة مع امل�ؤ�س�سات ال�طنية، لرفد املمكنات التي حتقق الطم�حات التي 

اأهم  لنقل  خا�سة  اأهمية  اجلامعة  ت���يل  حيث  االإم����ارات،  دول��ة  اإليها  تتطلع 
ت�ساعد  التي  املمكنات  ت�سريع  على  تعمل  والتي  والبحثية  العلمية  املمار�سات 
يف حتقيق اخلطط لت�سبح جامعة االإم��ارات يف مقدمة امل�ؤ�س�سات االأكادميية 
ومكانة  دور  تعزيز  على  اجلامعة  تعمل  حيث  العامل،  م�ست�ى  على  البحثية 
البحث العلمي التي تخدم املجتمع، وت�سري البيانات اإىل اأن الناجت البحثي يف 
اجلامعة ارتفع 30 %، مما يعطي م�ؤ�سرات اإيجابية الرتقاء البحث العلمي. 
جامعة  يف  ال�سعادة  الأب��ح��اث  االإم����ارات  مركز  مدير  اجلنيبي،  ن���ف  وق��دم��ت 
اأدوات الرتبية االإيجابية، وما  االإم��ارات، عر�سا �سامال لفكرة م�سروع حزمة 
يقدمه من خدمات ترب�ية وتعليمية ن�عية ت�ساعد ال�الدين الإ�سفاء ال�سعادة 

والفرح على نف��س االأبناء. 

حقق 100 % يف التحول الرقمي واأجنز 14 م�سنفًا فكريًا و42 درا�سة

عبد اهلل املري يتفقد مركز ا�شت�شراف امل�شتقبل ودعم اتخاذ القرار 

 جامعة الإمارات ومركز حممد بن خالد الثقايف يطلقان م�شروع الرتبية الإيجابية 

 ن�شائية دبي حتتفي بكبار املواطنني 
•• دبي-وام

نظمت جمعية النه�سة الن�سائية بدبي ممثلة باملركز االجتماعي ال�سحي اأم�س االأول احتفالية حل�ايل 50 
من كبار امل�اطنن "ن�ساء ورجاال" بالتعاون مع هيئة تنمية املجتمع "نادي ذخر االجتماعي" اأقيمت يف حديقة 
م�سرف ال�طنية بدبي.  اأقيمت االحتفالية انطالقا من مبداأ امل�س�ؤولية املجتمعية وال�طنية بهدف تر�سيخ 
القيم االإن�سانية واالجتماعية التي ت�سب يف خدمة االأ�سرة والتالحم املجتمعي، والتاأكيد على قيمة التقدير 
العامة للدفاع  الكبري �سارك فيها عدة جهات منها هيئة دبي للثقافة والفن�ن وبلدية دبي واالإدارة  بت�قري 
املدين ومدر�سة اخل�انيج للتعليم االأ�سا�سي بح�س�ر �سعادة مريزا ح�سن ال�سايغ ع�س� جمل�س االأمناء يف هيئة 
اآل مكت�م اخلريية و�سعادة الدكت�رة فاطمة الفال�سي املدير العام جلمعية النه�سة الن�سائية دبي.  وت�سمنت 
وهي  الرتاثية  "الت�مينة"  وفقرة  املا�سي  وق�سائد من عبق  �سعبية  الألعاب  ا�ستعرا�سية  فقرات  االحتفالية 
عادة من عادات اأهل االإمارات تقام ملن ختم القراآن قدمتها جمم�عة من طالبات املدر�سة وم�سابقات تراثية 
لت��سيل  املجال�س"  "�سنع  تقدمي جل�سة  اإىل جانب  "الي�لة" االإماراتية  امل�اطنن مبرافقة  لكبار  ترفيهية 

ر�سالة هادفة للنا�سئة وعر�س ثقافتنا الغنية باإعالء القيم والرتبية االأخالقية.



السبت   29  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13684  
Saturday    29    October    2022   -  Issue No   1368408

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

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

الع�د للمقاوالت
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3821168 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

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

�سك�ير للحل�يات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2908238 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

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

كري لال�ست�سارات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3766455 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

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

بيتي غري للحل�يات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3786032 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

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

ال�ساعدي للرجال
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1045389 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

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

هيلثي اليف ف�ر ايفر
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3771798 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�س��س  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ه�ب  التجاري:مركز  باال�سم   CN رقم:4158217 
لتنمية القدرات العقلية ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة ال��سع كما كان عليه �سابقا. 
االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سب�ع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة  م�س�ؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

اال�سم التجاري:االوائل للمحاماه - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:رخ�سة ف�رية

CN 3870200 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعين ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن - كم�سفي قان�ين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/19  لل�سركة 
العم�مية غري العادية ، امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205043437 

-  تاريخ التعديل:2022/10/27
املعن  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:جم�هرات في�سل ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:اأب�ظبي - �سارع حمدان بن حممد - بناية ورثة املرح�م/�سلطان 

بن مطر احلالمي
CN 1036114 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

2 - تعين ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن - كم�سفي قان�ين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/24  لل�سركة 
العم�مية غري العادية ، امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205043875 

-  تاريخ التعديل:2022/10/28
املعن  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : املناره بالزا الإدارة العقارات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1140880 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابراهيم �سامل ابراهيم ال�سامان النعيمى %100

تعديل مدير / اإ�سافة ابراهيم �سامل ابراهيم ال�سامان النعيمى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل ابراهيم �سامل ال�سامان النعيمى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم �سامل ابراهيم ال�سامان النعيمى
تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ املناره بالزا الإدارة العقارات ذ.م.م
AL MANARA PLAZA PROPERTY MANAGEMENT L.L.C

اإىل/ املناره بالزا الدارة العقارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
AL MANARA PLAZA PROPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : م�ن باك لتجارة البال�ستيك

رخ�سة رقم:CN 4008253 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امين �سعدى الدروبى %100

تعديل مدير / اإ�سافة امين �سعدى الدروبى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد على �سامل النيادى

تعديل راأ�س املال / من 200000 اإىل 50000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ م�ن باك لتجارة البال�ستيك
MOON PACK PLASTIC TRADING

اإىل/ م�ن باك لتجارة البال�ستيك - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
MOON PACK PLASTIC TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كراج ات�س بي جي لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 3933405 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة ي��سف غدير العجيد تعيب الكتبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ي��سف غدير العجيد تعيب الكتبى من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / ي��سف غدير العجيد تعيب الكتبى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ها�سم احمد عبداهلل احلامد
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ كراج ات�س بي جي لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م

HPG AUTO REPAIR GARAGE L.L.C
اإىل/ كراج ات�س بي جي لت�سليح ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

HPG AUTO REPAIRR GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : طاهر �ساه لالقم�سة واخلياطة

رخ�سة رقم:CN 1044255 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة امام �ساه ح�سرت �ساه

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امام �ساه ح�سرت �ساه %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف زايد على حممد ح�سن باط�ق

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ طاهر �ساه لالقم�سة واخلياطة
TAHIR SHAH TEXTILES & TAILORING

اإىل/ طاهر �ساه لالقم�سة واخلياطة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
TAHIR SHAH TEXTILES & TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : فيب بلي�س �سجائر الكهربائية امل�ستلزمات و التبغ 

- �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م رخ�سة رقم:CN 4456031 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد را�سد اب� القا�سم  %49

تعديل مدير / اإ�سافة حممد را�سد اب� القا�سم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة را�سد جنم عبداهلل �سيار احل��سنى  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد را�سد اب� القا�سم
تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م اإىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اإ�سم جتاري من/ فيب بلي�س �سجائر الكهربائية امل�ستلزمات و التبغ - �سركة ال�سخ�س  تعديل 
ال�احد ذ م م

VAPE PLACE ELECTRIC CIGARETTES ACCESSORIES AND TOBACCO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل / فيب بلي�س لل�سجائر الكهربائية وم�ستلزمات التبغ ذ.م.م

VAPE PLACE FOR  ELECTRIC CIGARETTES AND TOBACCO SUPPLIES L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : امليزان لقطع غيار ال�سيارات اجلديده ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 3932538 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ميزان الرحمن �س�درى %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممد ميزان الرحمن �س�درى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سن �سلطان جمعه �سلطان املرزوقى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد جميب الرحمن �س�درى حممد مفيظ الرحمن �سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ميزان الرحمن �س�درى

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000
تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ امليزان لقطع غيار ال�سيارات اجلديده ذ.م.م
AL MEZAN AUTO SPARE PARTS L.L.C

اإىل/ امليزان لقطع غيار ال�سيارات اجلديدة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
AL MEZAN AUTO SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / حذف تبديل زي�ت املركبات  4520010
خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
ثالث�ن ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
كهرباء  لت�سليح  غياثي  �سروق   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سيارات  رخ�سة رقم:CN 1927119 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سروق غياثي لت�سليح كهرباء ال�سيارات

SHOUROQ GHIYATHI AUTO ELECTRIC REPAIR SHOP

اإىل/ ور�سة �سروق غياثي لت�سليح ال�سيارات
SHOUROQ GHIYATHI AUTO REPAIR WORKSHOP  

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سمكرة املركبات  4520001
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة دهان ور�س املركبات  4520002

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح ميكانيك املركبات  452000٣
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي 

حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سال�ن عرو�س املل�ك لل�سيدات

رخ�سة رقم:CN 1063322 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / م�ل�يى ميكا عبدو من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / م�ل�يى ميكا عبدو من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف بالل �سامل بالل �سامل الدرمكى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سال�ن عرو�س املل�ك لل�سيدات
AROS ALMULUK LADIES SALON

اإىل/ ك�يف �سم�س ال�رود - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
 SHAMS AL WAROOD COFFEE  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة م�سروبات باردة و �ساخنة  56٣0004
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة م�ستح�سرات التجميل - باجلملة  4649028

 تعديل ن�ساط / حذف مركز جتميل وعناية �سخ�سية للن�ساء  9609001
 تعديل ن�ساط / حذف حمام �سرقي للن�ساء  9609002

 تعديل ن�ساط / حذف نق�س احلناء  9602202
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة 
اأو دع�ى بعد  اأي حق  ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : وادي تانا العمال البال�سرت

رخ�سة رقم:CN 2113016 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مبارك �سيف حمد على ال�سنانى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سعيد حممد �سعيد القحطانى

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تبليط االأر�سيات واجلدران  4٣٣0019

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : جمم�عة ردمي الإدارة ال�سركات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1826949 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ابراهيم �سامل ابراهيم ال�سامان النعيمى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ابراهيم �سامل ابراهيم ال�سامان النعيمى من 99 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ابراهيم �سامل ابراهيم ال�سامان النعيمى من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ابراهيم �سامل ابراهيم ال�سامان النعيمى من 99 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ابراهيم �سامل ال�سامان النعيمى

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ جمم�عة ردمي الإدارة ال�سركات ذ.م.م

RDAIM GROUP CORPORATE GOVERNANCE L.L.C

اإىل/ جمم�عة ردمي الدارة ال�سركات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
RDAIM GROUP CORPORATE GOVERNANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل ي�م 
واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء 

هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سنابل الظفرة لل�سيانة العامة

رخ�سة رقم:CN 1862994 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة غالم يا�سن حممد مالك

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة غالم يا�سن حممد مالك %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم على غل�م م��سى العبيدىل

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 999
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سنابل الظفرة لل�سيانة العامة
SANABEL ALDHAFRA GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ �سنابل الظفرة لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
SANABEL ALDHAFRA GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإن  ك���رور فنجاجني  �سيبنم  االأطباء يف تركيا  قالت حمامية نقيبة 
بتهمة  حماكمتها  حلن  م�كلتها  احتجاز  ب�سرورة  ق�ست  حمكمة 
فيما و�سفته نا�سطة حق�قية باأنه  “ن�سر دعاية جلماعة اإرهابية”، 
خط�ة تهدف الإ�سكاتها. وفتح ممثل� االدعاء حتقيقا ب�ساأن فنجاجني 
اإجراء  اإىل  اأن ظهرت يف و�سائل االإعالم ودعت  االأ�سب�ع املا�سي بعد 
يف  كيماوية  اأ�سلحة  الرتكي  اجلي�س  با�ستخدام  اتهامات  يف  حتقيق 
قتال امل�سلحن االأكراد. ونفى الرئي�س رجب طيب اأردوغان االأ�سب�ع 
حزب  من  املقربة  االإع���الم  و�سائل  وجهتها  التي  االتهامات  املا�سي 
�سد  قان�نية  اإج���راءات  اتخاذ  �سيتم  اإن��ه  وق��ال  الكرد�ستاين،  العمال 
على  القب�س  ال�سرطة  واألقت  امل��زاع��م.  ه��ذه  مثل  يطلق  �سخ�س  اأي 
وقالت  االأرب���ع���اء.  ي���م  ال��رتك��ي��ة،  االأط��ب��اء  نقابة  رئي�سة  فنجاجني، 
حماميتها مرييت�س اأي�ب اأوغل� لرويرتز يف الي�م التايل اإن حمكمة 
ب�ي�م،  ميلينا  وق��ال��ت  حماكمتها.  حل��ن  �سجنها  ب�����س��رورة  ق�ست 
“ال ي�جد �سيء  وهي نا�سطة تابعة ملنظمة العف� الدولية يف تركيا 
قالته اأو فعلته ميكن اأن يرر حرمانها من حريتها بهذه الطريقة 
ر�سالة خميفة  واإر�سال  اإ�سكاتها  اإىل  ب��س�ح  تهدف  التي  التع�سفية، 
اإىل االآخرين«. ن�سرت رابطة االأطباء الدولين ملنع احلرب الن�وية، 
هذا  تقريرا  امل�سلح،  العنف  ملنع  تهدف  وحمالت  اأط��ب��اء  متثل  التي 
من  حمتملة  انتهاكات  يف  م�ستقل  حتقيق  اإج���راء  اإىل  �سعى  ال�سهر 

اجلي�س الرتكي التفاقية حظر االأ�سلحة الكيميائية لعام 1997.

اأ�سرتالين  اأق���ارب  اأن  اجلمعة  اأم�����س  حملية  اإع���الم  و�سائل  اأف���ادت   
اإىل  طريقهم  يف  داع�����س  تنظيم  م��ن  م�سج�نن  اأو  قتلى  ملقاتلن 
اإع��ادة مثرية للجدل لع�سرات الن�ساء  �سيدين، فيما ت�سرع البالد يف 
واأنقذت  �س�ريا.  الالجئن يف  االأ�سرتالين من خميمات  واالأطفال 
اأ�سرتاليا يف البداية ثمانية اأبناء واأحفاد الثنن من مقاتلي التنظيم 
القتلى من خميم لالجئن ال�س�رين يف عام 2019، لكنها امتنعت 
عن اإعادة اأي اأحد اآخر اإىل ال�طن حتى االآن. وذكرت �سحيفة �سيدين 
م�رنينج هريالد وهيئة البث الر�سمية )اإيه.بي.�سي( اأن اأربع ن�ساء 
و13 طفال غ��ادروا خميم روج لالجئن يف �سمال �س�ريا بعد ظهر 
ل��رك���ب طائرة  ال��ع��راق  اإىل  االأول اخلمي�س وع���روا احل���دود  اأم�����س 
والع�دة اإىل ال�طن. واأحجم املتحدث با�سم وزيرة ال�س�ؤون الداخلية 

كلري اأونيل عن التعليق، وعزا ذلك اإىل ح�سا�سية الق�سية.
واأف��ادت و�سائل اإعالم حملية اأن بع�س الن�ساء قد ي�اجهن اتهامات 
بارتكاب جرائم اإرهابية اأو ب�سبب دخ�لهن �س�ريا ب�سكل غري قان�ين. 
األبانيز اجلمعة اإن احلك�مة �ستت�سرف  اأنت�ين  وقال رئي�س ال�زراء 
العمل  “�سن�ا�سل  واأ���س��اف  الق�مي.  االأم��ن  وك��االت  لن�سائح  وفقا 
بناء على ن�سح االأم��ن الق�مي وه� ما فعلناه حتى هذه املرحلة... 

�سنت�سرف دائما بطريقة تبقي اأ�سرتاليا اآمنة«.

عر الرئي�س االأمريكي ج� بايدن عن �سكه فيما قاله نظريه الرو�سي 
فالدميري ب�تن عن اأنه ال ين�ي ا�ستخدام �سالح ن�وي يف اأوكرانيا.

ويف خطاب األقاه اأم�س االأول اخلمي�س، اأ�سر ب�تن على اأن رو�سيا مل 
“االبتزاز”  واأنها ردت فقط على  الن�وية  تهدد با�ستخدام االأ�سلحة 

الن�وي من القادة الغربين.
وقال بايدن يف مقابلة مع �سبكة ني�ز ني�سن “اإذا مل تكن لديه النية، 
على  ال��ق��درة  يتحدث عن  مل��اذا  االأم���ر؟  ي�ا�سل احلديث عن  فلماذا 

ا�ستخدام �سالح ن�وي تكتيكي؟«
واأ�ساف اأن طريقة تناول ب�تن لالأمر “خطرية جدا«.

وقال ب�تن وم�س�ؤول�ن رو�س اآخرون مرارا يف االأ�سابيع املا�سية اإن 
رو�سيا ميكن اأن ت�ستخدم االأ�سلحة الن�وية حلماية �سالمة اأرا�سيها، 
وهي ت�سريحات ف�سرها الغرب على اأنها تهديدات �سمنية ال�ستخدام 

هذه االأ�سلحة للدفاع عن املناطق التي �سمتها رو�سيا من اأوكرانيا.
����س���ي.اإن.اإن، ق��ال ج���ن كريبي  ويف مقابلة يف وق��ت �سابق م��ع �سبكة 
اإن رو�سيا رمبا تفكر  املتحدث با�سم االأمن الق�مي بالبيت االأبي�س 
الإلقاء  ذريعة  حت�سر  واإنها  القذرة  بالقنبلة  ت�سمى  ما  ا�ستخدام  يف 
الل�م على اأوكرانيا. لكنه اأ�ساف اأن ال�اليات املتحدة مل تر بعد اأي 

م�ؤ�سرات ت�ؤكد اأن هذا ما يجري بال�سرورة.

عوا�صم

انقره

�شيدين

وا�شنطن

ا�شرتاتيجية البنتاغون »اجلديدة« 
حتدد اأكب تهديد لأمريكا

•• وا�صنطن-وكاالت

اأن  )البنتاغ�ن(  االأمريكية  ال��دف��اع  ل����زارة  جديدة  ا�سرتاتيجية  اأظ��ه��رت 
ال�سن ال تزال ت�سكل التحدي االأمني االأكر لل�اليات املتحدة على الرغم 
�سيحدد  بكن  تهديد  اأن  اأو�سحت  كما  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الرو�سية  احل��رب  من 

كيفية جتهيز اجلي�س االأمريكي وت�سكيله يف امل�ستقبل.
مع  ال�سراع  اإن  اخلمي�س  االأول  اأم�س  �سدرت  التي  ال�ثيقة  تق�ل  يف حن 
اإال اأنها ت�سف حماولة ملنع هيمنة  ال�سن “لي�س حتميا وال مرغ�با فيه”، 
بكن على مناطق رئي�سية، يف اإ�سارة وا�سحة اإىل التعزيز الع�سكري العدواين 
لبكن يف بحر ال�سن اجلن�بي وزيادة �سغطها على جزيرة تاي�ان املتمتعة 

باحلكم الذاتي.
ك��م��ا حت���ذر اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��دف��اع��ي��ة االأم��ريك��ي��ة م��ن اأن ال�����س��ن تعمل 
والهادي،  الهندي  املحيطن  يف  املتحدة  ال���الي��ات  حتالفات  تق�ي�س  على 

وت�ستخدم جي�سها املتنامي الإكراه وتهديد اجلريان.
�سفحة،   80 م��ن  امل��ك���ن��ة  ال�سرية  غ��ري  ال�ثيقة  ت�سري  نف�سه،  ال���ق��ت  يف 
خطريا  تهديدا  ت�سكل  م��سك�  اإن  وت��ق���ل  اأوك��ران��ي��ا،  يف  رو�سيا  ح��رب  اإىل 
والعمليات  الن�وية  االأ�سلحة  خ��الل  من  وحلفائها  املتحدة  ال���الي��ات  على 

ال�سيرانية وال�س�اريخ بعيدة املدى.
وحتذر اال�سرتاتيجية من اأنه مع ا�ستمرار من� ال�سراكة بن ال�سن ورو�سيا، 
يف  واالأم���ن  ال�سالمة  على  خط�رة  اأك��رث  حتديات  االآن  “تفر�سان  فاإنهما 

الداخل االأمريكي، حتى يف ظل ا�ستمرار التهديدات االإرهابية«.

عني نتانياهو على ال�سلطة جمددا 

انتخابات خام�شة يف اإ�شرائيل يف اأقل من اأربع �شنوات 

لول يو�شع الفارق مع بول�شونارو قبل اجلولة الثانية من النتخابات ال�شعودية ترتقب زيارة للرئي�س ال�شيني 
•• برازيليا-اأ ف ب

ات�سع الفارق بن املر�سح الي�ساري ل�ي�س اإينا�سي� دا �سيلفا والرئي�س 
اليميني املتطرف املنتهية واليته جايري ب�ل�س�نارو، قبل ثالثة اأيام 
على اجل�لة الثانية من االنتخابات الرئا�سية املثرية لال�ستقطاب يف 

الرازيل، وفق ما اأظهر ا�ستطالع للراأي ن�سرت نتائجه اخلمي�س.
باملئة   47 مقابل  الناخبن  دع��م  م��ن  باملئة   53 على  ل���ال  وح�سل 
داتاف�لها،  معهد  اأج���راه  ال���ذي  اال�ستطالع  بح�سب  لب�ل�س�نارو، 

مقارنة ب52 باملئة و48 باملئة على الت�ايل يف االأ�سب�ع ال�سابق.
وت�ستثني االرقام الناخبن الذي يعتزم�ن الت�س�يت ب�رقة بي�ساء 
اأو غري �ساحلة، والذين ميثل�ن خم�سة باملئة من امل�ستطلعن، ح�سب 
تقديرات داتاف�لها. وتبلغ ن�سبة الناخبن الذين مل يح�سم�ا راأيهم 

2 باملئة فقط. وبلغ هام�س اخلطاأ يف اال�ستطالع الذي ا�ستند  بعد 
ما  اخلمي�س،  اإىل  الثالثاء  من  �سخ�سا   4580 مع  مقابالت  اإىل 

يزيد اأو ينق�س عن نقطتن مئ�يتن.
اإىل   2003 م��ن  ال��رازي��ل  ق��اد  ال���ذي  ال�سابق  الرئي�س  ل���ال  وك���ان 
2010، قد ح�سل يف اجل�لة االأوىل من االنتخابات يف الثاين من 
ت�سرين االأول-اكت�بر على ما ن�سبته 48 باملئة من االأ�س�ات مقابل 

43 باملئة للكابنت ال�سابق يف اجلي�س ب�ل�س�نارو.
و�سيت�اجه املر�سحان يف مناظرة اأخرية ليل اجلمعة.

واتهم�ها  اال�ستطالعات  م�ؤ�س�سات  واأن�����س��اره  ب�ل�س�نارو  وانتقد 
ب�سعبية  اخلمي�س،  ع��ام��ا   77 بلغ  ال���ذي  ل���ال  ويحظى  ب��االن��ح��ي��از. 
باملئة(   61( العاملة  والطبقة  والفقراء  باملئة(   52( الن�ساء  بن 

والكاث�ليك )55 باملئة( وقف اأرقام داتاف�لها.

بالده  اأن  في�سل  االأم���ري  واأ���س��اف  ال�سينية«.   - العربية 
اأج��ل جناحها  لها من  الرتتيبات  كافة  اإنهاء  “تعمل على 
وحتقيق التطلعات املرج�ة منها«. واأكد ال�زير ال�سع�دي 
ومل  البلدين.  بن  واملتينة”  العالقات”التاريخية  على 
فران�س  �س�ؤال  على  ال�سع�دية  يف  ال�سينية  ال�سفارة  تعلق 
اخلارجية  وزارة  قالت  جانبها،  ومن  الزيارة.  ح�ل  بر�س 
“لي�س لديها معل�مات لتقدميها«. يف قرار  اإنه  ال�سينية 
تاريخي، ثبت احلزب ال�سي�عي ال�سيني الرئي�س ال�سيني 
ال�سي�عي، ما  كاأمن عام للحزب  ثالثة  يف من�سبه لفرتة 
اأع�ام،  خم�سة  م��ن  ثالثة  رئا�سية  ل���الي��ة  الطريق  ميّهد 
م�ؤ�س�س  منذ  لل�سن  قائد  ك��اأق���ى  مكانته  بذلك  م��ع��ززا 

النظام ماو ت�سي ت�نغ.

•• الريا�ض-اأ ف ب

يق�م  اأن  املت�قع  اأن��ه من  ال�سع�دي  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ بزيارة مرتقبة اإىل اململكة، 
ثالثة يف م�ؤمتر  ب���الي��ة  �سي جينبينغ  ف���ز  م��ن  اأي���ام  بعد 
احل����زب ال�����س��ي���ع��ي ال�����س��ي��ن��ي. وق����ال االأم�����ري ف��ي�����س��ل بن 
ال�سع�دية  “االإخبارية”  فرحان يف ت�سريحات بثتها قناة 
املنبثقة  واخلارجية  ال�سيا�سية  ال�س�ؤون  للجنة  اجتماع  يف 
“اجتماعنا  اإن  امل�سرتكة  ال�سع�دية  ال�سينية  اللجنة  عن 
املرتقبة  ال��زي��ارة  ي�سبق  حيث  مهم  ت�قيت  يف  ياأتي  الي�م 
للرئي�س ال�سيني اإىل اململكة وقبل انعقاد القمة ال�سع�دية 
والقمة  ال�����س��ي��ن��ي��ة،   - اخل��ل��ي��ج��ي��ة  وال��ق��م��ة  ال�����س��ي��ن��ي��ة،   -

••القد�ض-اأ ف ب

االإ�سرائيلي  ال�����زراء  رئي�س  ي��ع��ّ�ل 
االأ����س���ب���ق ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ان��ي��اه��� على 
م���ن خالل  ال�����س��ل��ط��ة  اىل  ال����ع�����دة 
االنتخابات الت�سريعية اخلام�سة يف 
اأربع �سن�ات التي �ستجري  اأقّل من 
�سع�د  و�سط  الثالثاء،  اإ�سرائيل  يف 
فر�س  يعّزز  ال��ذي  املت�سدد  لليمن 

ف�زه بح�سة اأكر يف الرملان.
ن���ت���ان���ي���اه���� ال������ذي ميثل  وي������اج�����ه 
ال�زراء  رئي�س  امل��رة  ه��ذه  املعار�سة 
الذي  لبيد  يائري  ال��سطي  امل���ؤق��ت 
ك���ان راأ�����س ح��رب��ة ال��ع��ام امل��ا���س��ي يف 
م��ع��رك��ة االإط����اح����ة ب��ن��ت��ان��ي��اه��� من 
من  متن�ع  ائ��ت��الف  ت�سكيل  خ��الل 

ثمانية اأحزاب.
االأول من  انتخابات  ويخ��س لبيد 
اأيام  بعد  ال��ث��اين-ن���ف��م��ر  ت�سرين 
على اإجنازه اتفاقا تاريخيا لرت�سيم 
البلد  لبنان،  مع  البحرية  احل��دود 

العدو.
رئا�سة  ت�ىّل  الذي  نتانياه�  وياأمل 
دون   12 ع��ام��ا، منها   15 ال�����زراء 
انقطاع، يف اإقناع الناخبن اأن لديه 
رغم  البالد  لقيادة  الكافية  اخلرة 
حماكمة جارية يف حقه بتهم تتعلق 

بالف�ساد.
وت��ظ��ه��ر ا���س��ت��ط��الع��ات ال����راأي بروز 

•• لندن-وكاالت

ع��ل��ى ا�ستعال  اأرب��ع��ن ي���م��اً  ب��ع��د 
اإثر وفاة مه�سا  اإيران  الغ�سب يف 
�سرطة  من  اعتقالها  بعد  اأميني 
االحتجاجات  ا�ستمرت  االأخ��الق، 
وح�سية  رغ����م  ن��ط��اق��ه��ا  وات�������س���ع 
ما  اإىل  املطالب  وذه��ب��ت  النظام، 

اأبعد من حق�ق املراأة.
�سحيفة  قالت  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
اإن  افتتاحيتها  يف  “غارديان” 
هذه االحتجاجات لي�ست االأط�ل 
م����ن����ذ احل������رك������ة اخل�����������س�����راء يف 
االأكرث  ولكنها  فح�سب،   2009

تن�عاً جغرافياً واجتماعياً.
املطالب  على  يبن�ن  فاملحتج�ن 
اأن  ورغم  ويتجاوزونها.  ال�سابقة 
فاإن  ال�����س��دارة،  يحتللن  ال��ن�����س��اء 
حياة،  “امراأة،  ه��ت��ف���ا  ال���رج���ال 
حرية” اأي�ساً. وتن�عت امل�ساركات 
تلميذات  م�����ن  امل�����ظ�����اه�����رات  يف 
حا�سرات، اإىل اآبائهن، واأجدادهن 

اأي�ساً.
الريطانية  ال�سحيفة  واأ�سافت 
مكافحة  �سرطة  وح�سية  “نرى 
االأو�سع  االأم�����ن  وج���ه���از  ال�����س��غ��ب 
ن�����ط�����اق�����اً. وت���������س����ري ت����ق����دي����رات 
مقتل  اإىل  احلق�قية  اجلماعات 
215 �سخ�ساً، بينهم 27 طفاًل، 
يف االح��ت��ج��اج��ات واع��ت��ق��ال م��ا ال 

يقل عن 1500«.
مه�سا  ا���س��م  اأن  “يرتدد  وت��اب��ع��ت 
اأ�سبح  والفار�سية  باالإجنليزية 

اليمن املت�سدد، فهذا �سي��سله اإىل 
هدفه، لكن �سيتعّن عليه لقاء ذلك، 

اإر�ساء بن غفري مبنا�سب معينة.
وت�����س��ري ا���س��ت��ط��الع��ات ال������راأي اإىل 
اأو  عتيد”  “ي�س  ح�����زب  ت����راج����ع 
لبيد  ب��زع��ام��ة  م�ستقبل”  “ي�جد 

اأمام الليك�د.
“يريد  لبيد  م�ساعدي  اأحد  ويق�ل 
لن  نتانياه�  اأن  التاأكد من  )لبيد( 
ي��ح�����س��ل ع��ل��ى امل��ق��اع��د ال���� 61 من 

حلفائه«.
ويتعّن على االأح��زاب املنخرطة يف 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ف���ز ب��اأرب��ع��ة مقاعد 
الرملان،  اإىل  لل��س�ل  االأق���ل  على 
وفق النظام االنتخابي يف اإ�سرائيل.

يف  ال�سيا�سية  العل�م  اأ�ستاذ  ويق�ل 
غايل  القد�س  يف  العرية  اجلامعة 
اإنه  يق�ل  اأن  لبيد  “يحاول  تل�سري 
اأع�ساء  جمع  ميكنه  ال��ذي  ال�حيد 

الكني�ست املناه�سن لنتانياه�«.
وي�سيف “عليه اأن يتاأكد اأن �سركاءه 
عتبة”  ����س���ي���ت���ج���اوزون  امل��ح��ت��م��ل��ن 

الراأي  ا�ستطالعات  خل��ب��رية  وف��ًق��ا 
املخ�سرمة داليا �سيندلن.

وكانت الن�سبة كذلك يف االنتخابات 
اأول��ه��ا يف  ك��ان  ال�سابقة التي  االأرب���ع 
ذلك،  رغم   .2019 ني�سان-اأبريل 
ل���ن ت��ن��ت��ه��ي االأزم������ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 

اإ�سرائيل ي�م االنتخابات.
وغالبا ما ت�ستغرق حمادثات ت�سكيل 
ف�سلت،  ح���ال  اأ���س��اب��ي��ع، ويف  حت��ال��ف 
�سناديق  اإىل  ب��ال��ع���دة  احل��ل  ي��ك���ن 

االقرتاع جمددا.
وتعتقد �سيندلن اأن الناخبن “مل 
ك��ب��ري خالل  ب�سكل  راأي��ه��م  ي��غ��ريوا 
م�اقف  ل��ك��ن  املا�سية”،  ال�����دورات 

قادتهم ميكن اأن تتغري.
وت�سيف “ال�سيء املختلف ه� �سكل 
االأحزاب، ورمبا قرارات قادة احلزب 
ع��ل��ي��ه��م حتديد  ���س��ي��ت��ع��ن  ال����ذي����ن 
االئتالفات التي �سين�سم�ن اإليها«.

وت�سري اخلبرية اإىل اأن “هذا يتغرّي 
من انتخابات اإىل اأخرى، وميكن اأن 

يتغرّي هذه املرة اأي�سا«.

حزب الليك�د الذي يتزعمه نتانياه� 
كاأكر حزب يف الرملان، لكن يف بلد 
يق�م الف�ز بال�سلطة فيه خ�س��سا 
على ت�سكيل االئتالفات، فاإن طريقه 

نح� رئا�سة ال�زراء لي�س م�ؤكدا.
الزعيمان  يبا�سر  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 
عملية  انتهاء  قبل  حتى  اخل�سمان 
ف��رز االأ����س����ات، م��ف��او���س��ات مكّثفة 
مع االأحزاب ال�سغرية لل��س�ل اإىل 
للف�ز  �سرورية  مقعدا   61 اأغلبية 

برئا�سة احلك�مة.
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ن��ت��ان��ي��اه���، ي��ع��ن��ي هذا 
اليه�د  م��ع  امل��زم��ن��ة  اإح��ي��اء عالقته 
حتالف  اإىل  وال���ت����ّدد  امل��ت�����س��ددي��ن، 
اإيتمار  يق�ده  الذي  املت�سدد  اليمن 

بن غفري وبت�سلئيل �سم�تريت�س.
“ال�سهي�نية  حت���ال���ف  وي����ت����ق����ّدم 
ا�ستطالعات  يف  ه����ذا  الدينية” 
ال��راأي، وقد يحّل يف املرتبة الثالثة 
وب��ال��ت��ايل ي�ساعف  االن��ت��خ��اب��ات،  يف 

مقاعده ال�ستة احلالية.
دعم  نتانياه� على  ويف حال ح�سل 

احلّد االأدن��ى من االأ�س�ات لدخ�ل 
الرملان.

بع�س  ح�������س����ل  م������ؤك�����دا  ول���ي�������س 
اأرب��ع��ة مقاعد، وبن  االأح���زاب على 
عربية  ث����الث����ة  االأح�������������زاب،  ه������ذه 

عار�ست نتانياه� يف ال�سابق.
العربية  ال���ق���ائ���م���ة  زع���ي���م  وي������رى 
اأول  وه���  ع��ب��ا���س،  امل���ح��دة من�س�ر 
ائتالف  اإىل  ان�����س��م  ع���رب���ي  ح����زب 
انتخابات  بعد  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  حك�مي 
وكالة  مع  حديث  يف  املا�سي،  العام 
اأزمة ثقة  “اأن هناك  فران�س بر�س، 

مع اجلمه�ر العربي«.
وي�����س��ك��ل ال��ع��رب يف اإ���س��رائ��ي��ل نح� 
حال  ويف  ال�سكان،  م��ن  املئة  يف   20
ان��خ��ف�����س��ت ن�����س��ب��ة م�����س��ارك��ت��ه��م يف 
م��ت���ق��ع، �ستف�ز  االق����رتاع، كما ه��� 

كتلة نتانياه� باملزيد من املقاعد.
ن�سبة  ت����ك�����ن  اأن  امل����ت�����ق����ع  وم������ن 
االإ�سرائيلين  ال��ن��اخ��ب��ن  م�����س��ارك��ة 
اأن  االإجمالية مرتفعة ن�سبية، رغم 
وذلك  جدا”،  “مرهق�ن  الناخبن 

وحتديهم  ب�سجاعتهم  امل�سلحن 
فح�سب. �سمعنا من قبل �سيحات 

“امل�ت للديكتات�ر!”.
ك�سفت  امل���ظ���اه���رات  ه����ذه  ل��ك��ن   
ب��س�ح اأكرث من اأي وقت م�سى 
مت�سددة  حك�مة  ب��ن  التناق�س 
وال�سباب  اإي���ران،  تدير  ومعزولة 
الذين حتكمهم. يت�ق االإيراني�ن 
االج���ت���م���اع���ي���ة  احل������ري������ات  اإىل 

ال��داخ��ل وبل�رتها  االأ���س���ات م��ن 
بالغ االأهمية، بدل حماولة  اأمراً 

التحدث نيابة عنهم.
يجب اأن ي�سمل ذلك دعم قدرتهم 
الأن  املعل�مات  اإىل  ال��س�ل  على 
احلك�مة تقطع االإنرتنت، بعدما 

اأ�سبحت اأكرث خرة يف ذلك.
يف  ال��سع  املحللن  اأح��د  ويقارن 
اإيران باالحتاد ال�س�فيتي يف اأوائل 
ال���ث���م���ان���ي���ن���ي���ات 

ولي�س بعدها.
ف��������ال��������ق��������ي��������ادة 
غ�����������ري ق��������������ادرة 
معاجلة  ع����ل����ى 
ال����ت����ن����اق���������س����ات 
لكنها  املتاأ�سلة، 
حت��ت��ف��ظ ب�����اإرادة 
والقدرة  القتال 
على  امل����خ����ي����ف����ة 
وت�اجه  القمع. 
ال���������������س�������ل�������ط�������ة 
هائاًل  ���س��غ��ط��اً 
م������ن ال����ق����اع����دة 
لكن  ال�����س��ع��ب��ي��ة، 
ال ت�جد عالمة 
ت�سققات  ع���ل���ى 
امل�������س���ت����ي���ات  يف 

االأعلى.
واأو����������س���������ح���������ت 
اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة 

ال��������س���م االأك������رث ا����س���ت���خ���دام���اً يف 
العامل يف االأ�سهر ال�ستة املا�سية. 
االأخريات  ال��ن�����س��اء  اأ���س��م��اء  ل��ك��ن 
مثيل  ال  ب�سكل  ماأل�فة  اأ�سبحت 

له. 
وه���ن���اك خم����اوف م��ت��زاي��دة على 
ركابي  اإلناز  االإيرانية  الريا�سية 
ال��ت��ي ي��ت��ع��ذر االت�����س��ال ب��ه��ا منذ 
ك�ريا  يف  ب��ط���ل��ة  يف  ���س��ارك��ت  اأن 

اجل�������ن��������ب�������ي�������ة 
ح����ج����اب.  دون 
وان����������دل����������ع����������ت 
امل�����������زي�����������د م����ن 
اال����س���ط���راب���ات 
تقارير  ب�����س��ب��ب 
اأ�سرا  وف����اة  ع���ن 
 16 ب������ن������اه������ي، 
ع����������ام����������اً، ب���ع���د 
على  �����س����رب����ه����ا 
اأي�������������دي ق��������ات 
لرف�سها  االأم��ن 
غ�����ن�����اء اأغ����ن����ي����ة 
للنظام  م���ال��ي��ة 
مداهمة  اأث���ن���اء 

مدر�ستها«.
وت�������������������ق��������������������ل 
االف����ت����ت����اح����ي����ة: 
من  ق��ل��ق  “ثمة 
جبهة  ����س���ع���ف 
امل����ت����ظ����اه����ري����ن، 

وال�������س���ي���ا����س���ي���ة، وي����ع����ان�����ن من 
ناجمة  رهيبة  اقت�سادية  �سائقة 
الكفاءة،  وان���ع���دام  ال��ف�����س��اد،  ع��ن 
الغرب  يفر�سها  التي  والعق�بات 
ع��ل��ى ق��ادت��ه��م وال��ت��ي ت��ن��ال منهم 

اأي�ساً«.
الرعاية،  الن�سطاء  دعم  ويتطلب 
بالنظر اإىل اتهام النظام االأجانب 
امل�������س���اك���ل. وي����ع����د فهم  ب������اإث������ارة 

وتتابع “قد تك�ن لنتيجة الت�س�يت 
االأخري ع�اقب اأكر على نتانياه�” 

الذي يحاكم بتهم تتعلق بالف�ساد.
نتانياه�  �سيح�سل  ف����زه،  ح��ال  يف 
ع����ل����ى احل���������س����ان����ة م�����ن امل���الح���ق���ة 
م����ن حتالف  ب����دع����م  ال���ق�������س���ائ���ي���ة، 
ال����ذي  الدينية”  “ال�سهي�نية 

يطالب باإ�سالم النظام الق�سائي.
ويف ح���ال ب��ق��ي يف امل��ع��ار���س��ة، ميكن 
�سفقة  على  “التفاو�س  لنتانياه� 

وفق تل�سري. مع االدعاء”، 
وتق�ل اأنه بعد اإ�سدار مذكراته هذا 
“ميّهد  نتانياه�  يك�ن  قد  ال�سهر، 
من  ع��ق���د  بعد  لرحيله”  الطريق 

العمل ال�سيا�سي.

االأوروب��������ي  االحت�������اد  “عق�بات 
ذات  �ستك�ن  اأي��ام  منذ  املفرو�سة 
اأثر حمدود يف ال�اقع، ولكن على 
االأقل لها ميزة ا�ستهداف �سرطة 
البارزة  ال�سخ�سيات  اأو  االأخ��الق، 
يف ال��ن��ظ��ام. وي��ج��ب م��ق��اوم��ة اأي 
ل��ف��ر���س ع��ق���ب��ات قا�سية  دع�����ات 
ح����ال،  اأي  وع���ل���ى  اإي���������ران؛  ع���ل���ى 
ب���داأت االإج����راءات التي ق��د يك�ن 
ل��ه��ا ت���اأث���ري ك��ب��ري، ت��ن��ف��د م���ن يد 

الغرب«.
 طائرات دون طيار لرو�سيا

وتزود اإيران رو�سيا بطائرات دون 
اأوكرانيا،  يف  ال�ستخدامها  طيار 
نتائج م��روع��ة، يف  اإىل  ي����ؤدي  م��ا 
ان��ت��ه��اك ل��الت��ف��اق ال���ن����وي، كما 
املتحدة،  واململكة  فرن�سا،  ت��ق���ل 
وت��خ��ط��ط ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ل�سحن 

املزيد منها، وال�س�اريخ اأي�ساً.
املحلية والدولية  التط�رات  هذه 
اإحياء  يف  التقدم  احتمال  جتعل 
اأكرث  امل��ن��ال  ب��ع��ي��دة  ت��ب��دو  �سفقة 
راأي  يف  م�������س���ى،  وق�����ت  اأي  م����ن 

االفتتاحية.
ت����ق�����ل  احل���������ال���������ة،  ه����������ذه  ويف 
االف���ت���ت���اح���ي���ة، ع���ل���ى االأط��������راف 
ا���س��ت��ك�����س��اف ت���داب���ري ع��ل��ى نطاق 
اأ�سيق لتجنب الت�سعيد الذي قد 
يعر�س كثريين للخطر ويخاطر 
مب��ع��اق��ب�����������������ة ال�������س���ك���ان ال���ذي���ن 
بالفعل،  االإخ����ف����اق  م���ن  ي��ع��ان���ن 
الذين  ب�س���بب  ك��ث��رية،  ن����اح  م��ن 

يحكم�نهم.

العراق.. ماذا بعد منح البملان الثقة حلكومة ال�شوداين؟ •• بغداد-وكاالت

العراقي  ال���ن����اب  ب��ع��د م��ن��ح جم��ل�����س 
الثقة حلك�مة حممد �سياع ال�س�داين، 
املقبلة،  املرحلة  على  االأنظار  ترتكز 

تعهدات  م��ن  ال�����زاري  احلك�مة  برنامج  ت�سمنه  وم��ا 
وبن�د ت�سكل خارطة طريق للحك�مة التي ت�سكلت بعد 
يتح�ل  كاد  ال��ذي  املزمن،  ال�سيا�سي  االن�سداد  من  عام 
ال�سيا�سية  االأط����راف  ب��ن  وا���س��ع��ة  م�سلحة  ل�����س��دام��ات 

املتناف�سة.
احلك�مة العراقية امل�ؤلفة من 23 وزارة حظيت بدعم 
اإدارة الدولة،  الغالبية الرملانية، خا�سة ق�ى ائتالف 
املك�نة من االإطار التن�سيقي ال�سيعي وحتالف ال�سيادة 
الرئي�سين )الدميقراطي  الكردين  ال�سني واحلزبن 
با�ستثناء  عليها  الت�س�يت  ومت  ال���ط��ن��ي(،  واالحت����اد 

وزارتي البيئة واالإ�سكان.

انتخابات بعد عام؟
ال��ت��ع��ه��د ب���اإج���راء ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة يف غ�����س���ن �سنة، 
حلك�مة  ال���������زاري  الرنامج  بن�����د  اأب����رز  اأح��د  �سكل 
“عالم����ة  اأن���ه  مراقب��������ن  ي����رى  ال���ذي  ال�س�����داين، 
اأن ثم����ة م�سكالت  ت����درك  اأن احلك�م�������ة احلالي�ة  على 
التي  ال�سيا�سية  االأزم�����������ة  ح������دة  زادت��ه�����������ا  وت��راك��م��ات 
اأكت�ب��ر  انتخ������اب�����ات  من����ذ  ع�������ام،  طيل��ة  ت�ا�سلت 

املا�سي..
االنتخاب����ات  ه��ذه  ملث���ل  االأر���س��ي��ة  تهيئة  م��ن  ب��د  وال   

ملعاجل�������ة تلك االأزم�����ات التي ت�اج�����ه البالد«.
ويرى حملل�ن اآخرون اأن “من ال�سعب للغاية االإيفاء 
امل��ح��ي��ط��ة بال�اقع  ال��ت��ع��ق��ي��دات  ال��ت��ع��ه��د، يف ظ��ل  ب��ه��ذا 
مطالبن مبنح حك�مة  العراقي”،  ال�سيا�سي واالأمني 
مبكرة  النتخابات  للتمهيد  ووقتا  “فر�سة  ال�س�داين 
اأكت�بر  انتخابات  لتجربة  ا�ستن�ساخا  تك�ن  ال  مثمرة، 

.»2021

حكومة خدمة
“الرنامج احلك�مي واعد، ويالم�س  اأ�ساف:  الزيدي 
حيث  ال��راه��ن،  ال��سع  وا�ستحقاقات  املرحلة  اأول���ي��ات 
ت��رك��ز ال��رن��ام��ج احل��ك���م��ي ع��ل��ى اجل����ان���ب اخلدمية 
الت�سكيلة  اأجندة عمل  راأ���س  تقع على  باالأ�سا�س، ك�نها 
التي حتمل عن�ان )حك�مة اخلدمة(، والتي  ال�زارية 
�سرتكز على 3 ملفات حم�رية، هي ال�سحة والكهرباء 
اأن يقنع  ال�����س���داين  ل��ذا ا�ستطاع  واالإ���س��ك��ان واالإع��م��ار، 
الكتل النيابية مبنحه حرية يف ت�سمية من ي�سغل هذه 

احلقائب اخلدمية البارزة«.

خالف كردي كردي
ال��زي��دي، يف  ال��ع��راق��ي، م��ازن  الكاتب وال�سحفي  وق��ال 
“الت�سكيلة  عربية”:  ن��ي���ز  “�سكاي  م���ق��ع  م��ع  ح����ار 
250 �س�تا  ب���اق��ع  الثقة  ن��ال��ت  ل��ل�����س���داين  ال����زاري���ة 
257 ح�سروا اجلل�سة، وه� رقم كبري جدا  اأ�سل  من 
احل��ك���م��ة مببا�سرة  ل��ت��ب��داأ  ب��ه��ا،  ال��رمل��ان  ث��ق��ة  يعك�س 
 23 “احلك�مة مك�نة من  الي�م«. وتابع:  عملها منذ 
وزارة، مت الت�س�يت على 21 منها، وبقيت احلقيبتن 
م��دار خالف بن احلزبن  زالتا  ما  اللتن  ال�زاريتن 

الكردين، وهما حقيبتا البيئة واالإ�سكان واالإعمار«.

باالنتخابات،  يتعلق  “فيما  وت��اب��ع: 
هناك طبعا قناعة لدى جميع الق�ى 
ال�سيا�سية باإجراء االنتخابات املبكرة 
م��ن ح��ي��ث امل���ب���داأ، ل��ك��ن اخل����الف ه� 
بدوره  يت�قف  ال���ذي  ت�قيتها،  على 

على تنفيذ حزمة اإجراءات قان�نية وتنفيذية«.

منهاج متوازن ولكن
“االأم�سار”  مركز  ورئي�س  االأكادميي  قال  من جانبه، 
“�سكاي  العزاوي، مل�قع  رائد  للدرا�سات اال�سرتاتيجية 
ال�س�داين  حلك�مة  ال����زاري  “املنهاج  عربية”:  ني�ز 
ب�س�رة عامة جيد ومت�ازن، لكن البند املتعلق باإجراء 
ي��ب��دو �سعبا جدا  ع��ام واح���د  ان��ت��خ��اب��ات مبكرة خ��الل 
يف  كهذه  كبرية  خط�ة  خط�  ميكن  ال  حيث  حتقيقه، 

غ�س�ن هذه املدة الق�سرية ن�سبيا«.
ال�سنية  الرئي�سية  االأط���راف  اأن  على  “عالوة  وت��اب��ع: 
والكردية لي�ست مع انتخابات مبكرة مرة اأخرى، رغم 
هكذا  بالفعل  تقت�سي  بالعراق  ال�طنية  ال�سرورة  اأن 
انتخابات، لكن ال بد اأوال من تغيري قان�ن االنتخابات، 
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املف��سية  قان�ن  وكذلك 
لالنتخابات،  ال��س�ل  ث��م  ج��دي��دة،  مف��سية  واإن�����س��اء 

وهذا امل�سار م�ستحيل اإجنازه خالل 12 �سهرا فقط«.
لهذه  فر�سة  اإع��ط��اء  “االأف�سل  ال��ع��زاوي:  وا�ستطرد 
حتقيق  يف  جديتها  مدى  واختبار  اجلديدة،  احلك�مة 
برناجمها ال�زاري الذي طرحته، والذي ميكن بب�ساطة 
االنتخابات  بتنظيم  بالتعهد  فيه  املتعلق  البند  تغيري 
طاحنة  �سيا�سية  اأزم���ة  بعد  ال��ع��راق  اأن  حيث  امل��ب��ك��رة، 
على مدى �سنة كاملة، بحاجة ملرحلة ا�ستقرار واإن كان 
ن�سبيا، اللتقاط اأنفا�سه، قبل االإقدام على خ��س غمار 

جتربة انتخابات جديدة مبكرة«.
عنه  ينجم  قد  االنتخابات  يف  “اال�ستعجال  اأن  واعتر 
العام  من  اأكت�بر   10 انتخابات  اأزم��ة  �سيناري�  تكرار 

املا�سي، وما تبعه من ان�سداد �سيا�سي حاد«.

غارديان: ال�شعب يواجه النظام يف اإيران



السبت   29  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13684  
Saturday    29    October    2022   -  Issue No   13684

10

عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن

ن�فمر،  م��ن  الثامن  م��ن  اأ�سب�عن  م��ن  اأق��ل  قبل   
ا�ستعادة  ان  م��ن  يقن  على  اجل��م��ه���ري��ن  اأن  ي��ب��دو 
جمل�س الن�اب وجمل�س ال�سي�خ يف متناول اأيديهم.

االمريكية  ال�سيا�سة  م�اكبة  يف  م�سكلة  ت�اجه  هل   
لي�س  ه���ذا  ال��ن�����س��ف��ي؟  ال��ت��ج��دي��د  ان��ت��خ��اب��ات  ع�سية 
الطبيعية  االأم���ر  من  الكثري  هناك  فلي�س  خطاأك، 

يف هذا ال�سريك.
 ومع ذلك، كلم����ا اقرتبنا من م�عد االقرتاع، يبدو 
�سنح�سل  كنا  التي  الت�قعات  �ستطابق  النتائج  اأن 
هادًئا  ن��ه��ًرا  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�سيا�سة  ك��ان��ت  اإذا  عليها 

ط�ياًل.

الكثري من ال�سو�ساء
اجلمعية  م�ؤمتر  يف  عمل  ور�سة  اأث��ن��اء  �سبتمر،  يف   
االأمريكية للعل�م ال�سيا�سية ح�ل التنب�ؤ باالنتخابات 
واثًقا  كان  كل متحدث  الأّن  اأن��ام  اأن  كدت  الن�سفية، 
رئا�سة  �سيت�ل�ن  اجل��م��ه���ري��ن  اأن  ت���ق��ع  م��ن  ج���ًدا 

جمل�سي الك�جنر�س.
كجهاز  عم�ًما  يعمل�ن  الناخبن  اأن  اىل  وبالنظر   
دائًما  يتكبد  ال��رئ��ا���س��ي  احل����زب  ف����اإن  ت��رم������س��ت��ات، 
تقريًبا خ�سائر يف منت�سف املدة. عام 2022، تعزز 
امل�ستمر هذا  والت�سخم  بايدن  الرئي�س  �سعبية  عدم 

االجتاه.
 الباقي عادة ما يك�ن جمرد �س��ساء ... ولكن هذا 

العام هناك كّم �سخم من ال�س��ساء. 
خ���الل ال�����س��ي��ف، ك���ان ق����رار امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ب�ساأن 
ج�  و�ساعف  الدميقراطين،  �سالح  يف  االإجها�س 
امل�جهة  التهم  وتراكمت  اجليدة،  التحركات  بايدن 
اإىل دونالد ترامب..  وانخف�س �سعر البنزين، و�ساد 
ي�سكلها  التي  الدميقراطية  التهديدات  ب�ساأن  القلق 

ترامب واأتباعه.
كبرية،  االآم���ال  كل  ب��دت  للدميقراطين،  بالن�سبة   
اإىل اأن بداأ �سعر النفط يف االرتفاع مرة اأخرى، واأبعد 
القان�نية  ترامب  وم�ساحنات  االإجها�س  الناخب�ن 

اإىل اخلط اخللفي.

حمي الوطي�س
 و���س��ط ه���ذا ال��ت��ن��اف��ر، ت�����س��ري ا���س��ت��ط��الع��ات ال����راأي 
�سيء  اأي  اأن  اإىل  ال���الي��ات  م��ن  العديد  يف  الدقيقة 
ال�سي�خ  جم��ل�����س  ���س��ب��اق��ات  يف  ي���ح���دث.  اأن  مي��ك��ن 
كان  بن�سلفانيا،  اأو  اأوهاي�  اأو  ج�رجيا  يف  الرئي�سية 
باإمكان املناظرات التلفزي�نية اأن تك�ن حا�سمة، لكن 

مل يرز اأي مر�سح.
 وب��ي��ن��م��ا ي��ك�����س��ب اجل��م��ه���ري���ن ن��ق��اًط��ا م���ن خالل 
احل��م��الت ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى االق��ت�����س��اد واجلرمية، 
ُي��ظ��ه��ر ال��دمي��ق��راط��ي���ن ع���الم���ات ان��ق�����س��ام. ومن 
يرف�س  ال�طني،  الدميقراطي  احل��زب  اأن  الغريب 
تقدمي امل�ساعدة املالية لبع�س املر�سحن الذين قد 

يت�سبب�ن يف مفاجاآت، مثل تيم رايان يف اأوهاي�.

املال والأ�سوات ... املبّكرة
اأوباما  اأوه��اي���، ال���الي��ة التي حت�لت من   يف والي��ة 
دميقراطي،  االآخ���ر  ال�سنات�ر  وح��ي��ث  ت��رام��ب،  اإىل 
ت�سبح حملة الرتامبي جي دي فان�س يف املال بف�سل 
مكان  اأي  يف  كما  هناك،  املليارديرات.  عدد من  دعم 
اآخر، ت�سمح لهم خزائن اجلمه�رين املجهزة جيًدا 

بق�سف املرتددين باالإعالنات.
بالن�سبة  االأوان  ف���ات  بعد  ياأتي  الهج�م  ه��ذا  لكن   
باأ�س�اتهم.  اأدل���ا  ان  �سبق  الذين  الناخبن  ملالين 
ويب�سر االإقبال على االقرتاع امل�سبق باخلري بالن�سبة 
للدميقراطين، الذين يراهن�ن على ن�سبة م�ساركة 

اأعلى من املعتاد.
بعد  املتقاربة  ال�سباقات  من  العديد  حتديد  �سيتم   
فرتة ط�يلة من اإغالق �سناديق االقرتاع، مما يغذي 

كذبة دونالد ترامب ب�ساأن التزوير االنتخابي.
 ومع وج�د مئات املر�سحن الذين ي�سارك�ن الرئي�س 
ولديهم  الدميقراطية  ح�ل  نظره  وجهات  ال�سابق 
فر�سة جيدة للف�ز، فاإن املخاطر يف هذه االنتخابات 
على  ال�سيطرة  ان  مبا  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة  كبرية. 
ال��ث��ان��ي��ة من  اجل���ل��ة  �ستتقرر يف  ال�����س��ي���خ  جم��ل�����س 
بعد  ما  اإىل  ال�سريك  ف�سي�ستمر  ج�رجيا،  انتخابات 

8 ن�فمر ... وحتى 2024.
ترجمة خرية ال�سيباين

انتخابات التجديد الن�شفي حتت �شغط عال...!

*اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية / مركز الدرا�سات والبح�ث الدولية يف جامعة
 م�نريال لتنمية املعرفة ح�ل الرهانات الدويل

وثائق  يف  علني  نقا�س  حم���ر  الن�وية  بي61  قنابل  حتديث  برنامج  وك��ان 
امليزانية وت�سريحات امل�س�ؤولن منذ �سن�ات. وقال امل�س�ؤول�ن يف البنتاغ�ن، 

اإن التحديث �سروري ل�سمان تط�ير الرت�سانة واإبقائها يف اآمان.
رايدر  باتريك  ج��رال  الريغادير  البنتاغ�ن  با�سم  املتحدث  �سئل  وعندما 
عن امل��س�ع، اأجاب يف خالل ر�سالة اإلكرتونية: “لن نك�سف تفا�سيل ح�ل 
61 الن�وية االأمريكية جاٍر منذ  تر�سانتنا الن�وية، لكن حتديث قنابل بي 
�سن�ات ال�ستبدال االأ�سلحة القدمية من الطراز نف�سه، وهي جزء من جهد 
للتحديث مقرر م�سبقاً وغري مرتبط باأي طريقة باالأحداث يف اأوكرانيا ومل 
اأوروبا �سكل مفاجاأة لبع�س املراقبن  يجِر ت�سريعه«. لكن نقل القنابل اإىل 
مت�تر  ل��سع  ت�سعيداً  ت�سكل  اأن  ويخ�س�ن  امل�ساألة،  ه��ذه  يتابع�ن  ال��ذي��ن 

اأ�ساًل.
ل���زراء حلف �سمال االأطل�سي يف وق��ت �سابق من  وج��اء االإع��الن يف اجتماع 

اأوروبا،  اإىل  القنابل  االأوىل من  ال�سحنات  باإر�سال  واأكد م�س�ؤوالن على علم 
 15 اأث��ار  الديبل�ما�سية،  الرقية  اإىل  وا�ستناداً  الزمني.  اجل��دول  ت�سريع 
ع�����س���اً يف اج��ت��م��اع ح��ل��ف ���س��م��ال االأط��ل�����س��ي يف ب��روك�����س��ل، م�����س��األ��ة “رف�س 

اال�ست�سالم البتزاز ب�تن الن�وي«.
اأولية  ال�ستينات واأجريت عليها جتارب  اأوائ��ل  وكان ط�رت قنابل بي61 يف 
يف �سحراء نيفادا. و�سنعت 12 ن�سخة منها  على مدى عق�د وبات معظمها 
خارج اخلدمة. ويهدف برنامج تط�يرها الذي يكلف 10 مليارات دوالر اإىل 
ق�اعد  يف  خمزنة  قنبلة   100 اإىل  عددها  ي�سل  والتي  القدمية،  ا�ستبدال 

ج�ية يف اأملانيا، واإيطاليا، وبلجيكا، وه�لندا، وتركيا.
–مبا  واملقاتالت  القاذفات  لتحملها  اأي�ساً  والن�سخة اجلديدة من م�سممة 
فيها بي-2، وبي-21، واإف-15، واإف-16، واإف-35، وت�رنادو، على عك�س 

الن�سخ القدمية منها.

•• وا�صنطن-وكاالت

قالت جملة “ب�ليتيك�” االأمريكية اإن ال�اليات املتحدة �سرعت ن�سر ن�سخة 
اأكرث دقة من قنابلها الن�وية يف ق�اعد حلف �سمال االأطل�سي باأوروبا، وفق 

برقية ديبل�ما�سية اأمريكية ومطلعن على االأمر.
واأك��دت “ب�ليتيك�” ت�سريع نقل قنابل بي 61 -12 التي تلقى من اجل�، 

من الربيع املقبل اإىل دي�سمر -كان�ن االأول.
ب��اأخ��رى ج��دي��دة يف  ق��دمي��ة  اأ�سلحة  ا�ستبدال  ت�سمل  ال��ت��ي  وت��اأت��ي اخل��ط���ة، 
من�ساآت تخزين خمتلفة يف اأوروبا، ا�ستعداداً الحتمال ا�ستخدامها من الق�ات 
االأمريكية واحلليفة مبقاتالت وقاذفات، بعد ارتفاع الت�تر مع رو�سيا ب�سبب 
التهديد با�ستخدام االأ�سلحة الن�وية يف اأوكرانيا والقلق املتزايد من حاجة 

الغرب للمزيد ملنع م��سك� من اجتياز اخلط االأحمر.

ال�سهر اجلاري يف بروك�سل، وقبل اأيام من اإطالق احللف مناوراته ال�سن�ية  
“�ستدفا�ست ن�ن” التي انتهت املناورات االأحد، مب�ساركة70 طائرة مقاتلة. 
واالأربعاء، بداأت رو�سيا مناورات ن�وية و�سفها وزير الدفاع الرو�سي مبحاكاة 

“�سربة ن�وية �ساملة” رداً على هج�م ن�وي على رو�سيا، وفق الكرملن.
الرد بالن�وي؟

وح�سب مدير م�سروع املعل�مات الن�وية يف رابطة العلماء االأمريكين هان�س 
كريت�سن�سن الذي كان يتابع الرنامج عن كثب “�سيك�ن غريباً لالأمريكين 
ت�سريع االأمر...كان�ا يق�ل�ن اإنهم لن يردوا على ال��سع باأ�سلحة ن�وية. ال 

اأعتقد اأنهم �سيذهب�ن يف هذا امل�سار«.
-كان�ن  دي�سمر  يف  القنابل  من  اأوىل  دفعة  اإر���س��ال  من  الهدف  يك�ن  وق��د 
االأول، ت�جيه ر�سالة طماأنة اإىل احللفاء االأوروبين الذين يخ�س�ن تعر�سهم 

للخطر من م��سك�.

بوليتيكو: قنابل نووية اأمريكية حمدثة يف اأوروبا...لطماأنة احللفاء

 •• وا�صنطن-اأ ف ب

م�ؤثرون  مييني�ن  ن�سطاء  يعمل 
مم����ن ي���دع���م����ن م����زاع����م دون���ال���د 
االنتخابي،  التزوير  ب�ساأن  ترامب 
على تعبئة “جي�س” من املراقبن 
يف  ال����الي���ة،  منت�سف  الن��ت��خ��اب��ات 
خط�ة يحّذر حمّلل�ن من اأنها قد 
ت�ؤدي اإىل ف��سى وترهيب واأعمال 

عنف.
ومن بن ه�ؤالء الن�سطاء �سخ�سيات 
حاولت قلب نتائج انتخابات العام 
ترامب،  فيها  خ�سر  التي   2020
ال�سابق  م�����س��ت�����س��اره  غ������رار  ع���ل���ى 
ي�ستخدم�ن  وه���م  ب��ان���ن،  �ستيف 
الت�سليل االإعالمي �سالحا مع ما 
االنتخابات”  “اإنكار  بنزعة  يعرف 
على  االأ���س��خ��ا���س  اآالف  لت�سجيع 
العملية  يف  لالنخراط  الت�سجيل 

االنتخابية ب�سفة مراقبن.
انتخابات  م���ن  ج��ع��ل��ت  وال��ت��ع��ب��ئ��ة 
م�سافة  ع��ل��ى  ال�����الي����ة،  م��ن��ت�����س��ف 
اأ����س���ب����ع���ن م����ن م����ع���ده���ا، اأك����ر 
الدمي�قراطي  ل��ل��ن��ظ��ام  اخ���ت���ب���ار 
ترامب من  تاأكيد  االأم��ريك��ي منذ 
دون اأي دليل اأن االنتخابات �ُسرقت 

منه.
“غرفة  االإل��ك��رتون��ي��ة  من�سته  يف 
احلرب” هذا ال�سهر، ح�ّس بان�ن 
اأ�سمائهم  ت�سجيل  على  ج��م��ه���ره 
العملية  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
االنتخابية، وا�سفا االأمر باأنه نداء 

�سيا�سي “حلمل ال�سالح«.
وقال بان�ن مل�ستمعيه اإن انتخابات 
اأن  “ال مي��ك��ن  ال����الي���ة  م��ن��ت�����س��ف 
تك�ن مماثلة ل�)تلك التي اأجريت 

يف( عام 2020«.
حمكمة  ق�ست  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب���ع 

اأربعة  ب���ان����ن  ب��ح��ب�����س  اأم���ريك���ّي���ة 
التعاون مع حتقيق  اأ�سهر لرف�سه 
اقتحام  ع��م��ل��ي��ة  يف  ال���ك����ن���غ���ر����س 
جمل�سي  مقّر  لرتامب  منا�سرين 
من  ال�ساد�س  يف  وال�سي�خ  ال��ن���اب 

كان�ن الثاين/يناير 2021.
وُعّلق تنفيذ احلكم بعدما ا�ستاأنفه 
البقاء  م��ن  م��ا مّكنه  وه���  ب��ان���ن، 
البت  ب���ان���ت���ظ���ار  ال�������س���ج���ن  خ�������ارج 

بالطعن.
ال�سيا�سية  العل�م  اأ�ستاذة  وح��ّذرت 
يف جامعة والية ج�رجيا جينيفر 
ماك�ي يف ت�سريح ل�كالة فران�س 
انتخابي  “م��سم  م�����ن  ب����ر�����س 
عن  ينجم  قد  الف��سى”،  ت�س�ده 
ملن  امل��ب��ك��رة  ب��ان���ن  �ستيف  “دع�ة 
لت�سجيل  االن���ت���خ���اب���ات  ي���ن���ك���رون 
اأ�سمائهم للم�ساركة يف تنظيمها اأو 
من  ذلك  يرافق  ما  مع  مراقبتها، 
نزاهة  يف  ي�سكك  اإع��الم��ي  ت�سليل 

نظام الت�س�يت«.
ن�سهد  اأن  “ميكن  م��اك���ي  وق��ال��ت 
اإذ قد مُينع ناخب�ن  ارتباكا هائال 
من الت�س�يت كما قد ُتقّدم طع�ن 
ك��ث��رية خ����الل ع��م��ل��ي��ة ال���ف���رز الأن 
العاملن اجل��دد يف تنظيم  ه���ؤالء 
احلزبين  وامل��راق��ب��ن  االنتخابات 
���س��ي��ط��ع��ن���ن ب���ال���ن���ت���ائ���ج ال����ت����ي ال 

تعجبهم«.
من�سته  يف  ب����ان�����ن  وا����س���ت�������س���اف 
التي  م��ي��ت�����س��ل  ك��ل��ي��ت��ا  امل���ح���ام���ي���ة 
لقلب  ترامب  م�ساعي  يف  �ساهمت 

امل���ا����س���ي قالت  االأ�����س����ب�����ع  م���ع���ه���ا. 
والية  يف  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
اأريزونا اإنها “قلقة للغاية” حيال 
ُر�سد  ب��ع��دم��ا  ال��ن��اخ��ب��ن  ���س��الم��ة 
زيا  ي��رت��دي��ان  م�سّلحان  �سخ�سان 
�سندوقا  ي��راق��ب��ان  وه��م��ا  ع�سكريا 
االنتخابية  ال���ب���ط���اق���ات  جل���م���ع 

املر�سلة بالريد.
ناخبان  ت��ق��ّدم  بعدما  النباأ  وُن�سر 
ب�سك�ين  اأري���زون���ا  االأق����ل يف  ع��ل��ى 
تعّر�سهما  ب���������س����اأن  ر����س���م���ي���ت���ن 
اأف���ادت حمطة  للرتهيب، وف��ق م��ا 

تلفزي�نية حملية.
“م�ؤ�س�سة ه�فر”  املحلل يف  وق��ال 
لفران�س  ت�سريح  يف  داميند  الري 
مراقبة  ب����ن  م����ا  “�سّتان  ب���ر����س 
وب�سكل  حم��اي��د  ب�سكل  الت�س�يت 
يك�ن  قد  الذين  الناخبن  يرهب 

انتماوؤهم احلزبي مغايرا«.
واأ�سار اإىل اأن انخراط “متطرفن 
ل��رتام��ب مم��ن ينكرون  م���ؤي��دي��ن 
 2020 ن���زاه���ة ان��ت��خ��اب��ات ال���ع���ام 
لالنتخابات  “مراقبن”  ب�سفة 
ب�����س��ك��ل م���ن ���س��اأن��ه ت��ره��ي��ب بع�س 
املثال،  �سبيل  على  الناخبن،  م��ن 
اأ�سخا�س  اأو  ال�س�داء  الب�سرة  ذوي 
ناخبن  ك���ث���اف���ة  ذات  دوائ�������ر  م����ن 
تهديدا  ي�سكل  قد  دمي�قراطين، 

لنزاهة االنتخابات«.
مراقبي  ت��ع��ب��ئ��ة  ح��م��ل��ة  اأن  ي���ب���دو 
للحزب  امل�����ؤي����دي����ن  االن���ت���خ���اب���ات 

اجلمه�ري ممّ�لة ب�سكل جيد.

 ،2020 ال���ع���ام  ان��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج 
وامل��ن��خ��رط��ة ح��ال��ي��ا يف ت��ع��ب��ئ��ة ما 
من  “جي�س  ت�سمية  عليه  تطلق 

امل�اطنن” ملراقبة االنتخابات.
منّظمتها  اإن  امل��ح��ام��ي��ة  وت���ق����ل 
دّربت  االنتخابات”  نزاهة  “�سبكة 
على  �سخ�س  األ���ف   20 م��ن  اأك���رث 
العمل ب�سفة مراقبن لالنتخابات 
ال��ب��الد، م�سرية  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
بينهم يف واليات  اأن كرثا من  اإىل 

يت�قع اأن ت�سهد معارك انتخابية.

ال�ا�سع  ال���ت���زوي���ر  ل��ط��ي��ف  امل�����رر 
ي�����ؤدي اجلهد  اأن  ال��ن��ط��اق، مي��ك��ن 
لت�سكيل  يبذل  ال��ذي  امل�سب�ق  غري 
+جي�س+ من امل�اطنن، اإىل تاأثري 
ال���ن���اخ���ب���ن وت���ره���ي���ب لهم  ع���ل���ى 
ناخبن  باأهلية  جماعية  وط��ع���ن 
وخروق اأمنية لالنتخابات واأ�سكال 
اأخ��������رى م����ن خ�����رق ال����ق�����ان����ن يف 

ت�سرين الثاين-ن�فمر«.
ميت�سل  امل��ح��ام��ي��ة  ت�����س��ت��ج��ب  ومل 
لطلب فران�س بر�س اإجراء مقابلة 

ن�سرته  لها  �سابق  تعليق  يف  وج��اء 
منذ  ك���ان  “الي�سار  اأن  ال��ع��ام  ه���ذا 
والتحكم  ال��ف��رز  يت�ىل  بعيد  اأم��د 
اأي  دون  من  االنتخابية  بالعملية 
م�سيفة  جهتنا”،  م���ن  اإ�����س����راف 

“لقد وّلت تلك االأيام«.
يف  ُن�سر  ت�جيهي  “دليل”  وح�ّس 
ومت  للمنظمة  االإل��ك��رتوين  امل�قع 
التدريبية يف  ت�زيعه يف احل�س�س 
امل�اطنن  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء  خمتلف 
يف مراكز  “احل�س�ر الدائم”  اإىل 

وم�ساءلة  امل���ح���ل���ي���ة،  االق����������رتاع 
ال�سلطات االنتخابية والتحقق من 

اأهلية الناخبن.
��ت ال���ث��ي��ق��ة ه�����ؤالء  ك���ذل���ك ح�����سّ
امل�س�ؤولن  اإذا  م���ا  حت���دي���د  ع��ل��ى 
النيابة  م��ك��ات��ب  يف  امل���ت����اج���دي���ن 

العامة “اأ�سدقاء اأم اأعداء«.
برينان  “مركز  يف  املحللة  وكتبت 
بانديثاراتني  ميكيال  للعدالة” 
امل�سح�نة  الت�جيهات  خالل  “من 
غري  وال��رتوي��ج  اآن  يف  والغام�سة 

ل�”معهد  تابعة  ميت�سل  وم�ؤ�س�سة 
امل�������ايل  املحافظة”  ال�������س���راك���ة 
تقريره  ي��ف��ي��د  وال������ذي  ل���رتام���ب 
املا�سي  ال��ع��ام  جمع  ب��اأن��ه  ال�سن�ي 

19،7 ملي�ن دوالر.
ب���ح�������س���ب ال����ل����ج����ن����ة ال����ف����درال����ي����ة 
لالنتخابات، وهي هيئة تنظيمية، 
املبلغ ملي�ن دوالر منحتها  ي�سمل 
منظمة  يف  ال�سيا�سي  العمل  جلنة 
اأن�ساأها  ال��ت��ي  اأمريكا”  “�سيف 
انتخابات  خ�����س��ارت��ه  ب��ع��د  ت���رام���ب 
م�����ّذاك  وج���م���ع���ت   2020 ال����ع����ام 

مالين الدوالرات.
وم�����ن ب����ن امل���ت���م����ل���ن امل����ؤي���دي���ن 
ل��رتام��ب ال��ذي��ن ي��ح��اول���ن تعبئة 
منّظر  ل���الن���ت���خ���اب���ات،  م���راق���ب���ن 
باتريك  االن���ت���خ���اب���ي���ة  امل������ؤم�����رات 
اأوفر�ست�ك  متجر  م�ؤ�س�س  بايرن، 

للبيع بالتجزئة عر االإنرتنت.
ومن خالل منّظمته غري الربحية 
بايرن  ي�سعى  بروجكت”  “اأمريكا 
ملراقبة  “م�اطنن  جت��ن��ي��د  اإىل 

االنتخابات«.
وم���������ع ت���������س����اع����د ن������زع������ة اإن������ك������ار 
االن���ت���خ���اب���ات، ت�����اج����ه ال�����الي����ات 
ما  اإىل  ال���ت���ح���ّ�ل  خ��ط��ر  امل���ت���ح���دة 
بن-غايت  روث  امل����ؤرخ���ة  ت�سفه 

ب�”اال�ستبداد االنتخابي«.
وق���ال���ت ب���ن-غ���اي���ت االأ����س���ت���اذة يف 
ترامب  اإن  ن����ي�����ي�����رك،  ج���ام���ع���ة 
نزع  اإىل  “ي�سع�ن  وم��ن��ا���س��ري��ه 
االنتخابات  ع��ن  ال�����س��رع��ي��ة  �سفة 

باملطلق«.
ربط  يف  ال��ه��دف  “يكمن  وت��اب��ع��ت 
حد  اإىل  ب���ال���ف�������س���اد  ال���ت�������س����ي���ت 
فكرة  الناخبن  اأذه���ان  يف  يقّ��س 
اعتماد االنتخابات و�سيلة الختيار 

القادة«.

ن�سطاء ميينيون موؤثرون يقومون بتعبئة جي�س من املراقبني 

خماوف من اأعمال عنف يف انتخابات منت�شف الولية الأمريكية

•• اأبوظبي – الفجر:

للبح�ث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اأ�����س����در 
قدم  ج��دي��دة  درا���س��ة  واال�ست�سارات 
اللتن  ال�ثيقن  ق��راءة يف  خاللها 
اأ�سدرهما جناحا جماعة االإخ�ان: 
التغري”،  و”تيار  منري”  “جبهة 

م�ستعر�سة دالالت ذلك وت�قيته.
وذك�������رت ال����درا�����س����ة، ال���ت���ي ج����اءت 
قراءة  االإخ�����ان..  “وثيقتا  بعن�ان 
للعنف”،  ال���رم���زي���ة  ال������دالالت  يف 
العام  امل��ك��ت��ب  ج��ب��ه��ة  اإ�����س����دار  اأن 
لالإخ�ان، اأو ما ُيطلق عليهم “تيار 
“الكمالي�ن اجلدد”،  اأو  التغيري” 
جاء  االأوىل،  ال�سيا�سية  ال���ث��ي��ق��ة 
املكتب  عقده  ال��ذي  امل���ؤمت��ر  �سمن 
حتت   2022 اأك����ت�����ب����ر   15 يف 
عن�ان “ال�ثيقة االأوىل.. االإ�سدار 
ال�������س���ي���ا����س���ي«. وب���ي���ن���ت ال����درا�����س����ة 
ال��ت��ي اأع��ده��ا ال��ب��اح��ث م��ن��ري اأديب 
احلركات  �����س�����ؤون  يف  امل��ت��خ�����س�����س 
املتطرفة، اأن االإعالن عن ال�ثيقة، 
اإع��الن جبهة  ج��اء بعد �ساعات من 
اإبراهيم منري يف لندن عن وثيقتها 
على  ال��ط��ري��ق  لتقطع  ال�سيا�سية، 
يعترون  ال����ذي����ن  امل���ك���ت���ب  ����س���ب���اب 
اأن��ف�����س��ه��م اأن���ه���م مم��ث��ل��� االإخ�������ان، 

حيث يرى اأ�سحاب كل وثيقة اأنهم 
االإخ���ان وخط  اأفكار  املعرون عن 
التنظيم، وما طرحه امل�ؤ�س�س االأول 
اأن  ح�سن البّنا. واأو�سحت الدرا�سة 
اختيار املكتب العام لالإخ�ان ل�سهر 
اأكت�بر الإعالن وثيقته جاء ليك�ن 
ال�ساد�سة  ال���ذك���رى  م���ع  م��ت��ن��اغ��ًم��ا 

الن�عية  ال��ل��ج��ان  م���ؤ���س�����س  مل��ق��ت��ل 
ال��ذي ُقتل  ل��الإخ���ان حممد كمال، 
اأن  اإىل  م�سرية   ،2016 اأكت�بر  يف 
باأنه  االإيحاء  التغيري  تيار  حماولة 
بالعمل  امل����ؤم���ن���ن  ك���ل  ع���ن  ُم���ع���ّر 
املعار�سن  لتجميع  واإط��ار  الث�ري 
يف اخل�������������ارج، م������ن خ�������الل دع�������ة 

مثل  متن�عة،  معار�سة  �سخ�سيات 
ورم�ز  عبدالفتاح  �سيف  ال��دك��ت���ر 
وذكرت  م�النا.  اأحمد  مثل  �سلفية 
خمتلفتان  ال�ثيقتن  اأن  الدرا�سة 
يف ال�����س��ك��ل، ول��ك��ن��ه��م��ا م��ت��ف��ق��ت��ان يف 
امل�������س���م����ن؛ ف��ك��ل��ت��اه��م��ا ت���ع���ّر عن 
تنا�سب  التي  االإخ����ان  نظر  وجهة 

لكل  لكن  العداء،  العربية  االأنظمة 
واحدة منهما ت�س�رها فيما يتعلق 
بطريقة امل�اجهة مع هذه االأنظمة، 
فاملكتب العام يرى �سرورة م�ا�سلة 
يف  ال��ث���ري،  العمل  عليه  ُيطلق  م��ا 
اإبراهيم  جبهة  وث��ي��ق��ة  ت���رى  ح��ن 

منري تهدئة االأو�ساع.

درا�سة جديدة لـ »تريندز« تقراأ دللت وثيقتي الإخوان

ان عن وجهة نظر الإخوان التي تنا�شب الأنظمة العربية العداء الوثيقتان تعبرّ

اجلي�س الليبي.. خطوات ناجحة لرفع كفاءة »القوة ال�شاروخية«
•• عوا�صم-وكاالت

كفاءة  رفع  الليبي، من  ال�طني  الفنية يف اجلي�س  الك�ادر  متكنت 
دفعة جديدة من منظ�مات ال�س�اريخ بعيدة املدى، وذلك يف ظل 
ال�سالح  تاأهيل هذا  اإع��ادة  اأج��ل  اأ�سهر من  ب��داأ منذ  جهد مت�ا�سل 

احلي�ي.
تدريبيا  ا�ستعرا�سا  باجلي�س  وال�س�اريخ  املدفعية  اإدارة  ونظمت 
ل����ح���دات اإط�����الق ال�����س���اري��خ ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة م���ن ط����راز “اآر-17 
اإلرو�س”، وال�سرايا الفنية وق�ات االإ�سناد االأخرى، ح�سب امل�س�ؤول 

االإعالمي باجلي�س، عقيلة ال�سابر.
امل�سغلة  الق�ات  اأن عددا من قادة اجلي�س تفقدوا  ال�سابر  واأو�سح 
املهام  تنفيذهم  على  والقدرة  جاهزيتهم،  على  لل�ق�ف  للمعدات، 
اإليهم، حيث اطلع�ا على بيان عملي لعمليات ت�سغيل تلك  امل�كلة 

املنظ�مات.
اجله�د  بف�سل  لكن  م��دم��رة،  �سبه  ح��ال��ة  يف  امل��ع��دات  تلك  »ك��ان��ت 
ال�ساعة،  م��دار  على  العمل  وا�سلت  التي  الفنية،  للك�ادر  امل�سنية 
متكن اجلي�س من اإعادة تفعيل تلك املعدات واإدخالها اإىل اخلدمة 
الل�اء عبد الغني  جمددا، ح�سب قائد اإدارة املدفعية وال�س�اريخ”، 

ك�سب�ر. هذه ال�س�اريخ تع�د اإىل عهد نظام الزعيم الراحل معمر 
القذايف، اإذ ا�سرتتها ليبيا منذ حقبة ال�سبعينيات، وبقيت يف املخازن 

دون اأعمال �سيانة اأو متابعة طيلة �سن�ات.
اجلي�س جنح يف تاأمينها خالل ال�سن�ات القليلة املا�سية، وحال دون 
وق�عها يف يد املجم�عات االإرهابية، التي كانت تن�سط يف املنطقة 

ال�سرقية.
املهمة،  باجلي�س على عدة �سع�بات الإمت��ام  الفنية  االأطقم  تغلبت 
متمثلة يف “انعدام قطع الغيار مع ا�ستمرار حظر ت�ريد االأ�سلحة 
اإىل ليبيا منذ عام 2011، واأي�سا تقادم هذا الطراز الذي يع�د اإىل 

ح�سب م�سادر “�سكاي ني�ز عربية«. ع�سر االحتاد ال�س�فيتي”، 
التابعة  �س�اريخ”  االأوىل  “الكتيبة  ن��ف��ذت  امل��ا���س��ي،  م��ار���س  يف 
نح�  بالي�ستية،  ���س���اري��خ  اإط���الق  ع��ر  ن��اج��ح��ا،  ت��دري��ب��ا  للجي�س، 
مدينة  جن�ب  كيل�مرت   300 تبعد  حم���ددة،  افرتا�سية  اأه���داف 

طرق، مما اأكد جناح عمليات التط�ير.
يعتر �ساروخ “اآر-17 اإلرو�س” من اأكرث ال�س�اريخ البالي�ستية 
و�سنع  بي”،  “�سك�د-  العملياتي  وا���س��م��ه  ال��ع��امل،  ح���ل  انت�سارا 

االحتاد ال�س�فيتي اأول ن�سخة منه عام 1964.
ي��ت��ج��اوز ط���ل��ه 11 م���رتا، وال��ع��ر���س نح� م��رت، وال�����زن 5 اآالف 

يحمل  اأن  ي�ستطيع  كيل�مرت.   300 وم���داه  ك��ي��ل���غ��رام،  و900 
985 كيل�غراما من املتفجرات، وت�سل دقته اإىل 450 مرتا من 

م�قع اال�ستهداف.
االأهمية  ذات  االأه���داف  �سرب  يف  البالي�ستية  ال�س�اريخ  ت�ستخدم 
وال�سيطرة،  وال��ق��ي��ادة  االت�����س��ال  م��راك��ز  مثل  ال��ك��ب��رية،  الع�سكرية 

واأي�سا الق�اعد اجل�ية والدفاع اجل�ي والرادارات.
املدرعة وجتمعات  االأرت��ال  �سرب  فعالة يف  تك�ن  اأن  اأي�سا  ميكنها 

امل�ساة، ملا متلكه من قدرة تدمريية وا�سعة.
ويعد اهتمام اجلي�س الليبي باأعمال تط�ير تلك املنظ�مات مبثابة 
الباحث  ي��رى  كما  ال����ردع،  على  ق��درت��ه  الإظ��ه��ار  مهمة”  “ر�سالة 

ال�سيا�سي الليبي حممد ق�س�ط.
واعتر ق�س�ط اأن اجلي�س الليبي “متكن من اإمتام عمليات اإعادة 
التاأهيل رغم حظر ال�سالح املفرو�س على ليبيا طيلة ال�11 عاما 
االأخ��رية«. »باالإ�سافة اإىل القدرة التدمريية الكبرية التي متثلها 
تلك االأ�سلحة، لها فائدة اأخرى هي دعم الروح املعن�ية للم�اطنن 
واأفراد الق�ات امل�سلحة، واالفتخار مبا لديها من قدرات وكفاءات، 
وفق  ال�سعب”،  ل���دى  وال���ط��ن��ي��ة  االن��ت��م��اء  ح��ال��ة  زرع  ي��ع��زز  مب��ا 

ق�س�ط.
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ــ�ــس  ــي ــع ت بـــيـــنـــمـــا   
املتحدة  الـــوليـــات 
ــة  ــل ــم احل ـــب  قـــل يف 
النـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة 
ــة، تـــربز  ــي ــف ــس ــ� ــن ال
كامال هاري�س، نائب 
رئــيــ�ــس الـــوليـــات 
بغيابها،  املــتــحــدة، 
واإعالمًيا.  �سيا�سًيا 
اأيــــن اخــتــفــت ثــاين 
اأمريكية،  �سخ�سية 
التي اعُتربت يف وقت 

ما موؤهلة للرئا�سة؟

•• الفجر -خرية ال�صيباين

ا م�شكلة: انهما ثنائي غري متناغم يتم ا�شتخدامها قلياًل من قبل البيت الأبي�س يف احلملة النتخابيةعالقتها بجو بايدن تطرح اأي�شً

ثنائي غري متناغمكاماال هاري�س يف �سياتل م�ؤخرا
 ال اأثر لكاماال هاري�س على م�قع 
البيت االأبي�س، بالكاد يذكر ا�سمها 
ي�ًما   15 ق��ب��ل   ... ال�����س��ح��اف��ة  يف 
الن�سفي  التجديد  انتخابات  م��ن 
ت���ب���دو نائب  امل���ت���ح���دة،  ل���ل����الي���ات 
اأكرث  �سفاّفة  ب��اي��دن  ج���  الرئي�س 
حملة  بينما  م�سى،  وق��ت  اأي  م��ن 
“كامارا  ذروتها.  يف  املدة  منت�سف 
ت�افق  متكّتمة،  من  اأك��رث  هاري�س 
يف  املتخ�س�سة  ب���ا����س���اران،  ن��ي��ك���ل 
ال����الي���ات امل��ت��ح��دة وم���ؤل��ف��ة كتاب 
االأيام الكرى التي غريت اأمريكا، 
م����ع دوم���ي���ن���ي���ك ���س��ي��م���ن��ي��ه، يتم 
البيت  قبل  قلياًل من  ا�ستخدامها 
يتم  وعندما  احلملة،  يف  االأبي�س 
ذل����ك، ف���االأم����ر ال ت�����س��ري ع��ل��ى ما 

يرام«.
�سياتل  اإىل  الرئي�س  نائب  انتقلت   
املر�سحن  ل���دع���م  االأرب�����ع�����اء  ي�����م 
الدميقراطين يف والية وا�سنطن 
التي  امل��ن��اخ  �سيا�سة  ع��ن  وال���دف���اع 
فتحدثت  ب���اي���دن،  ج����  ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا 
املدر�سية  احل��اف��الت  ع��ن  باإ�سهاب 
االأم��ري��ك��ي��ة ول���ن��ه��ا االأ���س��ف��ر … 
خ��ط��اب حم���رج، ال ط��ع��م ل���ه، بدت 
الحظت  مرتاحة”،  “غري  خالله 

نيك�ل با�ساران.

»الكثري من الأمريكيني
 ل يعرفونها«

»اإنها غري م���ج���دة... ال يعرفها   
الكثري من االأمريكين. يف ال�قت 

�سبابّية الرئا�سية املقبلة
 اإن مت��ري��ن ال���ت����ازن امل��ت��اأ���س��ل يف 
معّقد  ال���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  م��ن�����س��ب 
بن  “ال�ّد”  ان��ت��ف��اء  ب�سبب  ف��ع��ال 
ك�����ام�����اال ه����اري���������س وج������� ب����اي����دن، 
اللذين تلّطخت عالقاتهما خالل 
للحزب  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
الغم��س  وب�سبب  ال��دمي��ق��راط��ي، 
الرئي�س  ع���ل���ي���ه  ح����اف����ظ  ال��������ذي 
االأم��ري��ك��ي ح����ل ت��ر���ّس��ح��ه ل�الية 

ثانية.
وا�سحة:  اخل��الف��ة  م�����س��األ��ة  الأن   
تقليديا، نائب الرئي�س ه� املر�سح 
املقبلة  ل���الن���ت���خ���اب���ات  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
الرت�سح  ع��دم  الرئي�س  اخ��ت��ار  اإذا 
جم����������ددا. ل����ك����ن ج������ ب�����اي�����دن مل 
امل��س�ع:  ه���ذا  ع��ن  ب��ع��د  ي��ت��ح��دث 
العديد  يعتره  عاما،   79 �سن  يف 
اأن  م��ن  اأك���ر  الدميقراطين  م��ن 
يرت�سح ل�الية ثانية عام 2024.

بعد  �سيق�ل  اأن��ه  بايدن  ج�  »اأعلن 
كان  اإذا  م��ا  الن�سفية  االن��ت��خ��اب��ات 
نيك�ل  ت��خ��ل�����س  ال،  اأم  ���س��ي��رت���س��ح 
من  ف�سيك�ن  امتنع،  اإذا  با�ساران، 
م�����س��ل��ح��ت��ه ت�����رك م�����س��اح��ة اأك����ر 
تعرف  اأن  ب�سرط  لكاماال هاري�س، 
وت�ّظفها...  تقتن�سها  ك��ي��ف  ه��ي 
بعد  احل���������ايل،  ال������ق�����ت  يف  الأن��������ه 
ان���ت���خ���اب���ات م��ن��ت�����س��ف امل������دة، تعد 
االنتخابات الرئا�سية لعام 2024 
باأن تك�ن يف غاية التعقيد بالن�سبة 

للدميقراطين«.

 لندن تدعو لنتخابات 
يف اإيرلندا ال�شمالية 

•• بلفا�صت-اأ ف ب

املتحدة  اململكة  تدع�  اأن  املت�قع  من 
العام  انتخابات ثانية هذا  اإج��راء  اإىل 
من  اأ�سهر  بعد  ال�سمالية  ايرلندا  يف 
و�سعها  ب�������س���اأن  ال�����س��ي��ا���س��ي  اجل���م����د 
ب��ع��د خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن االحت����اد 
النهائية  امل��ه��ل��ة  وان��ت��ه��ت  االأوروب�������ي. 
ال�ستئناف تقا�سم ال�سلطة يف احلك�مة 
االإقليمية الإيرلندا ال�سمالية منت�سف 

ليل اخلمي�س اجلمعة.
الريطانية  ال��ب��ي��ئ��ة  وزي�����رة  وق���ال���ت 
اأن  ي���ع���ن���ي  ذل�������ك  اإن  ك��������يف  ت����ريي����ز 

االنتخابات “�ستجري بالتاأكيد«.
امل���دة ال��ق��ان���ن��ي��ة الإن�ساء  ان��ت��ه��اء  ج���اء 
الق�مين  ب����ن  م�����س��رتك��ة  ح���ك����م���ة 
والنقابين  الي����رل����ن����دا  امل�����ؤي����دي����ن 
اأن  ب��ع��د  امل��ت��ح��دة  للمملكة  امل���ؤي��دي��ن 
ق���ام���ت االأح��������زاب مب���ح���اول���ة اأخ����رية 
امل��ف������س يف  امل��ج��ل�����س  ت�سغيل  الإع�����ادة 
ايرلندا ال�سمالية. يف جل�سة اخلمي�س 
امل��ث��رية ل��ل��ج��دل، اج��ت��م��ع��ت االأح����زاب 
ال�سيا�سية لفرتة وجيزة للمرة االأوىل 
انتخاب  يف  ف�سل�ا  لكنهم  اأ�سهر  منذ 

رئي�س حك�مة ي�سّكل جمل�س وزراء.
م�����ن دون  ال�������س���م���ال���ي���ة  واإي������رل������ن������دا 
�سباط-فراير  منذ  عاملة  حك�مة 
ال����ح���دوي  “احلزب  اأط������اح  ع��ن��دم��ا 
للتاج  امل�������ؤي������د  الدمي�قراطي” 
التنفيذية  ال�����س��ل��ط��ة  ال���ري���ط���اين، 
لق�اعد  ال�����س��دي��دة  معار�سته  ب�سبب 

التجارة ملرحلة ما بعد بريك�ست.
اإل����غ����اء  اأو  ت���ع���دي���ل  احل�������زب  وي����ري����د 
الذي  ال�سمالية  اإي��رل��ن��دا  ب��روت���ك���ل 
كجزء  وبروك�سل  لندن  عليه  واف��ق��ت 
من اتفاق بريك�ست الذي اأبرم يف العام 
مكانة  ي�سعف  اأن���ه  بحجة   ،2019

املقاطعة داخل اململكة املتحدة.

احلايل، ف�سلت يف جت�سيد من�سب 
اأن  يف  تنجح  ومل  ال��رئ��ي�����س،  ن��ائ��ب 
يف  ب��ارزة  �سيا�سية  �سخ�سية  ت�سبح 

امل�سهد ال�سيا�سي االأمريكي«.
ويبدو  ج��دي��دا،  لي�س  التكّتم  ه��ذا   
الكثري  حم���م���ل  ك���ان���ت  ال���ت���ي  اأن 
االنتخابات  خ����الل  االآم�������ال  م���ن 
الدميقراطي  للحزب  التمهيدية 
بناء  يف  ف�سلت  ق��د   ،2019 ل��ع��ام 
مكانة �سيا�سية منذ ت�ليها من�سب 

نائب الرئي�س.
 م��ن��ذ ب���داي���ة والي���ت���ه���ا، ن�������ادًرا ما 
ومل  االإع����الم،  و�سائل  يف  �س�هدت 
القرارات  من  القليل  �س�ى  تتخذ 
ال���ب���ارزة. واالأ����س����اأ م��ن ذل���ك، اأنها 
الرئي�س  ن�����اب  اأك����رث  واح����دة م��ن 

املثال،  �سبيل  على  فهي،  بالكامل: 
ال��ب��الد للقيام  ب��ج���ل��ة يف  ت��ق��م  مل 
امل������س���ع، ومن  بحملة ح���ل ه��ذا 
اختار  االأبي�س  البيت  اأن  ال�ا�سح 

ان تبقى يف اخللف«.
كاماال  ���س��خ�����س��ي��ة  ع����ن  وب���ع���ي���ًدا   
عالقتها  ف�����اإن  وح���ده���ا،  ه��اري�����س 
ا  اأي�سً تطرح  اأن  ميكن  بايدن  بج� 

م�سكلة:
الرئي�س  ن��ائ��ب  دور  “تقليدًيا،   
نف�سك  ت���ق���دم  اأال  ي��ج��ب  ج���اح���د: 
القائد،  كثرًيا حتى ال تطغى على 
اال  ال������ق�����ت  ن���ف�������س  وحت����������اول يف 
با�ساران،  ن��ي��ك���ل  ت�����س��رح  ت��خ��ت��ف��ي، 
انهما  ذل���ك،  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ل��ك��ن، 

ثنائي غري متناغم«.

ال�سي�خ، ولكن من حيث االقت�ساد 
وال�سيا�سة  االجتماعية  وال�����س���ؤون 
اخلارجية، فهي ال متلك اأي خرة 

وتظل غري مرئية«.

ف�سل يف مو�سوع الهجرة
اأظهرت كماال هاري�س   ومع ذل��ك، 
اأن  ب���داي���ة والي��ت��ه��ا رغ��ب��ت��ه��ا يف  يف 
عامة”،  رئ���ي�������س  “نائب  ت����ك�����ن 
م�س�ؤولة عن ملفات خمتلفة. عهد 
باأمرين  بايدن  ج�  الرئي�س  اإليها 
االإدارة  خ���ا����س:  ب�����س��ك��ل  م��ه��م��ن 
والثاين،  الهجرة،  مل�ساألة  الدقيقة 
تنظيم  اإع���ادة  اأهمية،  يقل  ال  وه��� 
“هذان  االن���ت���خ���اب���ي���ة.  ال�����دوائ�����ر 
من  الكثري  لهما  �سخمان،  ملفان 

ال�اليات  تاريخ  يف  املحب�بن  غري 
اأكت�بر،  م��ن��ت�����س��ف  يف  امل���ت���ح���دة: 
 38 ال���راأي  ا�ستطالعات  اأعطتها 
االآراء  م��ن  فقط  باملائة   4 فا�سل 
امل�ؤيدة، وفًقا ملجّمع اال�ستطالعات 

فايف ثريتي ايت.
 ميكن تف�سري الف�سل الذريع، وفًقا 
االفتقار  خالل  من  للمتخ�س�سة، 
ال�سابقة  العامة  للمدعية  الن�سبي 
ال�سيا�سية،  للخرة  كاليف�رنيا  يف 
والتغيريات الكبرية داخل فريقها: 
خطب”  “كاتبة  ث��ال��ث  م���ع  اإن���ه���ا 
ت����اج���ه  “اإنها  ع�����ام�����ن.  خ������الل 
فرقها،  واإدارة  ال���روز  يف  م�سكلة 
ت��الح��ظ ن��ي��ك���ل ب���ا����س���اران، عملت 
جمل�س  يف  ون��ائ��ب  ع��ام��ة  كمدعية 

اأن  يبدو  م�ست�سعفن،  واأ�سخا�سا 
االآم����ال،  خيبت  ق��د  ه��اري�����س  اإدارة 

مبا يف ذلك داخل مع�سكرها.

ثنائي خمتل
 الق�سية الرئي�سية التي تبدو فيها 
نائب الرئي�س ذات م�سداقية تظل 
االإجها�س،  يف  احل���ق  ع��ن  ال���دف���اع 
ال����ذي وع����دت ب��ح��م��اي��ت��ه مب�جب 
حالة  يف  ال����ف����ي����درايل  ال����ق����ان�����ن 
جمل�س  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ن  ف�����ز 
اأخ��رى، جتد  م��رة  لكنها،  ال�سي�خ. 
�سع�بة يف ان حتتل ال�سدارة حًقا: 
“يف ملف االإجها�س، �س�ت كاماال 
تعرتف  �سائبة،  ت�س�به  ال  هاري�س 
نيك�ل با�ساران، لكنها ال ت�ستثمره 

ملتهبن،  لي�سا  لكنهما  الت�سعبات، 
حتلل نيك�ل با�ساران، من ال�سعب 
اإعالن كبري ح�ل امل��س�ع  اإ�سدار 

واإعطاء قيمة لنف�سك«.
 خا�سة اأن اجلمه�رين ينتظرون 
هم  املنعطف،  عند  هاري�س  ك��م��اال 
الهجرة  ق�����س��ي��ة  ج���ع���ل����ا  ال����ذي����ن 
االنتخابات  يف  الرئي�سية  الق�سية 
ال��ن�����س��ف��ي��ة. اأر�����س����ل ح���اك���م والي���ة 
اأب�ت،  غريغ  اجلمه�ري،  تك�سا�س 
حافلة حمملة باملهاجرين بالقرب 
للتنديد  من منزل كاماال هاري�س 
املفرت�س  الدميقراطين  بتهاون 
وبعيًدا  ال��ق�����س��ي��ة.  ه�����ذه  ب�������س���اأن 
ع���ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��دن��ي��ئ��ة مل��ث��ل هذا 
اأطفاال �سغارا  الذي �سّرك  العمل، 

يبدو اأن اإدارة هاري�س مللف الهجرة قد خيرّبت الآمال، مبا يف ذلك داخل مع�شكرها

النتخابات الن�سفية:

اأين اختفت كامال هاري�س، نائب الرئي�س المريكي؟
ل خربة لها، ومل تنجح يف اأن ت�سبح �سخ�سية �سيا�سية بارزة يف امل�سهد ال�سيا�سي الأمريكي

 بوريل يدافع عن العقوبات الأوروبية يف اأمريكا الالتينية 
•• بوينو�ض اير�ض-اأ ف ب

دافع م�س�ؤول ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد االأوروبي 
ج�زيب ب�ريل اخلمي�س يف االأرجنتن التي ت�ست�سيف 
اج��ت��م��اع��ا وزاري�������ا م�����س��رتك��ا ب���ن االحت������اد واأم���ريك���ا 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  االأوروب���ي���ة  ال��ع��ق���ب��ات  ع��ن  الالتينية، 
بنف�سه  نائيا  نيكاراغ�ا،  مثل  املنطقة،  يف  حمددة  دوال 
عن عق�بات “مت�س امل�اطنن” مثل احلظر االأمريكي 

على ك�با.
ب���ي��ن�����س اير�س  ب����ري���ل يف م����ؤمت���ر ���س��ح��ف��ي يف  وق����ال 
التي  ال��ع��ق���ب��ات  اأخ�����رى.  وع��ق���ب��ات  ع��ق���ب��ات  “هناك 

يتبناها االحتاد االأوروبي هي دائما عق�بات ت�ستهدف 
عن  م�س�ؤولن  نعترهم  الذين  ال�سيا�سين  امل�ظفن 
�سل�كيات معينة يجب معاقبتها”، م�سددا على اأن هذه 

العق�بات “ال مت�س امل�اطنن«.
وتابع “ثم هناك عق�بات تطال امل�اطنن مثل احلظر 
االأمريكي على ك�با والذي يرف�سه االحتاد االأوروبي”، 
مذكرا باأنه “كل عام يف االأمم املتحدة، ي�س�ت االحتاد 
االأوروبي وكل دوله االأع�ساء على القرارات التي تدع� 

اإىل رفع احلظر«.
لالحتاد  وزاري  اج��ت��م��اع  ب��ع��د  ي��ت��ح��دث  ب����ري���ل  ك����ان 
ومنطقة  الالتينية  اأمريكا  دول  وجمم�عة  االأوروب��ي 

تلتق  دول��ة مل  ل�54  “لقاء مهم  الكاريبي وه�  البحر 
منذ 4 �سن�ات”، على حد ق�له. اأعلن االحتاد االأوروبي 
يف  نيكاراغ�ا  �سفري  اأن  االأول-اأك��ت���ب��ر  ت�سرين  اأوائ���ل 
طرد  على  ردا  فيه”  مرغ�ب  غري  “�سخ�س  بروك�سل 
�سفريته يف ماناغ�ا. وفر�س االحتاد وال�اليات املتحدة 
عق�بات عدة على نيكاراغ�ا و�سخ�سيات يف نظام دانيال 

اأورتيغا بذريعة ح�س�ل انتهاكات حلق�ق االإن�سان.
واأمريكا  االحت��اد  دول  وزراء  اأ�ساد  اخلتامي،  البيان  يف 
الالتينية ب�”االلتزام املتجدد” وب�”نقطة التح�ل” يف 
العالقات بن املنطقَتن، وتعهدوا العمل على “برنامج 

اجتماعات على م�ست�ى رفيع” يف 2023.

  كوبا ت�شهد ثاين اأزمة نق�س يف الوقود 
•• هافانا-اأ ف ب

اأعلنت  ما  على  اأ�سهر،  �سبعة  ال�ق�د خالل  نق�س يف  اأزم��ة  ثاين  ك�با  ت�اجه 
ال�سلطات، يف وقت تكرث ط�ابري االنتظار اأمام العديد من حمطات التعبئة 

يف هافانا.
وتاأتي االأزمة بعد ي�م على اإعالن نقابة ك�با برتولي�م )كي�بت( احلك�مية 

عن “نق�س يف كميات ال�ق�د املت�فرة” وعن “�سع�بات” يف الت�سليم.
وقال ال�سائق مايكل �سان�سيز الذي انتظر 10 �ساعات لتعبئة �سيارته بالبنزين 
يف هافانا “اإذا متكنت من اإيجاد البنزين ميكن اأن ت�سيع الكثري من ال�قت يف 

االنتظار، فالط�ابري ميكن اأن متتد ح�ل املنطقة باأكملها«.
ون�سبت “كي�ب” النق�س اإىل �سع�بات ل�ج�ستية وتزايد الطلب على ال�سلعة 

اأكرث من املعتاد، وذلك يف بيان ن�سر على ت�يرت االأربعاء.

تقرير: اإيران ت�شتغل اأطفاًل لقمع الحتجاجات

انف�شاليون يف اإثيوبيا يتهمون اأدي�س اأبابا بق�شف اأوروميا
•• اأدي�ض اأبابا-وكاالت

اجلي�س  اإن  اإثي�بيا  يف  اأوروم��ي��ا  م��ن  جماعتان  ق��ال��ت 
املدنين،  مئات  قتلت  املا�سية،  االأي��ام  يف  �سربات  �سن 
ال�����س��الم يف منطقة  مل��ح��ادث��ات  االإع����داد  م��ع  بالتزامن 

تيغراي.
اأم�س  واجلي�س  احلك�مة  با�سم  متحدث�ن  ي��رد  ومل 
اتهامات  على  للتعليق  طلبات  على  اخلمي�س،  االأول 
ج��ب��ه��ة حت��ري��ر اأوروم�������� امل��ع��ار���س��ة، وج��ي�����س حترير 

اأوروم�، املن�سق واملحظ�ر.
اأوروم����ي����ا، يف غرب  اإىل م���دين يف  وحت��دث��ت روي����رتز 
اأدي�س  االحت��ادي��ة  بالعا�سمة  يحيط  وال���ذي  اإثي�بيا 
اإنه �سهد غارة ج�ية ي�م االأحد ُقتل فيها  اأبابا، وقال 

نح� 60 �سخ�سا بينهم عمه.
اأكر جماعة عرقية يف  اأوروميا، م�طن  اإقليم  و�سهد 
اإثي�بيا والتي يتجاوز عددها 40 ملي�ناً ، ا�سطرابات 

ل�سن�ات عديدة �سببها االأ�سا�سي �سكاوى من التهمي�س، 
واالإهمال من احلك�مة االحتادية، التي �سنت يف بع�س 

االأحيان حمالت قمع على املنطقة.
بن  عامن  منذ  احل��رب  عن  منف�سل  هناك  والعنف 

احلك�مة االحتادية وق�ات تيغراي ال�سمايل.
�سالم ح�ل  االأفريقي يف حمادثات  االحت��اد  ويت��سط 

تيغراي بداأت يف جن�ب اأفريقيا ي�م الثالثاء.
اإلكرتوين  وب���ري���د  ن�����س��ي��ة  ر���س��ال��ة  ع���ر  ب��ي��ان��ات  ويف 
اأوروم�،  ذكرت جبهة حترير  ت�يرت،  ومن�س�رات على 
وجي�س حترير اأوروم����، اأم��اك��ن يف اأوروم��ي��ا ق��اال اإنها 
من  اخلمي�س  ي�م  القاتلة  اجل�ية  ل�سربات  تعر�ست 

االأ�سب�ع املا�سي، والثالثاء من هذا االأ�سب�ع.
وجاء يف بيان ل� “القيادة العليا جلبهة حترير اأوروم�-
املدنين  القتلى  “العدد  اأن  اأوروم�”  حترير  جي�س 
واأ�ساف اأن مدار�س واأهدافا مدنية  ي�سل اإىل املئات”، 

اأخرى تعر�ست للق�سف. 

•• عوا�صم-وكاالت

فقد  اإي���ران.  يف  االحتجاجات  ل�سحق  ر  الُق�سَّ ت�ستخدم  اإي���ران  ب��اأن  تقارير  اأف���ادت 
انت�سرت يف االأ�سابيع االأخرية �س�ر الأطفال يرتدون مالب�س غري ر�سمية مليلي�سيا 
اأح��د املتظاهرين  ال��ث���ري االإي����راين. واأك���د  وه��ي ف��رع م��ن احل��ر���س  “البا�سيج”، 
ال�ا�سح  بثياب مدنية، ومن  البا�سيج  “انت�سار عدد كبري من وح��دات  االإيرانين 
اأن بع�سهم كان�ا اأطفااًل، اإىل جانب رجال ال�سرطة الذين يرتدون الزي الر�سمي«. 
العدائية.  االأعمال  يف  ا�ستخدامهم  اأو  االأطفال  جتنيد  ال��دويل  القان�ن  ويحظر 
واالأ�سخا�س  االأجنبية  ال��دول  على  عق�بات  يفر�سان  اأمريكيان  قان�نان  وهناك 

الذين يجندون االأطفال اأو ي�ستخدم�نهم يف االأعمال العدائية.

حتليل اخلرباء
ن�سرته  حتليل  يف  الدميقراطيات  عن  ال��دف��اع  م�ؤ�س�سة  من  كيرتي  اأوردي  وق��ال 
�سحق  يف  للم�ساعدة  لالأطفال  اإي��ران  “ا�ستخدام  اإن  االأمريكية  البحثية  امل�ؤ�س�سة 
االحتجاجات املناه�سة للنظام ي�ؤكد جتاهل النظام حلق�ق االإن�سان. ويجب على 
اإدارة بايدن اأن تنفذ بالكامل ق�انن ال�اليات املتحدة التي تتطلب من احلك�مة 

االأمريكية ت�سليط ال�س�ء على اأي انتهاكات من هذا القبيل ومعاقبة مرتكبيها«.
ولطاملا ا�ستغلت احلك�مة االإيرانية ووكالء اإيران وعمالء احلر�س الث�ري جن�داً 
من االأطفال �سد خ�س�مهم. على �سبيل املثال، قامت ميلي�سيا احل�ثي يف اليمن 
بتجنيد اآالف االأطفال، الذين ال تزيد اأعمار بع�سهم عن 10 �سن�ات. ويف غزة، مت 

املا�سي يف مع�سكر لتدريب اجلن�د االأطفال  العام  األف طفل   50 ت�سجيل ح�ايل 
تدعمه اإيران وتديره “حما�س”، حيث تلق�ا التلقن الديني والتدريب “االأمني”. 

ويف لبنان، قام حزب اهلل بتجنيد االأطفال للقتال يف �س�ريا.

اإيران تنتهك القانون الدويل
لقمع  االأط���ف���ال  ت�����س��ت��خ��دم  اإي�����ران  ب����اأن  ال�������اردة �سحيحة  ال��ت��ق��اري��ر  ك��ان��ت  واإذا 
الطفل،  حق�ق  اتفاقية  مب�جب  التزاماتها  تنتهك  ط��ه��ران  ف��اإن  االحتجاجات، 
اأ�سكال عمل  اأ�س�اأ  انتهاكها التفاقية  1994، ف�ساًل عن  اإليها عام  ان�سمت  التي 
االأطفال، التي ان�سمت اإليها عام 2002، بح�سب التحليل. وحتظر معاهدة حق�ق 
الطفل اأي جتنيد اأو اأي ا�ستغالل لالأ�سخا�س الذين تقل اأعمارهم عن 15 عاماً 
املتحدة،  االأمم  الدميقراطيات  الدفاع عن  العدائية.  ودعت م�ؤ�س�سة  االأعمال  يف 
مبا يف ذلك مقررها اخلا�س املعني بحالة حق�ق االإن�سان يف اإيران، اإىل التحقيق 
ال�اليات  حتدد  اأن  �سرورة  م�ؤكدًة  املعاهدات،  لهذه  املزع�مة  اإي��ران  انتهاكات  يف 
ي�ستخدم�نهم  اأو  االأطفال  يجندون  الذين  االإيرانين  امل�س�ؤولن  اأ�سماء  املتحدة 

ومعاقبتهم.

»حما�سبة اجلنود الأطفال«
اأي  2008 عق�بات على  لعام  االأطفال”  “حما�سبة اجلن�د من  ويفر�س قان�ن 
�سخ�س اأجنبي �سارك يف جتنيد االأطفال اأو ا�ستخدامهم كجن�د، مبا يف ذلك رف�س 
املتحدة  ال�اليات  تعمل  اأن  �سرورة  على  التحليل  و�سدد  املتحدة.  ال�اليات  دخ�ل 
االإيرانين  امل�س�ؤولن  اأ�سماء  على حتديد 
مثل  اأن  م������س��ح��اً  وم��ع��اق��ب��ت��ه��م،  املعنين 
اإىل  مهمة  بر�سالة  �ستبعث  اخلط�ة  هذه 
اإيران  يف  للنظام  املناه�سن  املتظاهرين 
تدعمهم  امل��ت��ح��دة  ال����الي���ات  اأن  م��ف��اده��ا 
ويطلب  االإي��ران��ي��ن.  منتهكيهم  وتعاقب 
لعام  االأطفال”  جت��ن��ي��د  م��ن��ع  “قان�ن 
تدرج  اأن  املتحدة  ال���الي��ات  م��ن   2008
بالب�سر”  “االجتار  ت��ق��ري��ر  يف  ���س��ن���ي��اً 
احلك�مات االأجنبية التي جتند االأطفال 
اأي�ساً  القان�ن  ويتطلب  ت�ستخدمهم.  اأو 
اأن ي�سف تقرير حق�ق االإن�سان ال�سن�ي 
ل�����زارة اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة مثل هذا 
التجنيد اأو ا�ستخدام جن�د من االأطفال. 
االإن�سان  ح��ق���ق  تقرير  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع 
اإي��ران، الذي ُن�سر يف  لعام 2021 ح�ل 
القليل جداً من  2022، ت�سمن  اأبريل 

املعل�مات ح�ل هذه املمار�سة املقيتة .
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بقالة التن�ع

رخ�سة رقم:CN 1050485 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بيبن �سريوكاتيل كارابان %100

تعديل مدير / اإ�سافة بيبن �سريوكاتيل كارابان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد حمد مطر �سيف النيادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة التن�ع
THE QUALITY GROCERY

اإىل/ بقالة التن�ع - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
THE QUALITY GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : هريدي بقالة

رخ�سة رقم:CN 4533788 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حليمه اخرت حممد بالل %100

تعديل مدير / اإ�سافة حليمه اخرت حممد بالل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل ي��سف جمعه ال على

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ هريدي بقالة
HRIDOY BAQALA

اإىل/ هريدي بقالة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
 SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - HRIDOY BAQALA 

 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : حمل �ساعد لبيع االقم�سة

رخ�سة رقم:CN 1030572 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فريو�س م�كاداكات حممد %100

تعديل مدير / اإ�سافة فريو�س م�كاداكات حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ناجى عبدالقادر عبداهلل امل�سعبى

تعديل راأ�س املال / من 20000 اإىل 50000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل �ساعد لبيع االقم�سة
SAED TEXTILES SALES SHOP

اإىل/ حمل �ساعد لبيع االأقم�سة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
SAED TEXTILES SALES SHOP SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سال�ن درمي تيم للرجال

رخ�سة رقم:CN 2650522 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ج�بري احمد الل مياه  %100

تعديل مدير / اإ�سافة ج�بري احمد الل مياه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ريحانه �سيد اليا�س �سيد احمد احل�سينى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سال�ن درمي تيم للرجال
DREAM TEAM GENTS SALON

اإىل/ �سال�ن درمي تيم للرجال - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
DREAM TEAM GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : العا�سمة للنقليات العامة

رخ�سة رقم:CN 1044741 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 1000000

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ العا�سمة للنقليات العامة
CAPITAL GENERAL TRANSPORTING

اإىل/ العا�سمة للنقليات العامة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
CAPITAL GENERAL TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سك�سي�س ف�ل جلف 

للمقاوالت وال�سيانه العامه
رخ�سة رقم:CN 4122309 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد عبداهلل �سليمان �سعيد الكندي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل عمر علي املر الكعبي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�س��س  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
�س�فت  التجاري:مركز  باال�سم   CN رقم:4152501 
كري الطبي - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م ، بالغاء طلب 

تعديل الرخ�سة واعادة ال��سع كما كان عليه �سابقا. 
االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�سب�ع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن 

�ست�ستكمل االإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

فقدان �شهادة اأ�شهم العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

فقد ال�سيد / قي�س حممد حميد علي ال�سعدي )امارات اجلن�سية(  
لزراعة  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة 

  )ASMAK( )الأ�سماك )اأ�سماك
ASMAK173510  :رقم ال�سهادة

عدد الأ�سهم: 200 �سهم
او   . اعــاله  املــذكــورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  الــرجــاء 

الت�سال على تيلفون رقم 0504448445  م�سكورا.

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

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

للتجارة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:4025904 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

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

لتجارة زينة ال�سيارات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2887524 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

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

�سل�فاكيا لت�سكيل ال�ساب�ن
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3823939 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

اال�سم التجاري:مطعم فناتك ال�سعبي ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م
 - اب�ظبي   P8 مطر  حممد  خادم  املالك  وحدة   2 رقم  ال�سركة:حمل  عن�ان 

ال�سمحة القدمية �سرق
CN 2545124 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

لل�سركة  قان�ين  كم�سفي   - احل�سابات  لتدقيق  ال�سادة/�سارتف�رد  تعين   -  2
العم�مية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/29 

غري العادية ، امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205041978 
تاريخ التعديل:2022/10/28

املعن  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/7220 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ر�سا خمي�س جا�سم  -   جمه�ل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية ال�طني
قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )2514٣5.00( وق���دره  ب��ه  املنفذ 

املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/6192 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- عقيل امتياز خان  -   جمه�ل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية ال�طني
قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )156٣41.00( وق���دره  ب��ه  املنفذ 

املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/10189 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- رمي علي حممد حامد ال�سقطرى

جمه�ل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )161969.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/7774 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- خلفان حممد عي�سى ح�سن علي

جمه�ل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )2٣90٣4.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2068/2022/16 جتاري جزئي 
املنظ�رة يف:دائرة اإدارة الدع�ى الرابعة رقم 40٣

الف  وت�سع�ن  واربعة  �سبعمائة  دره��م   )794.522.91( وق��دره  مبلغ  عليها  املدعي  ال��زام   : الدع�ى  م��س�ع 
وخم�سمائة واثنن وع�سرون درهم وواحد وت�سع�ن فل�س - والفائدة القان�نية 9% من تاريخ املطالبة وحتى 

متام ال�سداد الزام املدعي عليها بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:والك لل�سناعات الغذائية �س.ذ.م.م

ع��ن���ان��ه:االم��ارات - ام��ارة دب��ي - بردبي - دب��ي - �سارع ال�سيخ زاي��د - مبنى ب��رج لطيفة - �سقة الطابق ٣7 
مكتب ٣707

املطل�ب اإعالنه :  1- رويال كل�ك للتجارة العامة �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
م��س�ع االإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها الزام املدعي عليها مبلغ وقدره )794.522.91( درهم 
�سبعمائة واربعة وت�سع�ن الف وخم�سمائة واثنن وع�سرون درهم وواحد وت�سع�ن فل�س - والفائدة القان�نية 
9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليها بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - 
وحددت لها جل�سة ي�م الثالثاء  امل�افق  2022/11/1  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�س�ر 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6268/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 2٣0

م��س�ع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتعة ارقام )000087-000066( وال�سادرة عن م�سرف ال�سارقة 
فل�س  و�سبع�ن  وخم�س�ن  وثمانية  مائة  وث��الث  ال��ف  وخم�س�ن  �ستة  دره��م   )56٣58.75( بقيمة  اال�سالمي 

والف�ائد القان�نية من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك حتى ال�سداد التام والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة  .
طالب التنفيذ : �سركة الدان�ب لتجارة م�اد البناء ذ.م.م

عن�انه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بناية ام ا�س ام 1 �سقة املكاتب 
رقم R0 + R0٣ بج�ار اوت� الند م�ت�رز

منفذ   : �سفتهما   - �����س.ذ.م.م  للمقاوالت  ل�نر   -2 عمره  اأب���  �سامل  ع��ب��داهلل  �سعيد   -1  : اإعالنهما  املطل�ب 
�سدهما

م��س�ع االإعالن :قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )---( 
املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  باال�سافة اىل مبلغ ر�س�م خلزنية  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4001/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

 ، رقم 779/2021 جت��اري م�سارف جزئي  الدع�ى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  م��س�ع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )515.895.٣7( درهم �سامال للر�س�م وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك م�سر فرع دبي
ام��ارة دبي - ب�ر�سعيد - دي��ره - دبي - �سارع �سارع ب�ر�سعيد - مبنى بناية  عن�انه:االمارات - 

افيني� �سيتي - �سقة مكتب 804  
املطل�ب اإعالنه : 1- كارتيك �س�بر امانيان - �سفته : منفذ �سده

م��س�ع االإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )515895.٣7( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4919/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2021/2479 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )19987٣٣( درهم �سامال للر�س�م وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ماجنا ام اأي بي الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م
عن�انه:امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج لطيفة - الطابق ٣0 - مكتب رقم ٣005 - 

رقم مكاين:26848906٣0 - وميثله:جا�سم ر�سا حممد �سالح الزرع�ين  
املطل�ب اإعالنه : 1- الكندي واحتاد املقاولن العاملية ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

م��س�ع االإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )19987٣٣( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اعلن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 788/2022/18 عقاري جزئي  
املنظ�رة يف دائرة اإدارة الدع�ى العا�سرة رقم 413

م��س�ع الدع�ى : املطالبه بف�سخ اتفاقية االإجارة املنتهية بالتملك امل�ؤرخة 2008/8/19 م��س�ع الدع�ى ومالحقها واإلزام املدعى 
عليه بت�سليم العقار )ال�حدة العقارية الكائنة باإمارة دبي منطقة جبل على رقم االأر�س 4834 مبنى ميد 90 رقم املبنى 1 الطابق االأول 
�سقة رقم 101( خالياً من ال�س�اغل ورد احليازة اإىل املدعية واإلغاء اإ�سارة القيد العقاري امل�سجلة لدى دائرة االأر�سي واالأمالك وال�اردة 
يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعى عليه وتكليف دائرة االأرا�سي واالأمالك بتنفيذ ذلك، ثالثا اإلزام املدعى عليه باأداء مبلغ 33،642 درهم 
ال�اردة يف �سهادة االإنذار مع الزامه ب�سداد االأجرة ال�سهرية امل�ستحقة ب�اقع 3.083.33 درهم �سهريا اعتباراً من تاريخ 2021/5/26 
حتى تاريخ ت�سليم العقار للمدعية خالياً من ال�س�اغل واالأ�سخا�س. رابعا اإلزام املدعي عليه باأداء مبلغ 154.300 قيمة الفرق بن قيمة 
التم�يل املدف�ع للمدعى عليه وقيمة العقار الفعلية تع�ي�ساً للمدعية جرا لها عن هذا ال�سرر يف انخفا�س قيمة العقار خام�سا اإلزام 

املدعى عليه بتقدمي براءة ذمة تفيد �سداد ر�س�م اخلدمة ور�س�م ا�ستهالك الكهرباء واملياه اأو اأية ر�س�م اأخرى والتي مت ا 
املدعى �سركة مت�يل - عن�انه : دبي ديرة دوار ال�ساعة مبنى بنك دبي االإ�سالمي �س ب 1080 دبي وحمله املختار : مكتب خلفان الكعبي 

للمحاماه واالإ�ست�سارات القان�نية دبي - ع�د ميثاء - بناية ع�د ميثا ميثاء 99 - الطابق الرابع مكتب 401
املطل�ب اإعالنه : 1- كارل��س �سليم الها�سم �سفته : مدعى عليه

م��س�ع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدع�ى وم��س�عها املطالبه بف�سخ اتفاقية االإجارة املنتهية بالتملك امل�ؤرخة 2008/8/19 م��س�ع 
الدع�ى ومالحقها واإلزام املدعى عليه بت�سليم العقار )ال�حدة العقارية الكائنة باإمارة دبي منطقة جبل على رقم االأر�س 4834 مبنى 
ورد احليازة اإىل املدعية واإلغاء اإ�سارة القيد العقاري امل�سجلة  ال�س�اغل  من  101( خالياً  رقم  �سقة  االأول  الطابق  ميد 90 رقم املبنى 1 
لدى دائرة االأر�سي واالأمالك وال�اردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعى عليه وتكليف دائرة االأرا�سي واالأمالك بتنفيذ ذلك، ثالثا اإلزام 
املدعى عليه باأداء مبلغ 33،642 درهم ال�اردة يف �سهادة االإنذار مع الزامه ب�سداد االأجرة ال�سهرية امل�ستحقة ب�اقع 3.083.33 درهم 
�سهريا اعتباراً من تاريخ 2021/5/26 حتى تاريخ ت�سليم العقار للمدعية خالياً من ال�س�اغل واالأ�سخا�س. رابعا اإلزام املدعي عليه 
باأداء مبلغ 154.300 قيمة الفرق بن قيمة التم�يل املدف�ع للمدعى عليه وقيمة العقار الفعلية تع�ي�ساً للمدعية جرا لها عن هذا 
ال�سرر يف انخفا�س قيمة العقار خام�سا اإلزام املدعى عليه بتقدمي براءة ذمة تفيد �سداد ر�س�م اخلدمة ور�س�م ا�ستهالك الكهرباء واملياه 

اأو اأية ر�س�م اأخرى والتي مت ا 
وحددت لها جل�سة ي�م االربعاء امل�افق 2022/11/2 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من 

ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70608
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املال والأعمال
ال�شني ورو�شيا ُتعززان ال�شراكة يف املالحة عب الأقمار ال�شناعية

•• عوا�صم-وكاالت

امل��ا���س��ي ال�ست�سافة  ال�سهر  اأواخ����ر  يف  ع��ق���داً  ورو���س��ي��ا  ال�����س��ن  وق��ع��ت 
“بايدو”  ه��م��ا  للمالحة  �سناعية  اأق��م��ار  لنظامي  اأر���س��ي��ة  حم��ط��ات 
حتديد  لنظام  حمليان  بديالن  وهما   ،GLONASS و”غل�نا�س« 
اإ�س”، الذي تديره ال�اليات املتحدة. و�سرتتقي هذه  “جي بي  امل�اقع 
املحطات باأداء نظامي البلدين اللذين يقدمان خدمات مالحة وت�قيت 
العق�د يف  الع�سكرية واملدنية. ووقع الطرفان  الدقة لالأغرا�س  بالغة 
املهم  اال�سرتاتيجي  بالتعاون  املعنية  امل�سروع  للجنة  ال�سن�ي  االجتماع 
يف 27 �سبتمر -اأيل�ل التي تاأ�س�ست يف 2015. وتراأ�َس االجتماع هي 
ي�بن، رئي�س جلنة نظام املالحة ال�سيني باالأقمار ال�سناعية، وي�ري 

ب�ري�س�ف، رئي�س وكالة الف�ساء االحتادية الرو�سية.

ومب�جب تلك العق�د، �سُتن�سئ ال�سن ثالث حمطات ر�سد اأر�سية يف 
م�اقع ُمتفرقة برو�سيا، بينما �سُتقيم رو�سيا ثالث مماثلة يف ال�سن.

ال�سن�ات  يف  االأر�سية  حمطاتهما  �سبكات  ت��سعة  اإىل  البلدان  و�سعى 
اال�ست�سافة  على  املحادثات  وا�ستمرت  اأنظمتهما.  اأداء  لتعزيز  املا�سية 

املتبادلة للمحطات منذ 2014 على اأقل التقديرات.
وقال اجلانبان اأي�ساً اإن مركز اأبحاث االختبار والتقييم يف مكتب ال�سن 
لتحديد  والتحليل  املعل�مات  وم��رك��ز  ال�سناعية،  ب��االأق��م��ار  للمالحة 
امل�اقع واملالحة والت�قيت يف معهد االأبحاث املركزي لبناء االآالت التابع 
ل�كالة الف�ساء االحتادية الرو�سية، وقعا بياناً  عن”االإمداد امل�سرتك 
يف خدمات دعم املعل�مات” اإىل عمالء نظامي “بايدو” و”غل�نا�س”، 

دون تفا�سيل.
واأو����س���ح ج����ن ه�����اردي، ن��ائ��ب م��دي��ر ال��رن��ام��ج ال��رو���س��ي يف م�ؤ�س�سة 

الدفاع عن الدمي�قراطيات، يف حتليل ن�سره مركز االأبحاث االأمريكي 
املتخ�س�س يف االأمن الق�مي وال�سيا�سة اخلارجية، اأن حت�سن خدمات 
�سيع�د  و”غل�نا�س”  “بايدو”  يف  والت�قيت  واملالحة  امل�اقع  حتديد 

بالنفع على اجلي�سن ال�سيني والرو�سي، وعلى امل�ستخدمن املدنين.
وي��ع��م��ل اجل��ي�����س��ان م��ع��اً ع��ل��ى دم���ج خ��دم��ات حت��دي��د امل����اق���ع واملالحة 
والت�قيت، ف�ساًل عن خدمات ف�سائية اأخرى، يف اأ�سلحتهما ونظمهما 
العام  يف  االأمريكية  اال�ستخبارات  حتذيرات  ح�سب  والتحكم،  للقيادة 
اأن  اأي�ساً  ال�سناعية  االأق��م��ار  �سناعة  مراقبي  بع�س  ويخ�سى  املا�سي. 
حتديد  نظام  ة  ح�سّ اإ�سعاف  على  الرو�سي  ال�سيني  التعاون  ي�ساعد 

امل�اقع العاملي GPS يف ال�س�ق.
بن  ال�سراكة  ب��اأن  ال�سينية  الي�مية”  “ال�سعب  �سحيفة  وت��ف��اخ��رت 
االأمريكية  الهيمنة  “تك�سر  اأن  ميكن  و”بايدو”  “غل�نا�س”  نظامي 

خطر  من  عينه  ال�قت  يف  وحت��د  ال�سناعية”،  باالأقمار  املالحة  على 
.GPS االعتماد على نظام حتديد امل�اقع العاملي

يف  بينهما  التعاون  يدعم  اأن  على  االآم��ال  اأي�ساً  وم��سك�  بكن  وتعقد 
بالغة  ال��زراع��ة  يف  تطبيقات  تط�ير  ال�سناعية  االأق��م��ار  ع��ر  امل��الح��ة 
الدقة واملركبات ذاتية القيادة، وتي�سري النقل العابر للحدود، وي�ساعد 

على تعزيز اأنظمتهما على ال�سعيد الدويّل.
حم�ري جله�د بكن للهيمنة على  “بايدو”  اأن نظام  وجدير بالذكر 
الف�ساء، وت��سعة ا�ستخدام “بايدو” يف اخلارج �سرورية ملبادرة احلزام 

والطريق ال�سينية.
وقال ج�ن هاردي، اإن االتفاقيات التي اأُبرمت يف ال�سهر املا�سي اأحدث 
االأقمار  ع��ر  امل��الح��ة  ال��رو���س��ي يف  ال�سيني  ال��ت��ع��اون  ���س��ي��اق  ت��ط���ر يف 

ال�سناعية، وجزء من �سراكة البلدين االأو�سع يف الف�ساء اخلارجي.

ا دوًرا حا�شًما يف احلياة ال�شيا�شية البازيليةاأظهرت كل موؤ�ش�شة قدرة على الرد على هجمات الرئي�س بول�شونارو يلعب اجلي�س اأي�شً

ان�سار ب�ل�س�نارو قد يجتاح�ن ال�سارع يف �س�رة هزميته اجلي�س يف كل مفا�سل االدارة والدولة

•• الفجر -خرية ال�صيباين
   ه���دد ال��رئ��ي�����س امل��ن��ت��ه��ي��ة واليته 
ال����ي����م����ي����ن����ي امل������ت������ط������رف ج����اي����ري 
ب���ل�����س���ن��ارو م������راًرا خ���الل حملة 
بعدم  ال���رئ���ا����س���ي���ة  االن����ت����خ����اب����ات 
اأمام  اإذا خ�سر  بالنتائج  االع��رتاف 

ل�ي�س اإينا�سي� ل�ال دا �سيلفا.
ب�ل�س�نارو،  جايري  �سيقبل  ه��ل     
بالنتيجة  انتخابه،  الإع��ادة  املر�سح 
يف حال هزميته يف اجل�لة الثانية 
هذا  الرازيلية؟  االنتخابات  م��ن 
الرازيل  ي�سغل  ال��ذي  ال�س�ؤال  ه� 
االنتخابات  من  معدودة  اأي��ام  قبل 
الرازيلي  الرئي�س  �ستجمع  التي 
ال���ي���م���ي���ن���ي امل����ت����ط����رف وامل����ر�����س����ح 
ل�يز  العمال،  ح��زب  من  الي�ساري 

اإينا�سي� ل�ال دا �سيلفا.
�سكك  م���ن���ا����س���ب���ات،  ع������دة  ف���ف���ي    
الرئي�س احلايل يف نظام الت�س�يت 
ال���رازي���ل، وهدد  االإل���ك���رتوين يف 
ب��ع��دم ق��ب���ل ن��ت��ائ��ج االق������رتاع اإذا 
ان��ه��زم ���س��د م��ن��اف�����س��ه. وم���ع ذلك، 
امل���ر����س���ح م���ن خطابه  ف��ق��د خ��ف��ف 
والهدف؟  االأخ����رية.  االأ���س��اب��ي��ع  يف 
اج�����ت�����ذاب ال���ن���اخ���ب���ن ال����ذي����ن مل 

يح�سم�ا اأمرهم.
  يف اال�ستطالع االأخري الذي ن�سره 
على  ل�ال  ح�سل  داتاف�لها،  معهد 
الت�س�يت،  ن���اي��ا  م��ن  ب��امل��ائ��ة   52
وجايري ب�ل�س�نارو على ن�سبة 48 

باملائة.
قناة  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��رة     ويف مقابلة 
املا�سي،  اجل���م���ع���ة  ت�����ي،  ب����ي  ا������س 
يف  والي��ت��ه:  املنتهية  الرئي�س  اأك���د 
بالنتيجة  �سيقبل  هزميته،  �س�رة 
غري  “�سيء  ح����دوث  ع���دم  ���س��رط 
“الي�م  الت�س�يت.  اأثناء  طبيعي” 
)بن  ق���ب����يل  اأن  اجل��م��ي��ع  ي���ق����ل 
خ�سمي.  من  بكثري  اأك��ر  النا�س( 
ل��ك��ن ل��ن��رتك ���س��ن��ادي��ق االق����رتاع 
هيئة  اإىل  امل�ساألة  ه��ذه  لنرتك   ...
قبل  ق��ال  االنتخابية”،  ال�سفافية 
تظهر  “مل  اإذا  اأن����ه  ي�����س��ي��ف،  اأن 
ت�سارك  ال���ت���ي  ال�����س��ف��اف��ي��ة،  ه��ي��ئ��ة 
�سيء  اأي  امل�����س��ل��ح��ة،  ال���ق����ات  فيها 

الن�سيطة  “القاعدة  االعتماد على 
ب�سكل  امل���ك����ن���ة  ل��ل��ب���ل�����س���ن��اري��ة، 
خا�س من حركات اليمن املتطرف 

الرازيلي اأو امليلي�سيات«.
“الف��سى  �سيناري�  ك��ان  ولئن      
بالن�سبة  مم����ك����ًن����ا،  الرجعية” 
اجلي�س  ف��اإن  ف��ن��ت���را،  لكري�ست�ف 
هذا”.  يف  ب�ل�س�نارو  يدعم  “لن 
وي�ؤكد الباحث: “ميكن اأن نتخيل 
اأن اجلي�س ي�سفر مرة اأخرى نهاية 
الف�سحة، لكن هذا قد مير بفرتة 

عنف وقمع قا�س اإىل حد ما«.

املخاطر ال�سيا�سية لالنقالب
   ومع ذلك، اإذا ما فاز ل�ال بفارق 
ال�سعب على  �سيك�ن من  عري�س، 
االنقالب  “حماولة  ب���ل�����س���ن��ارو 
عليه  ي��ن��ع��ك�����س  ق����د  اخل���ط���ر  الأن 
االأبحاث  م��دي��ر  ي��ح��ل��ل  ا”،  اأي�سً
ال���دول���ي���ة  ال����ع����الق����ات  يف م���ع���ه���د 
واال�سرتاتيجية... “اإذا فعل ذلك، 

فاإنه يحرق كل �سفنه«.
   لقد جنح الرئي�س املنتهية واليته 
املقربن  ال��ع��دي��د م��ن  ان��ت��خ��اب  يف 
خالل  الك�جنر�س  لع�س�ية  منه 
اأكت�بر  م����ن  ال����ث����اين  ان���ت���خ���اب���ات 
اأق�ى مما كان عليه  “اإنه  املا�سي. 
يتابع  ال����رازي����ل،  يف   2018 يف 
اإن���ه يهيمن  ك��ري�����س��ت���ف ف��ي��ن��ت���را، 
على الك�جنر�س االآن، ومن امل�ؤكد 
البالد  يف  ال������الي�����ات  ن�����س��ف  اأن 
اآالف  و�سيدير  يديه،  بن  �ستك�ن 
ال��ب��ل��دي��ات يف ال��ب��الد، ورمب���ا حتى 

املدن الكرى«.
   وحتى ل� حكم ل�ال، فاإن جايري 
ال��سائل  االآن  ميلك  ب���ل�����س���ن��ارو 
مل�ا�سلة لعب دور قيادي يف برازيل 
من  ي��ك���ن  ق���د  “�سيا�سًيا،  ال���غ���د. 
املفيد له اأن يلعب هذه اللعبة اأكرث 
ال�سروع يف مغامرة عنيفة قد  من 
حتى  ال�سيطرة،  نطاق  ع��ن  تخرج 
كري�ست�ف  ي�سيف  ل���ه،  بالن�سبة 
يخذله  اأن  املحتمل  فمن  فينت�را، 
االأ�����س����خ����ا�����س ال�����ذي�����ن م�����ا زال�������ا 

يدعم�نه حتى الي�م«.
لو جورنال دي دميان�س

للت�سكيك  داع��ي  غري طبيعي، فال 
االن���ت���خ���اب���ات«.    ولكن  نتيجة  يف 
يف ���س���رة حم��اول��ة االن��ق��الب من 
هل  املتطرف،  اليمن  مر�سح  قبل 
�ستتمكن امل�ؤ�س�سات الرازيلية من 
اأ�سيبت  لئن  وال�سم�د؟  املقاومة 
الرئي�سة  اإق����ال����ة  م���ن���ذ  ب���ك���دم���ات 
ال�������س���اب���ق���ة دي���ل���م���ا رو�����س����ي����ف ع���ام 
“�سلبة”،  امل�ؤ�س�سات  فاإن   ،2016
كري�ست�ف  دي  دي  ج����ي  ي���ق����ل 
معهد  يف  االأبحاث  مدير  فينت�را، 
العالقات الدولية واال�سرتاتيجية 

�سيك�ن  ال���ه���زمي���ة،  ح���ال���ة  ويف     
اأن  املحتملة  ال�سيناري�هات  اأح���د 
ب���ل�����س���ن��ارو بدع�ة  ي��ق���م ج��اي��ري 
“التخاذ  تطرفاً  االأك���رث  م���ؤي��دي��ه 
م���ب���ادرات يف ال�������س���ارع، م���ن خالل 
وحملية  عف�ية  مظاهرات  تنظيم 
معن  ق��در  على  حتت�ي  اأن  ميكن 
العنف  االن���ف���ج���ارات، وح��ت��ى  م���ن 
ذلك  م���ن  وال���ه���دف  ال�سيا�سي”. 
ه� الت�سبب يف “اإزعاج �سيا�سي من 
الت�تر”.  م��ن  ح��ال��ة  خ��ل��ق  خ���الل 
حينها  ال����دول����ة  ل��رئ��ي�����س  مي���ك���ن 

االخرية  هذه  وتتح�ل  التنفيذية، 
ال�سلطات  وتتحدى  �سلط�ية  اىل 
املحكمة  ���س��ي��م��ا  وال  ال��ق�����س��ائ��ي��ة، 
تعادل  ال���ت���ي  ال��ع��ل��ي��ا،  االحت����ادي����ة 

املحكمة العليا االأمريكية«.
   وقد ا�ستمّر جايري ب�ل�س�نارو منذ 
امل�ؤ�س�سة  ه��ذه  “انتقاد  يف  انتخابه 
ومل  والت�سكيك يف حياد الق�ساة”. 
ت�ؤد فرتة االنتخابات اإال اإىل تغذية 

انعدام الثقة هذا.
   وم���ع ذل���ك، ف��ق��د “اأدان ك��ل من 
االحتادية  وامل��ح��ك��م��ة  ال��ك���ن��غ��ر���س 

اأمريكا  ب���رن���ام���ج  ع����ن  امل���������س�����ؤول 
ال����الت����ي����ن����ي����ة.    »ال������رازي������ل هي 
دميقراطية تعي�س يف و�سع خمتل 
الدولة  م���ؤ���س�����س��ات  ت�����س��ك��ك  ح��ي��ث 
وتتدخل  اأخ�������رى،  م���ؤ���س�����س��ات  يف 
يف ���س��الح��ي��ات ون��ط��اق ع��م��ل هذه 
كتاب  م���ؤل��ف  ي�سيف  االأخرية”، 
الأمريكا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  اجل��غ��راف��ي��ا 

الالتينية )من�س�رات عي�ن(. 
  منذ عام 2016، واجهت البالد 
ال�سلطة  ف��ي��ه��ا  “تزعزع  ف�����رتات 
ال�سلطة  ا����س���ت���ق���رار  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

الرازيلية.  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف 
االآالف  اجل���ي�������س،  ث��ل��ث  “ح�ايل 
االحتياط  جن�د  اأو  ال�سباط  من 
للدولة  العليا  االإدارات  ي��ع��ّم��رون 
ال�سلطة مع  اإن��ه��م يف  ال��رازي��ل��ي��ة. 
ي�سرح الباحث. ومع  ب�ل�س�نارو”، 
للجي�س م�سالح مع  كان  اإذا  ذلك، 
“فاإنه  والي��ت��ه،  املنتهية  ال��رئ��ي�����س 
اأن  الرغبة يف  االآن  مل يظهر حتى 
ي��خ��رج ه��ذا االأخ���ري ع��ن الد�ست�ر 
ويجعل البالد تغ��س يف دكتات�رية 

جديدة«.

خ���الل  م�����ن  الرئي�س”  ال���ع���ل���ي���ا 
ف��ت��ح حت��ق��ي��ق��ات ����س���ده ع��ل��ى وجه 
اخل�س��س. ان امل�ؤ�س�سات يف اأزمة، 
“�سلطة  ت���ظ���ل  ذل�����ك  م����ع  ل��ك��ن��ه��ا 
م�سادة” �سد ال�سلطة التنفيذية، 
ي���ؤك��د ك��ري�����س��ت���ف ف��ي��ن��ت���را الذي 
م�ؤ�س�سة  ك��ل  “اأظهرت  ي�����س��ي��ف: 
ع���ل���ى هجمات  ال������رد  ع���ل���ى  ق������درة 

الرئي�س ب�ل�س�نارو«.

الدور احلا�سم للجي�س
ا دوًرا حا�سًما     يلعب اجلي�س اأي�سً

الرئا�سية يف الربازيل:

هل ت�شمد املوؤ�ش�شات يف حالة انقالب بول�شونارو...؟

هل يرف�س ب�ل�س�نارو نتائج ال�سندوق؟ف�ز ل�ال لن يلغي نف�ذ مناف�سه

حتى لو حكم لول، فاإن لبول�سونارو الو�سائل ملوا�سلة لعب دور قيادي يف برازيل الغد

نائبان �شابان يقودان حملَتي بول�شونارو ولول يف ولية مينا�س 
•• بيلو هوريزونتي-اأ ف ب

يق�د نائبان �سابان انتخبا اأخريا يف الرملان الرازيلي، حملَتي 
مينا�س  يف  �سيلفا  دا  ل�ال  اإينا�سي�  ول�ي�س  ب�ل�س�نارو  جايري 
جرياي�س يف جن�ب �سرق البالد، وهي ال�الية التي حتدد منذ 

العام 1989، املر�ّسح الفائز يف االنتخابات الرئا�سية.
مت�سدد،  حمافظ  برازيلي  �ساب  وه���  فرييرا  نيك�ال�س  يعظ 
الت�ا�سل  و�سائل  على  عنها  ويتحدث  الكنائ�س  يف  بال�سيا�سة 
ال�سكان  من  نا�سطة  فهي  �ساكريابا،  �سيليا  اأم��ا  االجتماعي. 
االأ�سلين م�سممة على و�سع حالة الط�ارئ املناخية يف قلب 
النقا�س العام. كان نيك�ال�س فرييرا، وه� حماٍم وم�ؤثر على 
اإىل  ومنت�سب  ع��ام��ا   26 يبلغ  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���س��ل  م���اق��ع 
الذي  النائب  املتطرف،  اليميني  للرئي�س  الليرايل  احل��زب 
ح�سل على اأكر عدد من االأ�س�ات “نح� 1،5 ملي�ن” خالل 
اجل�لة  م��ع  ب��ال��ت���ازي  نظمت  ال��ت��ي  الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات 

االأوىل من االنتخابات الرئا�سية.
منذ اأ�سهر، يق�ل فرييرا اإنه يخ��س “حربا” �سد “التهديد 
ال�سامت لل�سي�عية” التي �ست�س�د اإذا فاز ل�ال، املر�سح الي�ساري 

االأوفر حظا يف ا�ستطالعات الراأي، يف االنتخابات الرئا�سية.
�سنعك�س  “هل  ملر�ّسحه  انتخابي  جتمع  خ��الل  ف��ريي��را  وق��ال 
�سن�سّرع  ه��ل  ال؟  اأم  االإج��ه��ا���س  ���س��ن�����س��ّرع  ه��ل  ال؟  اأم  ال������س��ع 

الق�س�ى �ستك�ن الق�سايا البيئية«. وتتابع �سيليا املتحّدرة من 
اإقليم �ساكريابا يف �سمال مينا�س جرياي�س، درا�سات الدكت�راه 

يف االأنرثوب�ل�جيا.
واأو�سحت النائبة كيف تعتزم م�اجهة قطاع االأعمال التجارية 
اإزالة  بالل�م عليه يف  تلقي  والذي  النافذ  الرازيلي  الزراعية 

الغابات يف منطقة االأمازون يف ظل حك�مة ب�ل�س�نارو.
 500 اأكرث من  االأ�سلية نعرف منذ  ال�سع�ب  “نحن  وتابعت 
اإن��ه لن  يق�ل  رئي�س  املقاومة. كيف ميكننا قب�ل  ع��ام ما هي 
مينح �سرا اإ�سافيا من االأر�س لل�سكان االأ�سلين؟” يف اإ�سارة 
اإىل ت�سريح مثري للجدل اأدىل به ب�ل�س�نارو يف كان�ن االأول/

دي�سمر 2018، بعد فرتة وجيزة من انتخابه.
ت�ّقف  االأ�سلين  لل�سكان  املخ�س�سة  املناطق  تر�سيم  اأن  يذكر 

منذ و�س�له اإىل ال�سلطة.
و�ساركت �ساكريابا التي كانت ع�س�ا يف وفد ال�سكان االأ�سلين 
الذي قام بج�لة يف اأوروبا عام 2019 للتنديد ب”االنتهاكات 
اجل�سيمة” التي تق�م بها احلك�مة، يف قمة املناخ )ك�ب26( 

التي نظمت يف غال�سغ� نهاية العام 2021.
وقالت “اأمريكا الالتينية والرملان االأوروبي ينتظران نتائج 

هذه االنتخابات«.
واأ�سارت اإىل اأن اأن�سارها لي�س�ا فقط ناخبي ل�ال، واأنها جتذب 

املهتمن بامل�ساواة بن اجلن�سن والق�سايا البيئية.

التي  ال�ساب بخطاباته  النائب  اأم ال؟«. ويعتر هذا  املخدرات 
يلقيها كما ل� كان ق�سا اإجنيليا والتي جتذب انتباه اجلماهري، 

اأحد ال�رثة املحتملن لب�ل�س�نارو.
“هناك  ال��رادي���  التي بثت ع��ر  اأح��د اخلطابات  وق��ال خ��الل 
م�ؤمن�ن ي�س�ت�ن لل�سيطان. هناك م�ؤمن�ن ي�س�ت�ن لل�ال«.

يف  الكاث�ليكية  الباب�ية  اجلامعة  من  املتخّرج  فرييرا  واأّك��د 
تخ�سع  ال��رازي��ل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  اأن  ج��رياي�����س،  مينا�س  والي���ة 
االأ�سرة  ت��دم��ري  اإىل  ت�����س��ع��ى  مارك�سية”  ل”اأيدي�ل�جية 

التقليدية.
مقاطع  وع��ر  املحا�سرات  يف  نظره  وجهات  خطاباته  وين�سر 
ال�سبكات  ع��ل��ى  م��ت��اب��ع��ي��ه  م���ن  امل���الي���ن  ي�����س��اه��ده��ا  ف��ي��دي��� 

االجتماعية.
اأن  فيه  ي�ؤّكد  الذي  اأزال��ت حمت�اه  االنتخابية  ال�سلطات  لكن 

ل�ال م�ؤّيد لالإجها�س اأو لت�سريع املخدرات.
“اأنا ل�ست مثريا للجدل.  وقال يف مقابلة اأجريت معه اأخريا 

اأنا فقط اأتكّلم عما اأوؤمن به«.
�سيليا �ساكريابا البالغة 32 عاما، مقتنعة باأنها تعي�س “حلظة 
تاريخية”. حتت راية حزب اال�سرتاكية واحلرية، اأ�سبحت اأول 

نائبة من ال�سكان االأ�سلين عن والية مينا�س جرياي�س.
واأكدت ل�كالة فران�س بر�س خالل جتّمع انتخابي لدعم ل�ال 
“اأول�يتنا  ه�ريزونتي  بيل�  االإقليمية  العا�سمة  يف  �سيلفا  دا 

 انتهاء عملية اإجالء املدنيني من منطقة خري�شون 
 •• مو�صكو-اأ ف ب

عملية  اأن  لرو�سيا  امل���ال��ي��ة  ال�سلطات  يف  م�����س���ؤول  اأع��ل��ن 
اإج�����الء امل��دن��ي��ن م���ن م��ن��ط��ق��ة خ��ري���س���ن ال��ت��ي حتتّلها 
اأوكراين،  لهج�م  تتعر�س  والتي  اأوكرانيا  بجن�ب  رو�سيا 
من  املعّن  القرم  �سلطات  رئي�س  وكتب  “ا�ستكملت«.  قد 
م��سك� �سريغي اأك�سي�ن�ف يف ح�سابه على تلغرام م�ساء 
اخلمي�س اإن “عملية تنظيم رحيل �سكان ال�سفة الي�سرى 

لنهر دنيرو نح� مناطق اآمنة يف رو�سيا ا�ستكملت«.
وحتقق  املنطقة  يف  هج�ماً  ت�سّن  التي  اأوك��ران��ي��ا،  ت�سف 
تقدًما على جبهات اأخرى، عمليات نقل ال�سكان هذه باأنها 

“عمليات ترحيل«.
من جهته، قال اأك�سي�ن�ف نا�سراً �س�رة له على “تلغرام” 
اإىل جانب نائب مدير االإدارة الرئا�سية الرو�سية �سريغي 
مغادرة  اأرادوا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  الأّن  �سعيد  “اأنا  كرييينك� 
قد  االأوك��ران��ي��ة،  امل�سّلحة  ال��ق���ات  ق�سفتها  التي  املنطقة 

متّكن�ا من القيام بذلك، ب�سرعة وبكل اأمان«.
وكان امل�س�ؤول يف االحتالل الرو�سي خلري�س�ن فالدميري 
�سالدو قد اأكد االأربعاء اأّن 70 األفاً من ال�سكان على االأقل 

غادروا منازلهم يف املنطقة خالل اأقل من اأ�سب�ع.
اأ�سارت القيادة الع�سكرية االأوكرانية يف  وياأتي ذلك فيما 

“ما ي�سّمى  اأّن  اإىل  ُن�سر اجلمعة،  تقريرها الي�مي الذي 
خري�س�ن  منطقة  يف  م���ؤق��ت��اً  امل��ح��ت��ّل��ة  االأرا����س���ي  اإخ����الء 

يت�ا�سل«.
“اإخفاء  حت��اول  خري�س�ن  يف  الرو�سية  القيادة  اإّن  وقالت 
اإثارة  “جتّنب  اأج���ل  م��ن  للجن�د”  احلقيقية  اخل�سائر 
على  ال��ع��دو  ت�سكيالت  “تعزيز  ع��ن  وحت��دث��ت  الذعر”. 

ال�سفة اليمنى” يف منطقة خري�س�ن.
الزعيم  قال  فادحة،  تكّبد م��سك� خ�سائر  اإىل  اإ�سارة  ويف 
ال�سي�ساين رم�سان قديروف يف �ساعة متاأخرة من م�ساء 
ح�ل  م��ع��ارك  يف  ُق��ت��ل���ا  مقاتليه  م��ن   23 اإّن  اخلمي�س 

خري�س�ن هذا االأ�سب�ع واأ�سيب الع�سرات.
جانب  اإىل  للقتال  ق�اته  اأر�سل  ال��ذي  قديروف،  واأ�ساف 
“يف بداية هذا االأ�سب�ع،  ق�ات الكرملن، على “تلغرام”، 
تعّر�ست اإحدى ال�حدات ال�سي�سانية للق�سف يف منطقة 
م�سرياً اإىل اأّن “23 جندياً ُقتل�ا وُجرح 58  خري�س�ن”، 

اآخرون«.
نادراً ما يك�سف حليف الكرملن عن هزائمه، لكّنه اعرتف 

باأّن اخل�سائر كانت “كبرية يف ذلك الي�م«.
م��ع كرييينك�  زار  اإن���ه  اأ�سكي�ن�ف  ق��ال  االأث��ن��اء،  ه��ذه  يف 
حمّطة زاب�ريجيا الن�وية، التي حتتّلها رو�سيا وا�سُتهدفت 

مراراً بق�سف تتبادل م��سك� وكييف االتهامات ب�ساأنه.
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املال والأعمال
»الإمارات للطاقة النووية« ت�شلط ال�شوء على دور الطاقة النووية لتحقيق احلياد املناخي 

وي�سهد اأديبك 2022 اإطالق منطقة 
احلد  وم�ؤمتر  االنبعاثات  من  احل��د 
حيث  االأوىل،  للمرة  االنبعاثات  من 
امل�ستجدات  اأحدث  امل�ؤمتر على  يركز 
والهيدروجن  امل��ي��ث��ان  جم����االت  يف 
وا�ستخدامه  ال��ك��رب���ن  وا�ستخال�س 
وتخزينه وم�سادر الطاقة اجلديدة، 
القطاع  رح��ل��ة  على  ال�����س���ء  وي�سلط 
ن���ح���� حت��ق��ي��ق احل����ي����اد امل���ن���اخ���ي من 
خالل اعتماد اأ�سكال الطاقة النظيفة 

واحلل�ل التقنية املبتكرة. 
وي�������س���ت�������س���ي���ف م������ؤمت�����ر احل�������د من 
االن���ب���ع���اث���ات ُك������اّلً م���ن ب���ي����رن اأوت����� 
��������س�������ف�������ريدروب، رئ�����ي�����������س ال���ل���ج���ن���ة 
التنفيذية ملبادرة مناخ النفط والغاز 
هامب�رغ،  و���س��ت��ي��ف��ن  )OGCI(؛ 
لرئي�س  االأول  والنائب  العلماء  كبري 
�سندوق الدفاع عن البيئة، يف جل�سة 
ب�سفتها  امل��ي��ث��ان  اإدارة  ع��ل��ى  ت���رك���ز 
اأول�ية للعمل املناخي، حيث يتناوالن 
الق�ية  البيانات  على  الطلب  تزايد 
وامل����ث����ق���ة الن��ب��ع��اث��ات امل��ي��ث��ان على 

م�ست�ى العامل. 

•• اأبوظبي-وام

تنطلق فعاليات اأديبك 2022 -اأكر 
فعالية يف قطاع الطاقة والنفط على 
اأكت�بر   31 يف  ال����ع����امل-  م�����س��ت���ى 
3 ن�فمر  وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى  اجل�����اري 
املقبل ، مب�ساركة 40 وزيراً ين�سم�ن 
ال�سيا�سات  اأب��رز �سناع  ُنخبة من  اإىل 
وقادة القطاع يف احلدث الذي ينعقد 

يف اأب�ظبي. 
من  ح�س�راً   2022 اأديبك  وي�سهد 
 28 160 دول��ة مب�ساركة  اأك��رث من 
منتديات  اأك��ر  ليك�ن  دول��ي��اً،  جناحاً 
العامل،  يف  �سم�اًل  واأك��رثه��ا  الطاقة 
حتفيز  يف  الريادي  دوره  على  وي�ؤكد 
احل������ار ح�����ل دع����م م�����س��اع��ي حت���ّ�ل 
للمناخ  ال�����س��دي��ق��ة  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع 

واملعززة لنم� القطاع. 
اأ�سب�ع  قبل   2022 اأديبك  وينطلق 
االأطراف  ال���دول  م���ؤمت��ر  انعقاد  م��ن 
االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف 
 ،)27 امل����ن����اخ )ك��������ب  ت���غ���ري  ب�������س���اأن 
وب����ال����ت�����ازي م���ع ا����س���ت���ع���دادات دول���ة 

الطاقة  لقطاع  ليتيح  م�سر  يف   27
العاملي الفر�سة لر�سم مالمح احل�ار 
واملجدية  ال��ع��م��ل��ي��ة  احل���ل����ل  ح�����ل 
جتارياً لعملية التح�ل على م�ست�ى 

القطاع. 
ي�ست�سيف م�ؤمتر  �سياق مت�سل  و يف 
ل�ين،  برينارد  اال�سرتاتيجي  اأديبك 
بي؛  ب��ي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
الرئي�س واملدير  تنك� حممد ت�فيق، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م���ع��ة ب���رتون���ا����س، يف 
النم�ذج  مل��ن��اق�����س��ة  ح�����اري����ة  ج��ل�����س��ة 
والطاقة،  االأع��م��ال  ملحفظة  اجلديد 
االأمنية  امل���ه���ام  اإدارة  ���ُس��ب��ل  ل��ب��ح��ث 
ر���س��م مالمح  واإع����ادة  االأم���د  ق�سرية 
م�ؤ�س�ساتهم على مدى العقد املقبل. 

كما يتناول خم�سة متحدثن اآخرين، 
الرئي�س  اأوي��دا،  مبن فيهم تاكاي�كي 
اإنبك�س؛  ل�سركة  التنفيذي  وامل��دي��ر 
التنفيذي  الرئي�س  �سترين،  واألفريد 
ل�سركة اأو اإم يف، اأبرز ت�جهات العر�س 
ا�ستجابة  و�ُسبل  ال�س�ق  يف  والطلب 
لالحتياجات  وال��غ��از  النفط  �سركات 

والتحديات العاملية الراهنة. 

الدورة  االإمارات ال�ست�سافة فعاليات 
الثامنة والع�سرين من امل�ؤمتر )ك�ب 
مالمح  ر�سم  يف  ي�ساهم  حيث   ،)28
لت�سريع  الطاقة  ح���ل قطاع  احل���ار 
اأبرز  مل�اجهة  العملية  احلل�ل  اإيجاد 
وت�فري  الطاقة  قطاع  يف  التحديات 
التح�ل  لعملية  و�سامل  ناجح  م�سار 

التي ي�سهدها القطاع. 
وي�����س��ارك م��ا ي��زي��د ع��ن 1200 من 
350 جل�سة  اأكرث من  املتحدثن يف 
ي�����س��ه��ده��ا امل�����ؤمت����ر ل���ت���ب���ادل ال�����روؤى 
اال�ستثمارات  اأه������م  ح������ل  واالآراء 
واال�سرتاتيجيات واالبتكارات التقنية 
الذي  الطاقة،  قطاع  ي�سهدها  التي 
اأه����داف����ه يف احلياد  ي���ح���اول حت��ق��ي��ق 
ناع  املناخي.  وتت�سمن قائمة اأبرز �سُ
الذين  واالإقليمين  العاملين  القرار 
ُكاّلً  الفعالية  يف  م�ساركتهم  ت��اأّك��دت 
من: معايل الدكت�ر �سلطان بن اأحمد 
اجلابر، وزير ال�سناعة والتكن�ل�جيا 
امل��ب��ع���ث اخل���ا����س لدولة  امل��ت��ق��دم��ة، 
والع�س�  امل��ن��اخ��ي  للتغري  االإم������ارات 
ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 

و�سناع  ال��ق��ط��اع  ورواد  ال��ع��ق���ل  اأمل���ع 
ال�سيا�سات، مبا ير�سخ مكانة اأب�ظبي 
ودول�����ة االإم�������ارات ب������س��ف��ه��ا حمطًة 
حا�سنًة ورائدًة يف قلب احل�ار العاملي 

ح�ل م�ستقبل الطاقة. 
ومن جهته، قال كري�ست�فر هد�س�ن، 
اإيفنت�س،  ج��ي  اإم  دي  ���س��رك��ة  رئ��ي�����س 
 :2022 الأدي���ب���ك  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ة 
هذا  ا�ستثنائية  دورة  اأدي��ب��ك  ي�سهد 
امل�ساركة  ���س���ء  يف  ���س��ي��م��ا  ال  ال���ع���ام، 
اأع���م���ال���ه  ال���ق���ي���ا����س���ي���ة يف  ال���ع���امل���ي���ة 
العق�ل  اأمل��ع  م��ن  لنخبة  وا�ستقطابه 
ال�ستك�ساف  العامل  اأنحاء  جميع  من 
العاملية  ال��ط��اق��ة  ل��ت��ح��دي��ات  احل��ل���ل 
اآفاق  لتعزيز  العاملية  احلاجة  ظل  يف 
اأديبك  وي���ق���ام  واحل���������ار.  ال���ت���ع���اون 
ك�ب  م���ؤمت��ر  ان��ع��ق��اد  قبيل   2022

االإيطالية  اإي��ن��ي  ل�سركة  التنفيذي 
الرئي�س  اأوي��دا،  وتاكاي�كي  للبرتول 
اإنبك�س  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر 
التنفيذي  الرئي�س  �سترين،  واألفريد 
ه�����اردي،  ورا�����س����ل  يف  اإم  اأو  ل�����س��رك��ة 
فيت�ل  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س 
جمل�س  رئي�س  �سيم�نيلي،  ول�رينزو 
ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  االإدارة 
الرئي�س  ب��ي��ك��ر ه��ي���ز وج��ي��ف م��ي��ل��ر، 
هاليرت�ن  ل�������س���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الرئي�س  ���س��ال��ي��ج��رام،  ك.  وج��ريي�����س 
ويذرف�رد  ل�سركة  التنفيذي  واملدير 
الرئي�س  حامد،  اآل  حممد  ومن�س�ر 
للطاقة  م��ب��ادل��ة  ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الرئي�س  ث����اب����ت،  ح�������س���ن  وج���ا����س���م 
ل�سركة  املنتدب  والع�س�  التنفيذي 

اأب�ظبي ال�طنية للطاقة )طاقة(. 

“اأدن�ك”  ال�طنية  اأب�ظبي  ب��رتول 
االأم������ري  ����س���رك���ات���ه���ا و  وجم����م�����ع����ة 
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز 
اململكة  يف  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  ���س��ع���د  اآل 
الدكت�ر  معايل  و  ال�سع�دية  العربية 
بدر حامد املال، نائب رئي�س جمل�س 
ال�زراء ووزير النفط يف دولة الك�يت 
ب�ري،  �سينغ  ه��اردي��ب  �سري  ومعايل 
وزير البرتول والغاز الطبيعي ووزير 
االإ�سكان وال�س�ؤون احل�سرية يف الهند 
التنفيذي  الرئي�س  ل���ين،  وب��رين��ارد 
ت�فيق،  حممد  وتنك�  بي  بي  ل�سركة 
ملجم�عة  التنفيذي  واملدير  الرئي�س 
رئي�س  ه����ل����ب،  وف��ي��ك��ي  ب���رتون���ا����س 
التنفيذي  والرئي�س  االإدارة  جمل�س 
برتولي�م  اوك�������س���ي���دن���ت���ال  ل�����س��رك��ة 
الرئي�س  دي�������س���ك���ال���زي  وك�����الودي������ 

و قالت طيبة عبد الرحيم الها�سمي، 
الرئي�سة التنفيذية ل�سركة “اأدن�ك” 
ورئ��ي�����س��ة معر�س  احل��ام�����س  ل��ل��غ��از 
اأب���ظ��ب��ي ال���دويل للبرتول  وم���ؤمت��ر 
ت�ساعد  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  )اأدي����ب����ك(: 
والتقلبات  اجلي��سيا�سية  ال��ت���ت��رات 
ال���ط���اق���ة، ترز  ق���ط���اع  ال���راه���ن���ة يف 
ت�ستند  والتي  الثالثة  االأمان  ع�امل 
واال�ستدامة  املعق�لة  التكلفة  على 
رئي�سي  ت��رك��ي��ز  ك��م��ح���ر  وال���ط���اق���ة 
�سي�فر  العاملي،  لالقت�ساد  بالن�سبة 
لقادة  تتيح  من�سة   2022 اأدي��ب��ك 
ال��ف��ك��ر ط���رح ح��ل���ل م��ب��ت��ك��رة واتباع 
خ���ط����ات ع��م��ل��ي��ة م���ن ���س��اأن��ه��ا تعزيز 
قطاع  يف  التدريجية  التح�ل  عملية 
ال���ط���اق���ة وف�����ق م��ن��ه��ج��ي��ة واق���ع���ي���ة، 
و���س��ت��ح��ت�����س��ن ال��ف��ع��ال��ي��ة ن��خ��ب��ة من 

ملناق�سة التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة 

اأديبك ي�شت�شيف 40 وزيرًا و اأبرز �شناع ال�شيا�شات

امل�ستدامة،  التنمية  يف  وم�ساهمتها  للبيئة،  ال�سديقة  الطاقة 
اآثار التغري املناخي، وال �سيما مع زيادة االعتماد على  وم�اجهة 

قطاع الطاقة الن�وية ال�سلمية . 
واأت����ى امل���ؤمت��ر ال������زاري ل��ه��ذا ال��ع��ام ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال���ذي حققته 
 ،2017 عام  يف  االأخ��ري  ال���زاري  امل�ؤمتر  با�ست�سافتها  اأب�ظبي 
ال�سلمية يف منطقة  الن�وية  للطاقة  براكة  كانت حمطات  حن 
للتعاون  ونظراً  االإن�����س��اءات.  مرحلة  يف  اأب�ظبي  ب��اإم��ارة  الظفرة 
املت�ا�سل مع ال�كالة الدولية للطاقة الذرية وخراء من العديد 
من الدول امل�س�ؤولة ح�ل العامل، حققت دولة االإمارات العربية 
املتحدة تقدًما �سريًعا واآمًنا خالل تط�ير حمطات براكة، والتي 
اأ�سبحت االآن اأكر م�سدر منفرد للكهرباء اال�سديقة للبيئة يف 
الدولة مع الت�سغيل التجاري للمحطتن االأوىل والثانية، فيما 

للم�سغلن  الدولية  املنظمة  رئا�سة  الذي ت�ىل حديثاً  احلمادي، 
والقائم  االأج��ل  وط�يل  ال�اقعي  النهج  على  ال�س�ء  الن�وين، 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  اتبعته  ال��ذي  والبيانات،  احلقائق  على 
خف�س  وت�سريع  الطاقة  اأم���ن  �سمان  اإىل  اأدى  وال���ذي  املتحدة 
يف  نلتزم   : احلمادي  وق��ال  الطاقة.   لقطاع  الكرب�نية  الب�سمة 
م�ؤ�س�سة االإمارات للطاقة الن�وية مب�ساركة خراتنا مع ال�زراء 
ال�ساحة  على  واخل���راء  امل�س�ؤولن  وك��ب��ار  ال�سيا�سات  ووا���س��ع��ي 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اإب���راز ق�سة جن��اح  الدولية، مع 
اأن  اخلا�سة مب�ستجدات الطاقة الن�وية ح�ل العامل، وال �سيما 
دولة االإمارات اأ�سبحت من�ذجاً ُيحتذى به من قبل الدول التي 
تعمل  حيث  ال��ن���وي��ة،  للطاقة  ج��دي��دة  ب��رام��ج  لتط�ير  تخطط 

الطاقة الن�وية على �سمان اأمن الطاقة وا�ستدامتها.

•• اأبوظبي-وام

املميزة  امل�سرية  الن�وية  للطاقة  االإم���ارات  م�ؤ�س�سة  ا�ستعر�ست 
لقطاع الطاقة الن�وية يف دولة االإمارات العربية املتحدة واالأثر 
االإي��ج��اب��ي ال���ذي حققه ه���ذا ال��ق��ط��اع ب��اجت��اه ال������س���ل للحياد 
املناخي بحل�ل عام 2050، وذلك خالل امل�ؤمتر ال�زاري الدويل 
اخلام�س لل�كالة الدولية للطاقة الذرية ح�ل الطاقة الن�وية 
يف القرن احلادي والع�سرين، الذي افتتح يف العا�سمة االأمريكية 

وا�سنطن يف 26 اكت�بر اجلاري ويختتم الي�م . 
وجمع م�ؤمتر ال�كالة الدولية للطاقة الذرية، ال�زراء و�سانعي 
القرار ال�سيا�سي، وكبار امل�س�ؤولن، واخلراء، للم�ساركة يف ح�ار 
رفيع امل�ست�ى ح�ل دور الطاقة الن�وية يف التح�ل نح� م�سادر 

و�سلت  حن  يف  الدولة،  كهرباء  ب�سبكة  الثالثة  املحطة  ربط  مت 
املحطة الرابعة اإىل املراحل النهائية من االإجناز.  و�سارك �سعادة 
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�س�  احلمادي،  اإبراهيم  حممد 
مل�ؤ�س�سة االإمارات للطاقة الن�وية، يف جل�سة نقا�س بعن�ان “ال�فاء 
الن�وية  ال��ط��اق��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل��ن��اخ��ي  ب��ال���ع��د: حتقيق احل��ي��اد 
متميزين  خراء  جانب  اإىل  الكرب�نية”،  االنبعاثات  منخف�سة 
من قطاع الطاقة الن�وية، من بينهم رفائيل غرو�سي، املدير العام 
لل�كالة الدولية للطاقة الذرية، وويليام د. ماغ�ود املدير العام 
على  اجلل�سة  يف  املناق�سات  رك��زت  حيث  الن�وية،  الطاقة  ل�كالة 
م�سرية  يف  الن�وية،  للطاقة  الت�سغيلي  والتميز  االأ�سا�سي  ال��دور 
االنتقال اإىل م�سادر الطاقة ال�سديقة للبيئة، مل�اجهة التحديات 
وخف�س الب�سمة الكرب�نية لقطاع الطاقة ح�ل العامل.  و�سلط 

تطلق من�شة لت�شجيع ال�شتثمار يف �شركات التكنولوجيا النا�شئة  HUB71

الية جتارية وا�شتهالكية خالل الربع الأخري من العام احلايل  مركز دبي التجاري العاملي : 79 فعرّ
•• دبي-وام 

تق�مي  ال�ست�سافة  ا�ستعداده  عن  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  اأعلن 
حافل بالفّعاليات خالل ال�سهرين االأخريين من العام احلايل، حيث 
فعاليات،   106 اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  االأخ���ري  ال��رب��ع  فعاليات  ت�ستقبل 
اأ�سا�س  على   %41 بزيادة  وا�ستهالكية”  “جتارية  فّعالية   79 منها 
�سن�ي، باالإ�سافة اإىل 27 فعالية خا�سة.  وباالإ�سافة اإىل الفّعاليات 
التي جرى تنظيمها خالل االأ�سابيع الثالثة االأوىل من �سهر اأكت�بر 
فّعاليات،  ت�سع  ال�سهر احلايل  الرابع من  االأ�سب�ع  احلايل، كما ي�سم 
 ،- احل����ايل  اأك��ت���ب��ر   26-24  - ”+ الب  “عرب  م��ع��ر���س  ف��ي��ه��ا  مب��ا 
وامل�ؤمتر واملعر�س الدويل لطب العائلة - 25-27 اأكت�بر -، وم�ؤمتر 
 27-25  - االأذن  واأع�ساب  االأذن  وج��راح��ة  الأم��را���س  دب��ي  ومعر�س 
 ،- اأكت�بر   26-25  - الزراعي  االأو�سط  ال�سرق  ومعر�س   ،- اأكت�بر 
-28 الن�سطة -  ومعر�س دبي لكمال االأج�سام ومعر�س دبي للحياة 

31 اأكت�بر  30 اأكت�بر -، ومعر�س “بي�تي وورلد ميدل اإي�ست” - 
.  وي�ا�سل مركز دبي التجاري العاملي؛ يف ظل االأداء  2 ن�فمر-   -
الفّعاليات  قطاع  ي�سهده  ال��ذي  الكبري  بالزخم  مدف�عاً  اال�ستثنائي 
املعار�س  اأب��رز  ال�ست�سافة  املركز  ي�ستعد  حيث   ،2022 العام  خ��الل 
معر�س  اأب��رزه��ا:  اجلائحة،  قبل  ما  م�ست�يات  اإىل  للع�دة  الرئي�سية 
يف  متخ�س�سة  معار�س  اأربعة  يت�سمن  وال��ذي  للت�سنيع”،  “جلف�د 
االأغذية وال�سيافة، باالإ�سافة اإىل “�سيتي �سكيب جل�بال”، واخلم�سة 
والذي  ال��ق��ادم،  دي�سمر  43 يف  ال���  ن�سخته  »The Big 5« يف  الكبار 
البناء  قطاع  يف  الفّعاليات  واأك��ر  اأه��م  كاأحد  مكانته  تر�سيخ  ي�ا�سل 
يف  الفّعاليات  قطاع  اإ�سهامات  تعزيز  اإىل  املركز  وي�سعى  والت�سييد.  
اقت�ساد اإمارة دبي، وذلك من خالل عدد من الفّعاليات الرا�سخة مثل 
جناحاً  للمعر�س   42 ال�  الن�سخة  حققت  حيث  جل�بال”،  “جيتك�س 
ا�ستثنائياً متّثل يف ا�ست�سافة اأكرث من 5.000 �سركة من 90 دولة 
اإىل  جديدة  عار�سة  جهة   1.400 اإ�سافة  املعر�س  و�سهد  عار�سة، 

قائمة العار�سن، كما رّحب املعر�س باأكرث من 138.000 زائر من 
اأ�سا�س �سن�ي.   175 دول��ة، وحقق زي��ادة من خانتن يف امل�ساحة على 
وقال ماهر عبدالكرمي جلفار، نائب الرئي�س التنفيذي الإدارة قاعات 
العام احلايل  اإن  العاملي،  التجاري  دبي  وامل�ؤمترات يف مركز  املعار�س 
الفّعاليات مل�ست�يات ما قبل  ُيعد فر�سة الإع��ادة ت�جيه ب��سلة قطاع 
اإيجابي جداً  ب�سكل  للفّعاليات  احلايل  امل��سم  انطلق  اجلائحة، حيث 
مع الع�دة الناجحة ملعر�س وم�ؤمتر ال�سحة العربي اإىل م�قعه املعتاد 
على تق�مي فّعاليات �سهر يناير.  وي�سهد قطاع التجميل ع�دة املعر�س 
والذي  االأكر يف املنطقة، وه� معر�س “بي�تي وورلد ميدل اإي�ست”، 
ال  ال�س�ء يف ن�سخته  2 ن�فمر وي�سّلط  اإىل  اأكت�بر   31 ينعقد من 
26 على تكن�ل�جيا التجميل، كما ي�ستك�سف اأحدث ابتكارات الذكاء 
تدخل يف  التي  االأبعاد  والطباعة ثالثية  املعزز  وال�اقع  اال�سطناعي 
يف  ال�سفافية  وم�ست�يات  ال��ن���وي،  احلم�س  ،حتليل  التجميل  قطاع 

مك�نات م�ستح�سرات التجميل، والتطبيقات املخ�س�سة للجمال. 

احتاد الغرف ي�شتعر�س الفر�س ال�شتثمارية
 يف منتدى الأعمال الإماراتي الرواندي 

 »اأبوظبي الوطني للمعار�س« ينهي 
التح�شريات ل�شت�شافة فعاليات »اأديبك2022« 

اال�ستثمارية امل�سرتكة بن اأ�سحاب االأعمال، �سعيا اإىل 
حتقيق �سراكات اقت�سادية متميزة بن االمارات ورواندا 
ا�س�اق جديدة للمنتجات االماراتية.   اإىل جانب فتح   ،
وح�سر املنتدى الذي اأقيم يف فندق “�سريينا كيغايل” 
ال��ع��ام الحتاد  االم��ن  �سامل  ب��ن  �سعادة حميد حممد   ،
غرف االمارات رئي�س البعثة ، و�سعادة هزاع القحطاين 
اإميان�يل  �سفري الدولة االم��ارات لدى روان��دا و�سعادة 
هاتيجيكا، �سفري جمه�رية رواندا لدى الدولة و�سعادة 
التجارة  ب�زارة  الدائم  ال�سكرتري  ن�ين�س�تي،  ريت�سارد 
وال�سناعة الرواندية ، و�سعادة فيليب الكي من جمل�س 
امل�س�ؤولن من م�ؤ�س�سات  وع��دد من   ، للتط�ير  راون��دا 
القطاعن العام واخلا�س يف رواندا، وعدد من اأ�سحاب 

االأعمال وامل�ستثمرين االإماراتين والرواندين . 

الزوار وامل�ساركن يف الفعاليات التي ي�ست�سيفها مركز 
اأب�ظبي ال�طني للمعار�س الإخراج الفعاليات بال�سكل 
اأب�ظبي كعا�سمة ل�سياحة االأعمال  الذي يليق مبكانة 
يف املنطقة والعامل.  وي�ست�سيف اأديبك هذا العام 54 
و�سركات  والعاملية  ال�طنية  النفط  �سركات  اأب���رز  م��ن 
لُي�فر  دولياً،  28 جناحاً  اإىل جانب  املتكاملة،  الطاقة 
ال��ت��ج��اري��ة ع��ر كامل  االأن�����س��ط��ة  امل��ث��ل��ى حل��ف��ز  املن�سة 

مفا�سل �سل�سلة ت�ريد قطاع الطاقة. 
ما  ح�س�ر   ”2022 “اأديبك  ي�سهد  اأن  املت�قع  وم��ن 
ي��زي��د ع��ن 150 األ��ف��ا م��ن خ���راء ال��ط��اق��ة م��ن 160 
دولة، اإىل جانب 2،200 �سركة عار�سة تعتزم الك�سف 

عن اأحدث االبتكارات التي يزخر بها القطاع. 

•• دبي -وام

ن��ظ��م احت�����اد غ����رف االإم��������ارات ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�س 
ال��ع��ا���س��م��ة ك��ي��غ��ايل ، منتدى  ال���راون���دي يف  ال��ت��ط���ي��ر 
االأع��م��ال االإم��ارات��ي ال��راون��دي ، ال��ذي اأق��ي��م مبنا�سبة 
االإماراتية االأوىل الحتاد غرف  التجارية  البعثة  زيارة 
االإمارات بالتعاون مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
، و�سفارة دولة االمارات يف كيغايل ، ومب�ساركة 18 جهة 

متثل خمتلف القطاعات االقت�سادية بالدولة . 
اأم�س تعريف  اختتمت  التي  زيارتها  البعثة من  هدفت 
القطاعات  يف  املجزية  الفر�س  على  اخل��ا���س  القطاع 
ال�����اع����دة مب���ا ي���خ���دم م�����س��ل��ح��ة جم��ت��م��ع االأع����م����ال يف 
الفر�س  ال�ستعرا�س  من�سة  وي���ف��ر   ، االم����ارات  دول���ة 

•• اأبوظبي-وام

اإنهاء  ع��ن  للمعار�س  ال���ط��ن��ي  اأب���ظ��ب��ي  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
ا���س��ت��ع��دادات��ه ال���س��ت�����س��اف��ة ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س وم�ؤمتر 
يقام حتت  ال��ذي  “اأديبك”  للبرتول  ال��دويل  اأب�ظبي 
رعاية �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
 31 ال��ف��رتة ب��ن  خ��الل  “حفظه اهلل”  رئي�س ال��دول��ة 

اأكت�بر اجلاري و3 ن�فمر 2022. 
مرافقه  جميع  واإع�����داد  جتهيز  ع��ل��ى  امل��رك��ز  وح��ر���س 
والبنى التحتية وفق اأف�سل امل�ا�سفات واملعايري العاملية 
مبا ي�سمن راحة الزوار والعار�سن، ويتما�سى مع �سعي 
جمم�عة اأدنيك املت�ا�سل لت�فري بيئة تتجاوز تطلعات 

دعم  يف   Hub71 يف  ���س��ن�����س��اه��م 
منطقة  يف  االق���ت�������س���ادي  ال���ن���م���� 
�سن�فر  ك���م���ا  االأو������س�����ط،  ال�������س���رق 
للم�ؤ�س�سات العائلية فر�سة حتقيق 
وال�سم�ل يف  التن�ع  اأك��ر قدر من 
وت�����س��ج��ي��ع خمتلف  ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا، 
االأط����������راف ع���ل���ى ت����ب����ادل امل���ع���ارف 

واخلرات.« 
م���ن���ذ   Hub71 وج������م������ع������ت 
2019 مت�ياًل  العام  اإطالقها يف 
ل�سالح  دره���م  مليار   3.2 بقيمة 
منظ�مة �سركاتها النا�سئة. وتعمل 
تاأمن  ع��ل��ى   Hub71 ���س��رك��ات 
م�ساريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  اال����س���ت���ث���م���ارات 
من  ان��ط��الق��اً  وم����ؤث���رة  م�ستدامة 
راأ�س  ب��دع��م م��ن جمتمع  اأب���ظ��ب��ي 
�سركة   30 نح�  ي�سم  ال���ذي  امل���ال 

راأ�سمال خماطر و�سندوقاً.

•• اأبوظبي-وام

منظ�مة   ،Hub71 اأط����ل����ق����ت 
اأب�ظبي،  يف  العاملية  التكن�ل�جيا 
تتيح  التكن�ل�جيا”  “برزة  من�سة 
الأبرز امل�ؤ�س�سات العائلية يف املنطقة 
التكن�ل�جيا  �سركات  يف  اال�ستثمار 

مبا فيها ال�سركات النا�سئة. 
وت�سّكل من�سة “برزة التكن�ل�جيا” 
العائلية  للم�ؤ�س�سات  ح�سرياً  نادياً 
فر�سة  ل���ه���ا  ي���ت���ي���ح  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
�سركات  يف  احل�����س��ري��ة  اال���س��ت��ث��م��ار 
منظ�مة  يف  النا�سئة  التكن�ل�جيا 
ت�سّم  والتي  احلي�ّية،   Hub71

ما يقارب 200 �سركة نا�سئة. 
النا�سئة  ال�سركات  مت�يل  و�سّجل 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
م�سب�قة  غ��ري  م�ست�يات  اأفريقيا 

االأعمال  ومنتديات  الفعاليات  يف 
مبادلة  ����س���رك���ة  ت����ق�����ده����ا  ال����ت����ي 
لال�ستثمار، ال�سريك اال�سرتاتيجي 
اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة   ،Hub71�ل
احل���������س�����ل ع���ل���ى ال�����دع�����م خ���الل 
�س�ق  يف  ال�سركات  تاأ�سي�س  مرحلة 
اأب���ظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، واال���س��ت��ف��ادة من 
من  و�سركائها   Hub71 برامج 

�سركات راأ�س املال املخاطر. 
ب����در  ق��������ال  ال�����������س�����دد،  ه��������ذا  ويف 
الرئي�س  ال��ع��ل��م��اء،  ���س��ل��ط��ان  �سليم 
 :Hub71�ل ب��االإن��اب��ة  التنفيذي 
القلب  العائلية  امل�ؤ�س�سات  »تعتر 
دولة  يف  اخلا�س  للقطاع  الناب�س 
�سي�سطلع  وال��������ذي  االإم�������������ارات، 
ال�سن�ات  �سياغة  يف  رئي�سي  ب��دور 
ومع   ، الدولة  املقبلة يف  اخلم�سن 
التكن�ل�جيا”،  “برزة  اإط������الق 

الفعالية  و���س��ّم��ت  االأ����س����اق.   اإىل 
االأوىل ملن�سة “برزة التكن�ل�جيا” 
العائلية  امل�ؤ�س�سات  م��ن  جمم�عة 
مقراً  تتخذ  وال��ت��ي   Hub71 يف 
لها يف �س�ق اأب�ظبي العاملي، املركز 
�سركة  بينها  وم��ن  ال����دويل،  امل���ايل 
علي واأوالده، والن�ي�س لال�ستثمار، 
وجمم�عة  ل��ال���س��ت��ث��م��ار،  وي���ا����س 
ال����ط����اي����ر، وجم����م�����ع����ة ال����ه����الل، 
كان�،  وجمم�عة  كابيتال،  وف��اي��ث 
وجم���م����ع���ة ال��ف��ه��ي��م، و���س��ي��ف بن 

دروي�س وغريها. 
التي  العائلية  املكاتب  و�ست�ستفيد 
ال���ن���ادي  اإىل  ل��الن�����س��م��ام  ُدع����ي����ت 
ال��راأ���س��م��ايل احل�����س��ري م��ن مزايا 
متعددة مبا يف ذلك ح�س�ر فعاليات 
واالن�سمام  التقدميية،  العرو�س 
وامل�ساركة  امل�ستثمرين،  �سبكات  اإىل 

 2.6 بلغ  حيث   ،2021 ال��ع��ام  يف 
 138 ن�سبتها  بزيادة  دوالر،  مليار 

 . يف املائة مقارنًة بالعام 2020 
ك���م���ا ي�����رز ارت����ف����اع م���ت���زاي���د على 
امل�ؤ�س�سات  ع��دد  يف  العامل  م�ست�ى 
العائلية التي ت�ستثمر يف ال�سركات 
 ،2021 ال����ع����ام  ف���ف���ي  ال���ن���ا����س���ئ���ة. 
املائة من معامالت  5 يف  ت�سّمنت 
م�ؤ�س�سات  ال����ع����امل  يف  امل�������س���اري���ع 
ال�سعف  م���ن  اأك�����رث  اأي  ع��ائ��ل��ي��ة، 

مقارنًة مبا �ُسجل قبل عقد . 
“برزة  ����ة  م����ن���������سّ و�����س����ت���������س����اه����م 
الت�ا�سل  تعزيز  يف  التكن�ل�جيا” 
النا�سئة  التكن�ل�جيا  �سركات  بن 
من  االإ�سرتاتيجين  وامل�ستثمرين 
املحافظ  ذات  العائلية  امل�ؤ�س�سات 
ميكنها  التي  الكبرية  اال�ستثمارية 
والدخ�ل  املنتجات  ط��رح  ت�سريع 
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املال والأعمال
»غرفة عجمان« تختتم م�شاركتها يف املنتدى القت�شادي العربي اليوناين 

ب�سكل  والي�نان  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  بن 
ال�سياحة  املتاحة يف قطاعي  اال�ستثمارية  الفر�س  وناق�س  خا�س، 
والعقارات، وت�سمن املنتدى عددا من اجلل�سات بعن�ان “الكهرباء 
وبدائل الطاقة مل�ستقبل م�ستدام” و” الت�ساميم الهند�سية وم�اد 
بن  مفت�ح  لقاء  جانب  اإىل  الدوائية”،  و”ال�سناعات  البناء” 
ال�سفراء العرب مع رجال االأعمال الي�نانين.  واأكد �سعادة حمد 
بن را�سد النعيمي، اأهمية املنتدى ودوره يف ت�فري من�سة للت�ا�سل 
الدول  من  االقت�سادية  ال�سخ�سيات  وكبار  امل�س�ؤولن  مع  املبا�سر 
اخلليجية والعربية والي�نان، م�سيدا مبا ت�سهده العالقات القائمة 
التط�ر  وم��دى  ب�سكل خا�س  والي�ناين  االإم��ارات��ي  اجلانبن  بن 
اإن  وق��ال  البلدين.   بن  البينية  التجارة  من�  حجم  يف  االإيجابي 
غرفة عجمان ت�سعى اإىل تكثيف م�ساركاتها اخلارجية بت�جيهات 

•• اأثينا-وام

فعاليات  يف  م�ساركتها  عجمان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اختتمت 
ال��ي���ن��اين، احل����ادي ع�سر والذي   � ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��دى االق��ت�����س��ادي 
عقد يف العا�سمة الي�ناينة اأثينا على مدار ي�من.  مثل الغرفة 
�سعادة حمد بن را�سد النعيمي، النائب االأول لرئي�س جمل�س اإدارة 
�سقر  بن  �سلطان  ال�سيخ  و�سعادة  عجمان،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
النعيمي، النائب الثاين لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة عجمان، فيما 
الغرفة  وم�س�ؤويل  والقنا�سل  ال�سفراء  من  نخبة  املنتدى  ح�سر 
التجارية وممثلي اجلهات االقت�سادية واخلراء واملهتمن بال�ساأن 
والعربية  اخلليجية  ال���دول  م��ن  االع��م��ال  واأ���س��ح��اب  االقت�سادي 
االقت�سادية  ال��ع��الق��ات  لتنمية  من�سة  امل��ن��ت��دى  وف��ر  وال��ي���ن��ان.  

من القيادة الر�سيدة، عر اعتماد اجندة �سن�ية تهدف اإىل تط�ير 
الت��سع  فر�س  تدعم  متجددة  عاملية  اقت�سادية  ع��الق��ات  �سبكة 
لال�ستثمار.   مثالية  ك�جهة  لالإمارة  والرتويج  االأعمال  وتط�ير 
من جانبه اأفاد �سعادة ال�سيخ �سلطان بن �سقر النعيمي، باأن تن�ع 
للعديد من  ال��رتوي��ج  ف��ر���س  م��ن  ع��زز  املنتدى  وجل�سات  حم���اور 
“ال�سناعة،  اإمارة عجمان وخا�سة قطاعات  الهامة يف  القطاعات 
الفتا  التعليم”،  ال�سحة،  ال�سياحة،  العقارات،  والت�سييد،  البناء 
التناف�سية  امل��زاي��ا  على  ال�س�ء  �سلط  عجمان  غرفة  وف��د  اأن  اإىل 
اجلاذبة القت�ساد عجمان، و بحث فر�س تنظيم عدد من اللقاءات 
فعاليات  يف  امل�ساركة  ال�ف�د  من  والعديد  الغرفة  بن  امل�ستقبلية 
االأعمال من  اأ�سحاب  للت�ا�سل بن  املنتدى بهدف ت�فري قن�ات 

عجمان وامل�ستثمرين واأ�سحاب االأعمال من اخلارج. 

رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة ال�سموخ خلدمات النفط

»اأديبك« يعزز مكانة اأبوظبي العاملية يف قطاع النفط والغاز

حتت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية

بريك بلك ال�شرق الأو�شط يعود جمدًدا اإىل دبي يف فباير 2023

% من �شركة »اأمانات« ت�شتحوذ على 60 
 تنمية الإن�شان مقابل 215.3 مليون درهم 

مطارات اأبوظبي تطلق هويتها املوؤ�ش�شية املحدثة 

 9 3،000 م�ستفيد من خ��الل  ل  مع ت�فري خدمات 
النهارية وعيادات طبية  للرعاية  مدار�س و22 مركزاً 

تاأهيلية متخ�س�سة. 
ت��ت��م��ا���س��ى ه����ذه ال�����س��ف��ق��ة م���ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة اأم���ان���ات 
اال�ستثمارية وتدعم كل من قطاعي الرعاية ال�سحية 
والتعليم من خالل الت��سع لتلبية احتياجات اأ�سحاب 
ق��ط��اع اخل���دم���ات اخل��ا���س��ة للرعاية  ي��ع��اين  ال��ه��م��م. 
على  املطل�بة  ت�فري اخلدمات  نق�س يف  والتعليم من 
اأ�سا�سية،  من���  حم��رك��ات  وج���د  م��ع  االإقليمي  امل�ست�ى 
واأمانات تهدف اإىل قيادة تط�ر هذا القطاع من خالل 
تعزيز ج�دة اخلدمات املقدمة وال��س�ل اإىل ال�سريحة 

ال�سكانية املعنية. 

�سُيمكننا من تقدمي جتربة مثالية مل�سافرينا و�سركائنا وكافة االأط��راف املعنية، 
وذلك من خالل االعتماد على طاقة ك�ادرنا الب�سرية، واال�ستفادة من جناحاتنا 
، وبتعاوننا ال�ثيق مع احلك�مة و�سركائنا يف القطاع، �ست�ا�سل مطارات اأب�ظبي 

دورها البارز يف التنمية االجتماعية واالقت�سادية الإمارة اأب�ظبي. 
حُمّدثة  وقيم  ور�سالة  روؤي��ة  على  ترتكز  التي  اجلديدة  امل�ؤ�س�سية  اله�ية  ُتر�ّسخ 
خطط النم� امل�ستقبلية ملطارات اأب�ظبي ، االأمر الذي ي�ؤكد التزامها بدعم الروؤية 
االقت�سادية الإمارة اأب�ظبي واملنظ�مة االأو�سع لقطاع الطريان، وذلك من خالل 
الرتكيز على ثالث جماالت اأ�سا�سية: ت�فري مطارات ذات بيئة وعمليات ت�سغيلية 
اآمنة، تتمّيز باال�ستدامة، وتتما�سى مع اأف�سل املمار�سات املُتبعة يف القطاع، وفقاً 

لالأهداف والق�انن والل�ائح الدولية 
امل�ساهمة الفّعالة يف التنمية االجتماعية واالقت�سادية الإمارة اأب�ظبي من خالل 
بهدف  للم�سافرين،  جاذبة  ك�جهة  �س�رتها  وتعزيز  ل��الإم��ارة،  ال��س�ل  ت�سهيل 
اإنعا�س التجارة وال�سياحة والذي بدوره �سي�ساهم يف زيادة الناجت املحلي االإجمايل. 
على  رائ��دة  �سفر  جتربة  تقدمي  بهدف  واالبتكار  التعاون  مبادئ  على  واالعتماد 

م�ست�ى القطاع، باالإ�سافة لتقدمي منتجات وخدمات متميزة. 

•• دبي-وام

دبي  �س�ق  يف  امل��درج��ة  القاب�سة،  اأم��ان��ات  �سركة  اأعلنت 
�سركة  يف   60% ح�سة  على  ا���س��ت��ح���اذه��ا  ع��ن  امل���ايل، 
الرائد يف تقدمي اخلدمات  املزود  االإن�سان وهي  تنمية 
اململكة  يف  الهمم  الأ�سحاب  والتعليم  للرعاية  اخلا�سة 
ال�سع�دية من خالل جمم�عة من اخلدمات  العربية 
 220.3 التعليمية والطبية والتاأهيلية، وذلك مقابل 
ملي�ن ريال �سع�دي )215.3 ملي�ن درهم( مع زيادة 
 47.1 اإىل  امل�ستقبلية قد ت�سل  االأب��ارح  لنم�  خا�سعة 

ملي�ن ريال �سع�دي. 
يت�زع نطاق ت�اجد �سركة تنمية االإن�سان على 6 مناطق 

�شلطة دبي للخدمات املالية توقع مذكرة تفاهم 
مع هيئة الأوراق املالية والبور�شة ببنجالدي�س

•• دبي-الفجر:

 قامت �سلطة دبي للخدمات املالية بت�قيع مذكرة تفاهم مع هيئة االأوراق 
املالية والب�ر�سة ببنجالدي�س، وذلك بهدف تعزيز احل�ار املفت�ح وت�سهيل 
تبادل املعل�مات بن اجلهتن لتنفيذ التزاماتهما التنظيمية. قام بت�قيع 
دبي  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س  ج�ن�ست�ن،  اإي��ان  من  كل  التفاهم  مذكرة 
االأوراق  رئي�س هيئة  االإ�سالم،  ربيع  �سبلي  والروفي�س�ر  املالية،  للخدمات 

املالية والب�ر�سة يف دبي بتاريخ 28 اأكت�بر 2022.
ت�سع مذكرة التفاهم اإطاًرا لتعزيز التعاون عر احلدود بن اجلهتن ب�ساأن 
اإجراءات الرقابة والتنفيذ واالإنفاذ. مب�جب بن�د املذكرة، �ستعمل كل من 
�سلطة دبي للخدمات املالية وهيئة االأوراق املالية والب�ر�سة ببنجالدي�س 
على ت�سهيل عملية تبادل املعل�مات واملعرفة بن الطرفن يف امل�سائل املتعلقة 

باأف�سل ممار�سات التنظيم والرقابة والرتخي�س يف االأ�س�اق املالية. 

•• اأبوظبي-وام 

اأعلنت مطارات اأب�ظبي اأم�س عن ه�يتها امل�ؤ�س�سية املحدثة، حيث ت�ؤكد ال�سركة 
امل�س�ؤولة عن ت�سغيل املطارات اخلم�سة يف االإمارة التزامها بتط�ير قطاع الطريان 
يف العا�سمة اأب�ظبي. وجُت�سد اله�ية امل�ؤ�س�سية اجلديدة خطط النم� امل�ستقبلية 

ملطارات اأب�ظبي، والتي تاأتي مقرتنة بروؤية ور�سالة وقيم م�ؤ�س�سية حُمّدثة. 
املرئية  اله�ية  ت�حيد  على  املُحّدثة  امل�ؤ�س�سية  لله�ية  اجلديد  الت�سميم  يرتكز 
اأب�ظبي وال�سركات التابعة لها، وه� ُم�ست�حى من الروؤية الثاقبة التي  ملطارات 
متيزت بها اإمارة اأب�ظبي، وروؤيتها االقت�سادية امل�ستقبلية، وك�نها واحدة من اأبرز 

ال�جهات ال�سياحية على م�ست�ى العامل. 
وقال �سعادة املهند�س جمال �سامل الظاهري، الع�س� املنتدب والرئي�س التنفيذي 
التط�ر  م��ن  ج��دي��دة  ل��دخ���ل مرحلة  ا�ستعدادنا  اإط���ار  : يف  اأب���ظ��ب��ي  مب��ط��ارات 
الطم�حة  روؤيتنا  اجلديدة  امل�ؤ�س�سية  ه�يتنا  تعك�س  اأن  على  حر�سنا  واالزده��ار، 
لالرتقاء بتجربة امل�سافر وامل�ساهمة يف تاأ�سي�س م�ستقبل واعد للمطارات. وياأتي 
ذلك كا�ستجابة مبا�سرة لطبيعة قطاعنا الذي يت�سم بالتغري ال�سريع، االأمر الذي 

•• اأبوظبي: الفجر

اأك���د ال��دك��ت���ر ع��ل��ي ال��ع��ام��ري رئي�س 
ال�سم�خ  جم���م����ع���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
معر�س  م���ؤمت��ر  اأن  النفط  خل��دم��ات 
اأب���ظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ب��رتول 2022 
لتعزيز  ه���ام���ة  م��ن��ا���س��ب��ة  ����س���ّك���ل  ق����د 
ال��ع��امل��ي��ة يف قطاع  اأب����ظ���ب���ي  م��ك��ان��ة 
م���ا ي�سهده  وال����غ����از، خ��ا���س��ة  ال��ن��ف��ط 
مت�سارعة  ت��ط���رات  م��ن  القطاع  ه��ذا 
االقت�سادي  ال�سعيدين  على  وهامة 

واجلي��سيا�سي.
وذكر د. العامري اأن احت�سان اأب�ظبي 
يتزامن  الهام  املعر�س  هذا  لفعاليات 
العاملية  االأح�������داث  م���ن  ال��ع��دي��د  م���ع 
ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ط��اق��ة، خ��ا���س��ة مع 
التذبذب املت�سارع الذي ت�سهده اأ�سعار 
اإىل ت�فري م�سادر  الطاقة، واحلاجة 
ط��اق��ة ب��دي��ل��ة يف ال���ق���ارة االأوروب����ي����ة، 
مالية  م���ب���ال���غ  دول����ه����ا  وت��خ�����س��ي�����س 
تلبية احتياجات  للتمكن من  �سخمة 
�سع�بها و�سكانها، للتمكن من التغلب 

على ف�سل ال�ستاء.
اال�ستثمارات  اأن  العامري  د.  واأو�سح 
والتط�ير يف  اال�ستك�ساف  عمليات  يف 
دول اخلليج العربي وبخا�سة يف دولة 
االمارات ما تزال مت�ا�سلة، مما يعزز 
من ثقة ال�سركات ال�طنية واالأجنبية 
النم�  عمليات  يف  ويدفع  القطاع،  يف 

والت��سع.
وقال د. على العامري بهذه املنا�سبة:” 

مبادلة للطاقة تك�شف عن 
ا�شرتاتيجيتها اجلديدة لال�شتدامة 

•• اأبوظبي-وام

لت��سح  لال�ستدامة،   2021 ال�سن�ي  تقريرها  للطاقة  مبادلة  ن�سرت 
تطبيق  ط��ري��ق  ع��ن  ب��اال���س��ت��دام��ة  املتعلق  اأداءه�����ا  بالتف�سيل  خ��الل��ه  م��ن 
املعايري البيئية واالجتماعية واحل�كمة، واإطالق ا�سرتاتيجيتها اجلديدة 

لال�ستدامة. 
التح�ل يف جمال  فر�س  ربط  �سمان  اإىل  اال�ستدامة  ا�سرتاتيجية  تهدف 
الطاقة بطم�ح وتطلعات مبادلة للطاقة، و�س�اًل اإىل اإحداث تاأثري اإيجابي 
يع�د بالنفع على البيئة واالأفراد. حيث جتدد مبادلة للطاقة تركيزها على 
اال�ستدامة انطالقاً من االإرث الذي اأ�س�سته ال�سركة عر تاريخها كم�سغل 
على  اال�سرتاتيجية  ه��ذه  واعتمدت  عالية،  بثقة  ويحظى  واآم��ن  م�س�ؤول 
البيئة، و�سمان  االأعمال مبا يتنا�سب مع  ري��ادة  ثالث ركائز رئي�سية هي: 
للطاقة  مبادلة  تك�ن  واأن  م�س�ؤولة،  بطريقة  الت�سغيلية  بالعمليات  القيام 

ال�سريك املف�سل. 
و قال من�س�ر حممد اآل حامد، الرئي�س التنفيذي ل�سركة مبادلة للطاقة: 
يعتر عام 2021 نقطة حت�ل فارقة بالن�سبة ل�سركتنا ، فبالرغم من اأن 
اأجمع،  العامل  على  تاأثرياتها  بفر�س  ا�ستمرت   ”19 – “ك�فيد  جائحة 
حر�سنا من جانبنا على احلفاظ على قدرتنا على التكيف ل�سمان القيام 
بعملياتنا وفق اأكرث الطرق اأماناً مل�ظفينا واملجتمعات املجاورة لعملياتنا. 
ميكننا  مبا  ا�سرتاتيجيتنا،  حتديد  اإع��ادة  بعملية  �سرعنا  نف�سه،  ال�قت  يف 
من لعب دور فاعل يف حت�ل الطاقة. ويعتر تقرير اال�ستدامة لهذا العام 
عالمة مهمة اأخرى على نهجنا ال�ا�سح مل�ا�سلة م�سريتنا كمزود م�ث�ق 

للطاقة بطريقة اآمنة وم�ستدامة . 
وبالتزامن مع اإطالقها تقرير اال�ستدامة 2021، اأعلنت مبادلة للطاقة 
اأي�ساً عن تعين من�سب “مدير يف جمال حت�ل الطاقة واإزالة الكرب�ن” 

ليت�ىل قيادة جه�د ال�سركة يف هذه املجاالت. 
هذا  يج�سد  الكرب�ن:  واإزال���ة  الطاقة  حت���ل  مدير  حممد،  �سمية  وقالت 
واالجتماعية  البيئية  املعايري  وفق   2021 عام  يف  الق�ي  اأداءن��ا  التقرير 
واحل�كمة الرئي�سية. وقد قمنا اأي�ساً باالإعالن الر�سمي عن ا�سرتاتيجية 
العمليات  بتنفيذ  احل��اف��ل  �سجلنا  على  ترتكز  التي  ل�سركتنا  اال�ستدامة 
 . االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأول���ي��ات��ن��ا  م��ع  م�����س���ؤول��ة وم�����س��ت��دام��ة، متا�سياً  بطريقة 
على  �سن�ات  ع�سر  مب��رور  االحتفال  مع  اجل��دي��دة  اخلط�ة  ه��ذه  وتتزامن 
اإىل  للبرتول  مبادلة  م��ن  التجارية  العالمة  وتغيري  عملياتها  ان��ط��الق 
اال�سرتاتيجي  التح�ل  امل��ح���ري  التغيري  ه��ذا  ويعك�س  للطاقة.  مبادلة 
وق�داً  يعد  ال���ذي  الطبيعي  للغاز  القيمة  �سل�سلة  ع��ر  للت��سع  ال��ه��ادف 
الفر�س  بحث  اإىل  باالإ�سافة  االنبعاثات،  منخف�س  م�ستقبل  نح�  رئي�سياً 
يف قطاعات الطاقة منخف�سة الكرب�ن، مثل الهيدروجن االأزرق واحتجاز 

الكرب�ن وتخزينه. 

وم�ؤ�س�سات اإقليمية وعاملية، والرتكيز 
مل�اكبة  احل��دي��ث��ة  التكن�ل�جيا  على 
التط�ر العاملي الذي ي�سهده القطاع«.  
خطانا  �سن�ا�سل  بالق�ل:”  واأ���س��اف 
اجلادة لتعزيز قدراتنا املالية والتقنية 
التكن�ل�جيا  النم� وم�اكبة  لتحقيق 
يف ظ���ل امل���ت���غ���ريات ال���راه���ن���ة، ون���رى 
ب�����ادر اإي��ج��اب��ي��ة ل��ع���دة ال��ط��ل��ب على 
العاملية  ال���ت���ح���دي���ات  ع���ق���ب  ال���ن���ف���ط 
ان  بها اجلائحة«. وذكر  ت�سببت  التي 
النفط  خل��دم��ات  ال�سم�خ  جمم�عة 
امل�ستقبل،  نح�  واثقة  بخطى  تخط� 
يف ظل املبادرات واحل�افز التي اعلنت 
عنها القيادة الر�سيدة والتي كان لها 
االعباء عن  الكبري يف تخفيف  االأث��ر 
للنم�  ودفعها  وامل�ؤ�س�سات،  ال�سركات 

والت��سع.

ب��ت��ح��ق��ي��ق هذه  ال���ع���ام���ري  د.  واأ�����س����اد 
اأهمية  م���ؤك��دا   ، االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
اأقرتها  ال���ت���ي  واحل�����اف����ز  امل�����ب�����ادرات 
ال�سركات  ل��دع��م  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ومتانة  بق�ة  ثقتها  وتعزيز  ال�طنية 

االقت�ساد ال�طني.
جمم�عة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
ال��ن��ف��ط :” لقد  ال�����س��م���خ خل���دم���ات 
اأ�سهمت اإ�سرتاتيجيتنا لتحقيق النم� 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  حتقيق  يف  امل�����س��ت��دام 
التعامل  يف  جناحنا  مع  للمجم�عة، 
اأ�س�اق  �سهدتها  ال��ت��ي  امل��ت��غ��ريات  م��ع 
خالل  جنحنا  حيث  م���ؤخ��راً،  النفط 
العام  م���ن  االأوىل  ال��ت�����س��ع��ة  االأ���س��ه��ر 
اأداء متميز عر  اجل��اري من حتقيق 
تطبيق مناذج مرنة لالأعمال، واإبرام 
تعاقدات و�سراكات جديدة مع �سركات 

اخل�سائر،  ب���اق���ل  ال����ت����اأث����ريات  ه�����ذه 
وال����ع����م����ل ع���ل���ى جت�������اوز ال����ت����اأث����ريات 
ان  واأف�����اد  اجل��ائ��ح��ة«.  �سببتها  ال��ت��ي 
ال��ع��ام��ل��ة يف قطاع  ال�����س��رك��ات  ت���ج��ه 
الطرق  وال���غ���از ال���س��ت��خ��دام  ال��ن��ف��ط 
عمليات  يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة 
�ساعد كثرياً  واال�ستك�ساف قد  احلفر 
ال�قت  وتقليل  التكلفة  تخفي�س  يف 
ال�سركات  ومتكن  االأعمال،  وت�سهيل 

من حتقيق اأداء اأف�سل.
وذكر اأن م�ظفي ال�سركات قد �ساعدوا 
اأي�ساً �سركاتهم على جتاوز التاأثريات، 
االأمر  اال�ستثنائية،  الظروف  وحتّمل 

الذي يجب ان ن�سكرهم عليه.
ا�ستقطاب  اه����م����ي����ة  ع����ل����ى  و������س�����دد 
والرقمية  امل���ت���ط����رة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
ل��ت��ط���ي��ر ال���ق���درات واالأع����م����ال ، اإىل 
ال��ك��ب��رية يف  امل�����ارد  ج��ان��ب تخ�سي�س 
�سبيل زي��ادة ن�سبة الت�طن و ت�سيري 
اأع����م����ال و اع���ت���م���اد ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء 

اال�سطناعي.
جمم�عة  اأن  العامري  علي  د.  واأف���اد 
جنحت  قد  النفط  خلدمات  ال�سم�خ 
اأعمالها  يف  اإي��ج��اب��ي  اأداء  حتقيق  يف 
االأوىل من   ال��ت�����س��ع��ة  االأ���س��ه��ر  خ���الل 
ال��ع��ام اجل���اري م��ق��ارن��ة ب���ذات الفرتة 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، حيث ج���اءت هذه 
ن��ت��ي��ج��ة ت�جه  االي���ج���اب���ي���ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
املجم�عة لال�ستثمار يف التكن�ل�جيا 
املتط�رة يف كافة خط�طها ومرافقها 

الت�سنيعية الإنتاج اأنابيب النفط.

ل��ق��د جن��ح م��ع��ر���س اأدي��ب��ك يف تعزيز 
مكانة اأب�ظبي كمركز عاملي يف جمال 
منا�سبة  امل��ع��ر���س  وي�����س��ك��ل  ال��ط��اق��ة، 
ه��ام��ة اأم����ام ���س��ن��اع ال��ق��رار واخل���راء 
والغاز  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  وال��ع��ام��ل��ن يف 
القطاع، وما  للتباحث ح�ل م�ستقبل 
ي�سهده من تط�ر م�ستمر يف ا�ستخدام 
عمليات  يف  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ات  اأح�����دث 
جانب  اإىل  واال����س���ت���ك�������س���اف،  احل���ف���ر 
ال��ت������س��ع يف م��ن��اط��ق اال���س��ت��ك�����س��اف يف 
اأمام  الفر�س  من  العديد  وج���د  ظل 
العامري:”  د.  واأ���س��اف   .« ال�سركات 
مكانتها  ت��ع��زي��ز  يف  اأب���ظ��ب��ي  جن��ح��ت 
امل�ست�ين  ع��ل��ى  ل��ل��ط��اق��ة  ك��ع��ا���س��م��ة 
احت�سانها  ع��ر  وال��ع��امل��ي،  االإق��ل��ي��م��ي 
ب��ه مئات  ت�سارك  ال��ذي  لهذا احل��دث 
واالإقليمية  ال����ط���ن���ي���ة  ال�������س���رك���ات 
ي�ستقطب  اأن  ت�قعات  م��ع  وال��ع��امل��ي��ة، 
مما  واملهتمن،  ال���زوار  اآالف  ع�سرات 
�سيعزز الثقة بالقطاع، ويعطيه مزيداً 

من الزخم والتفاعل«.
اأو����س���ح ال��دك��ت���ر ع��ل��ي ال��ع��ام��ري اأن 
���س��رك��ات ال��ن��ف��ط وال���غ���از ق���د جنحت 
خ���الل ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة م���ن ترتيب 
اأو�����س����اع����ه����ا ع���ق���ب ع���م���ل���ي���ات اإع�������ادة 
ال��ه��ي��ك��ل��ة، وا����س���ت���اأن���ف���ت ج���ه����ده���ا يف 
جمال اال�ستك�ساف واحلفر والتط�ير 
تاأثريات  م���ن جت�����اوز  ع��ق��ب مت��ك��ن��ه��ا 
اجل��ائ��ح��ة، وق���د ���س��اع��ده��ا ع��ل��ى ذلك 
املبادرات واحل�افز التي وفرتها دولة 
م��ن تخطي  وال��ت��ي مكنتها  االم����ارات 

•• دبي-الفجر:

والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت 
يع�د  االإم�����������ارات،  ب����دول����ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ال�سرق  “بريك بلك  م�ؤمتر ومعر�س 
االأو�سط”، احلدث االأكر من ن�عه يف 
املنطقة، واملتخ�س�س يف نقل الب�سائع 
للم�ساريع  ال�سخمة  امل��ع��دات  و�سحن 
ال��ك��رى اإىل دب��ي يف ال��ف��رتة م��ن 13 
مركز  يف   ،2023 ف��راي��ر   14 اإىل 
دبي التجاري العاملي. ومن املت�قع اأن 
 2،000 اأك��رث من  ي�ستقطب احل��دث 
�سركة، متثل خمتلف التخ�س�سات يف 
�سال�سل الت�ريد ال�سناعية، من اأكرث 

من 55 دولة ح�ل العامل.
من   2023 ع�����ام  ن�����س��خ��ة  ���س��ت��ج��م��ع 
بريك بلك ال�سرق االأو�سط نخبة من 
�سناع القرار وامل�سئ�لن احلك�مين، 
وال��رواد من املهنين و�سركات النفط 
ال�سركات  اأه����م  م���ن  ��ا  وب��ع�����سً وال���غ���از 
والبناء  الهند�سة  جماالت  يف  الرائدة 
باآرائهم  ل��ل��م�����س��ارك��ة  وامل�������س���رتي���ات، 
بالفر�س  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل����ح����ادث����ات  يف 
ال�سناعة،  ت���اج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
واآفاق  الت�ريد،  �سال�سل  وا�سطرابات 
اإ�سافة  للقطاع،  االقت�سادية  التنمية 
التكن�ل�جية  امل��م��ار���س��ات  اأح���دث  اإىل 
ال��ت��ي ط�����راأت ع��ل��ى ال�����س��ن��اع��ة. وقال 
جمعة  حممد  ح�سن  املهند�س  �سعادة 
املن�س�ري، وكيل وزارة الطاقة والبنية 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ل�������س����ؤون  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
دوًرا  االإم���ارات  دول��ة  “تلعب  والنقل: 
حي�ًيا يف تعزيز قدرات قطاع التجارة 
وعلى  عاملًيا،  الل�ج�ستية  واخل��دم��ات 
جمال  اأ�سهم  املا�سية  ال�سن�ات  م��دار 
ومعدات  ال�����س��ائ��ب��ة  ال��ب�����س��ائ��ع  ���س��ح��ن 

الت�جهات  ح������ل  ال��ق�����س��اي��ا  وط������رح 
ليزيل مرييديث  وذك��رت  اجل��دي��دة.« 
بلك”  “بريك  يف  ال��ت�����س���ي��ق  م���دي���رة 
يف  “ ن��ح��ر���س  واالإع�����الم:  للفعاليات 
بريك بلك ال�سرق االأو�سط دائًما على 
واخلدمات  امل��ن��ت��ج��ات  اأح����دث  ع��ر���س 
امل��ق��دم��ة يف ال��ق��ط��اع، وف�����س��اًل ع��ن ما 
فعاليات،  من  املا�سية  الن�سخ  �سهدته 
فاإننا  امل����راأة،  وي����م  التعليم  ي���م  مثل 
نتطلع يف هذه الن�سخة اإىل اإب��راز دور 
يكمن  اإذ  واال���س��ت��دام��ة؛  التكن�ل�جيا 
دولة  اقت�ساد  دعم  يف  الرئي�س  هدفنا 
االإم���������ارات وامل��ن��ط��ق��ة وت���ع���زي���ز من�ه 
الكبري  الدعم  اأ�سهم  وقد  وازده���اره.« 
 – ورل�������د  ب�����ي  “دي  ق���دم���ت���ه  ال�������ذي 
امل�سيف،  امليناء  باعتبارها  االإمارات” 
امل�ؤ�س�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  ا���س��ت��ج��اب��ة  يف 
التجارة  جمال  يف  الرائدة  وال�سركات 
الل�ج�ستية  واخل����دم����ات  وال�����س��ح��ن 
للم�ساركة يف احلدث الذي يعد وجهة 
مقدمتها  ويف  ال�����س��ن��اع��ة؛  ل���ق���ي���ادات 
و”هاباج  اإم”،  جي  �سي  اأي��ه   اإم  “�سي 
االأبي�س  ال���ب���ح���ر  و����س���رك���ة  ل�يد”، 
اإ�����س����اف����ة اإىل  امل���ت��������س���ط ل���ل���م���الح���ة، 
اأب�ظبي، وجمم�عة  جمم�عة م�انئ 
مام�وت،  و�سركة  التجارية،  الفار�س 
وجمم�عة ف�لغا دنر، و�سركة ميك� 
للخدمات الل�ج�ستية، و�سركة “اأي اأي 
األ”  لل�سحن، و اأير �سارتر �سريفي�س، 
االأكادميية  احل��دث  يف  �ست�سارك  كما 
والتكن�ل�جيا  ل���ل���ع���ل����م  ال���ع���رب���ي���ة 
وال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري – ال�����س��ارق��ة، و”بي 
فاجي�يل،  و�سركة  ت�سارترجن”،  �سي 
و�سركة ج�لد ه�فر، و�سركة هاريكت 
من  وغريها  الثقيلة،  املعدات  ل�سحن 

ال�سركات.`

امل�ساريع املتنامي يف جناح هذا القطاع 
قدراتنا  بف�سل  ومتّكنا  رئي�س،  ب�سكل 
التناف�سية ال�طنية املتمثلة يف مرافقنا 
التحتية  البنية  ومنظ�مة  املتقدمة 
احلديثة واملتط�رة مل�انئنا، من تعزيز 
جناح القطاع ودفع النم� االقت�سادي 
التحديات  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  للبالد. 
املا�سين  ال���ع���ام���ن  خ����الل  ال���ك���ب���رية 
العاملية،  اجل��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات  ب�سبب 
والنم�  البقاء  م��ن  ال�سناعة  متكنت 
حتقيقها  مت  التي  النجاحات  بف�سل 
من قبل امل�ؤ�س�سات الرائدة التي تعمل 
ومعدات  ال�سائبة  الب�سائع  جم��ال  يف 
امل�ساريع؛ اإذ من املت�قع اأن ي�سجل �س�ق 
ال�����س��ح��ن واخل���دم���ات ال��ل���ج�����س��ت��ي��ة يف 
دولة االإمارات ن�سبة من� قدرها 5% 
بحل�ل عام 2026؛ بح�سب التقرير 

كم�سهمن رئي�سين يف تقدمه حملًيا 
واإق��ل��ي��م��ًي��ا وع��امل��ًي��ا.  وع��ر م��ا متتلكه 
التجارية  ال��ب���اب��ة  االإم��������ارات،  دول����ة 
الهندية  ال��ق��ارة  و�سبه  اخلليج  ل��دول 
العمل  ن�ا�سل  االأفريقية،  واالأ���س���اق 
رائًدا  ميناًء   20 خ��الل  م��ن  احلثيث 
ب��اأح��دث االأن��ظ��م��ة، لت�سهيل  وجم��ه��ًزا 
�سحن  لقطاع  ال�سل�س  االأداء  و�سمان 
اأن  تام من  املعدات. ونحن على يقن 
�سيمهد  ت��ق��دم  م��ن  ح��ال��ًي��ا  ن�سهده  م��ا 
امل��زي��د م��ن النجاحات  ن��ح���  ال��ط��ري��ق 
خالل ال�سن�ات القادمة، ونتطلع من 
2023 من بريك  خ��الل ن�سخة ع��ام 
ا�ستكمال  اإىل  االأو����س���ط  ال�����س��رق  ب��ل��ك 
جه�دنا مل�ساعدة الفاعلن يف ال�سناعة 
على التغلب على العقبات وا�ستك�ساف 
ف��ر���س ج��دي��دة وق��ي��م��ة.«  م��ن جانبه 

اإنتليجن�س”.  “م�ردور  ع��ن  ال�����س��ادر 
وم��ن خ��الل م���ؤمت��ر وم��ع��ر���س بريك 
بلك ال�سرق االأو�سط نتطلع اإىل اإتاحة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���س اجل��دي��دة التي 
ميكن من خاللها تر�سيخ هذا التقدم، 
واإقامة �سراكات �سناعية بن خمتلف 
القطاع.«  ه��ذا  يف  العاملة  ال�����س��رك��ات 
املهند�سة  ���س��ع��ادة  اأف����ادت  جانبها  م��ن 
ال�زير  م�����س��ت�����س��ارة  م��ال��ك،  اآل  ح�����س��ة 
ل�س�ؤون النقل البحري، وزارة الطاقة 
قطاع  اأك���د  لقد   “ التحتية:  والبنية 
املعدات  و���س��ح��ن  ال�����س��ائ��ب��ة  ال��ب�����س��ائ��ع 
عجلة  دف����ع  يف  ال��رئ��ي�����س  دوره  ع��ل��ى 
ت��ق��دم اق��ت�����س��اد دول���ة االإم������ارات، ومن 
خالل �سراكتنا مع بريك بلك ال�سرق 
ال�س�ء  ت�سليط  لنا  �سيت�سنى  االأو�سط 
على اأهمية هذا القطاع وتر�سيخ دورنا 

يف  الفعاليات  مدير  بالمري،  بن  ق��ال 
“ يعد  االأو���س��ط:  ال�سرق  بلك  ب��ري��ك 
رافًدا  ال�سخمة  املعدات  �سحن  قطاع 
رئي�ًسا من روافد التنمية االقت�سادية 
ل��دول��ة االإم������ارات، وي��ق��ع ع��ل��ى عاتقنا 
ت�فري  القطاع  يف  رئي�ًسا  حدًثا  ك�ننا 
من�سة مثالية ملناق�سة الفر�س املتاحة 
ال�سناعة،  يف  ال��ق��ائ��م��ة  وال��ت��ح��دي��ات 
ال�سرق  ب��ل��ك  ب���ري���ك  ان���ط���الق  وم���ن���ذ 
الرواد  ت�حيد  على  رك��زن��ا  االأو����س���ط، 
اإيجاد  على  وم�ساعدتهم  والعاملن 
اال�سرتاتيجيات  وت��ط���ي��ر  احل���ل����ل 
دولة  مكانة  تر�سيخ  �ساأنها  م��ن  التي 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��رك��ًزا جتارًيا  االإم������ارات 
عاملًيا، ومن خالل ن�سخة عام 2023 
�سنعمل على حتقيق هذا الهدف عر 
بحث جمم�عة وا�سعة من امل��س�عات 
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اإع�الن بال�س�ر
ليكن معل�ما للجميع باأن : ال�سيد / �سانتي مان�ساال مان�ساال ناري�س ك�مار - اجلن�سية الهند - 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سنه البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )النجم ال�ساطع 
لتجارة امل�اد الغذائية( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم 
)729295(، اإىل ال�سيد / ناري�س ك�مار مان�ساال فينكاتا كري�ستايه مان�ساال - اجلن�سية الهند، 
تعديالت اأخرى : تغري ال�سكل القان�ين من وكيل خدمات اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م ، 
تغري اال�سم التجاري من النجم ال�ساطع لتجارة امل�اد الغذائية اىل النجم ال�ساطع لتجارة امل�اد 

الغذائية ذ م م �سركة ال�سخ�س ال�احد
2013 يف  ل�سنة  القان�ن االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سب�عن  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معل�ماً للجميع ب�اأن : ال�سيد/ عمر �سباح ناجي مربيط - اجلن�سية : بلجيكا يرغب يف البيع والتنازل 
 : - اجلن�سية  ال�سيد/ماجد ظاهر فرحان  اإىل  وذلك  البالغة )100%(  كامل ح�سته  عن )%50( من 
العراق، وكذلك يرغب ال�سيد/ عمر �سباح ناجي مربيط - اجلن�سية: بلجيكا يف البيع والتنازل عن )50%( 
اململكة   : - اجلن�سية  العنزي  بدر حم�سن من�سد  ال�سيد/  اإىل  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�سته  من 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  امل�ستعملة(  ال�سيارات  لتجارة  الفخامة  )رب�ع  امل�سماه  الرخ�سة  يف  املتحدة، 

االقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )761851(
م�س�ؤولية  ذات  �سركة   ( اإىل  خدمات(  )وكيل  من  للرخ�سة  القان�ين  ال�سكل  تغيري   • اأخرى:  تعديالت 
• تغيري اال�سم التجاري للرخ�سة من )رب�ع الفخامة لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة( اإىل )رب�ع  حمدودة(، 

الفخامة لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ م م(،
2013 يف �سان الكاتب  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�سنة 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عن 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع 

االجراءات القان�نية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

88 لتجارة قطع غيار املكائن واملحركات �سركة ال�سخ�س  يوجي  ا�سم ال�سركة : 
 ALBABTAIN BUILDING، DUBAI  : العن�ان   - م  م  ذ  الواحد 
رقم   ، م(  م  )ذ  ال���اح��د  ال�سخ�س   - حم���دودة  م�س�ؤولية  ذات  �سركة   : ال��ق��ان���ين  ال�سكل 
الرخ�سة : 1040473 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1691488 مب�جب هذا تعلن 
دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 وامل�ثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
العن�ان : مكتب  ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
ال�سباب - ديرة - ب�ر�سعيد -  را�سد لدعم م�ساريع  914 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن  رقم 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  2973060-04 فاك�س :  هاتف : 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة
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88 لتجارة اخلامات واملواد الولية �سركة ال�سخ�س الواحد  يوجي  ا�سم ال�سركة : 
- ذ م م العن�ان : ALBABTAIN BUILDING، DUBAI ال�سكل القان�ين 
: �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة - ال�سخ�س ال�احد )ذ م م( ،  رقم الرخ�سة : 1040578 
1691659 مب�جب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
 ، اأع��اله  امل��ذك���رة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  دب��ي  يف 
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل امل�سفي  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/10/26 وعلى من لديه  دبي بتاريخ 
املعن ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العن�ان : مكتب رقم 914 ملك م�ؤ�س�سة حممد 
 : 2973060-04 فاك�س   : ال�سباب - ديرة - ب�ر�سعيد - هاتف  بن را�سد لدعم م�ساريع 
 )45( خالل  وذلك  الثب�تية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة
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ا�سم ال�سركة : هاي جريد للتجارة العامة - �س ذ م م  
ديرة-   - امل��رزوق��ي  عبداهلل  عائ�سه  ملك   202-201-102-101 مكتب   : العن�ان 
،  رقم الرخ�سة :  اخلبي�سي - ا�ستدامة بي ال�سكل القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة 
دائرة  تعلن  هذا  مب�جب   1117346  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   690551
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد 
 2022/10/18 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مب�جب  اأع��اله  امل��ذك���رة  ال�سركة 
اأي  لديه  من  وعلى   2022/10/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل���ث��ق 
احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س 
العن�ان : مكتب رقم 914 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة 
معه  2973071-04 م�سطحباً   : فاك�س   04-2973060  : هاتف   - ب�ر�سعيد   -
كافة امل�ستندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

 - دي��رة  نخلة   : ال��ع��ن���ان  م  م  ذ  �س   - اللكرتونيات  لتجارة  �ستيم   : ال�سركة  ا�سم 
 -  Palm Deira - Souk Al Marfa - V4-SE-233  - امل��رف��ا   �س�ق 
ال�سكل القان�ين : �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة - ال�سخ�س ال�احد )ذ م م( رقم الرخ�سة 
: 1005048 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1639276 مب�جب هذا تعلن دائرة 
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد 
ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/8 وامل�ثق 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/9/8 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�سابات العن�ان : 
مكتب رقم 304 ملك �سعيد �سهيل �سعيد الكتبي - املركز التجاري 1  - هاتف :   فاك�س 
:    م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
914 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  العن�ان : مكتب رقم 
  04-2973071  : ف��اك�����س   04-2973060  : ه��ات��ف   - ب�ر�سعيد   - دي���رة   -
املذك�ر  امل�سفي  تعين  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مب�جب 
�سركة  واملحركات  املكائن  غيار  قطع  لتجارة   88 يوجي  لت�سفية  اأع����اله 
ال�سخ�س الواحد ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان 
املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
العن�ان : مكتب رقم 914 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
  04-2973071  : فاك�س   04-2973060  : - هاتف  ب�ر�سعيد   - دي��رة   -
مب�جب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذك�ر 
اأعاله لت�سفية يوجي 88 لتجارة اخلامات واملواد الولية �سركة ال�سخ�س 
 2022/10/26 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مب�جب  م م  ذ   - الواحد 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العن�ان املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
را�سد لدعم م�ساريع  بن  914 ملك م�ؤ�س�سة حممد  رقم  : مكتب  العن�ان 
 : ف��اك�����س   04-2973060  : ه���ات���ف   - ب���ر���س��ع��ي��د   - دي�����رة   - ال�����س��ب��اب 
2973071-04  مب�جب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعين امل�سفي املذك�ر اأعاله لت�سفية هاي جريد للتجارة العامة - �س 
وامل�ثق   2022/10/18 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مب�جب  م  ذ م 
لديه  من  وعلى   2022/10/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�سابات
عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�سابات العن�ان : مكتب رقم 304 ملك �سعيد 
�سهيل �سعيد الكتبي - املركز التجاري 1  - هاتف :   فاك�س :    مب�جب هذا تعلن 
االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذك�ر اأعاله لت�سفية �ستيم 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب���ج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �س   - اللكرتونيات  لتجارة 
2022/9/8 وعلى  2022/9/8 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي 
على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0005871 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحك�م عليه / ملك البطاطا لل�جبات اخلفيفة
العن�ان : 9598843  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/9/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدع�ى املذك�رة بالرقم اأعاله ل�سالح / روفينا باندا ك��ستالي�س  بالتايل :

ن�س احلكم 
7960 درهم  ي�ؤدي للمدعي مبلغ  بان  املدعي عليه  بالزام   : املحكمة  حكمت 
فقط )�سبعة االف وت�سعمائة و�ست�ن درهم( والزمته باملنا�سب من امل�سروفات 
واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما غري 

قابال لال�ستئناف خالل املدة القان�نية
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة الذيد االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   ADCFICILABMIN2022 /0000182 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ركن االبعاد الثالثية ملقاوالت البناء - ذ م م  
جمه�ل حمل االإقامة  

الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/7 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
او  �سخ�سيا  الدع�ى(  مدير  )مكتب   - االإبتدائية  االإحتادية  الذيد  حمكمة 
ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة 
الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  امل�ستندات وذلك خالل مدة ال 

للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/28 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003866 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ديناميكية االعمال م م ح - ومن ميثلها قان�نيا  
جمه�ل حمل االإقامة 

الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/15 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
)مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا   )5 رقم  الدع�ى  مدير 
ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذك�ر رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

ب��سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/25 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   /جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003517 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ديقا خ�سن قا�سم  
جمه�ل حمل االإقامة  

انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2022/11/16 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة 
عجمان االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدع�ى 
رقم 8( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى 
تاريخ  ايام من  ع�سرة  على  تزيد  ال  وذلك خالل مدة  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/26 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002914 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�زة فخرو  
جمه�ل حمل االإقامة  

الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/16 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  حمكمة عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا   )8 رقم  الدع�ى  مدير 
ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذك�ر رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

ب��سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/24 م  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151321(
من املنذر : اأك�سي�س بنك اململكة املتحدة ليمتد

Global Natural FZE     املنذر اليها : جل�بال نات�س�رال م.م.ح
عن�انها : جمه�ل االقامة

 57 رقم  ال�زراء  جمل�س  قرار  من  بعدها  وما  فاإنه مب�جب التكليف بال�فاء املاثل وا�ستناداً على امل�اد 62 
ب�ساأن الالئحة التنظيمية للقان�ن االحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 ب�ساأن قان�ن االإجراءات املدنية ، فاإننا 
دوالر   7،271،670 وقدره  بذمتكم  املرتتب  املدي�نية  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  املنذر  امل�كل  عن  نيابة  ننذركم 
اأو اإىل مكتبنا  26،687،028.9 درهم وذلك مل�كلنا  اأمريكي او ما يعادلها بالدرهم االماراتي مبلغ وقدره 
اآ�سفن التخاذ كافة  اأيام فقط من تاريخ هذا االإنذار واإال �سن�سظر  اأعاله وذلك خالل خم�سة  امل�سار لعن�انه 
ت�س�ية  يف  ف�سلكم  حال  يف  والتع�ي�سات  النفقات  وكافة  القان�نية  امل�س�ؤولية  وحتميلكم  الالزمة  االإجراءات 
، مع  اأعاله  اإليها  امل�سار  الفرتة  املبلغ للمنذرة خالل  واإ�سراركم على االمتناع عن �سداد  االإنذار  م��س�ع هذا 
االإنذار  التزامكم مب��س�ع هذا  تنتج عن عدم  التي  االأخرى  بكافة حق�قها وطلباتها  املنذرة  امل�كلة  احتفاظ 

وب�سل�ك كافة الطرق القان�نية ومراجعة املحاكم املخت�سة للمطالبة باأداء مبلغ املدي�نية مع القان�نية.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007637 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : علياء احمد �سيف العقروبي  - جمه�ل حمل االإقامة  
بناء على طلب املدعية : دالل عبدالرحمن حممد عبدالرحمن البدي�ي 

بان  تدفع للمدعية مبلغ  املدعى عليها  الزام   : اأعاله تطالبكم ب  املذك�رة  الدع�ى  قد رفعت 
وقدره )200،000( )مائتان الف( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع %5 من تاريخ املطالبة 
اتعاب  ومقابل  بامل�سروفات  عليها  املدعي  الزام  مع  التام  ال�سداد  تاريخ  وحتى  الق�سائية 
حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/2 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت  املحاماة. 
 )2 رقم  الدع�ى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  ال�سارقة 
كافة  بها  مرفقا  الدع�ى  على  ج�ابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى 

املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/10/25 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
MOJAU_2022- 0097905 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معل�ماً للجميع ب�اأن : • ال�سيدة/ خ�له عبداهلل على حممد مداويخ - اجلن�سية: االإمارات 
ال�سيد/ مينا مراد  اإىل  وذلك  البالغة )100%(  كامل ح�ستها  والتنازل عن  البيع  ترغب يف 
جنيب جاد - اجلن�سية : م�سر، يف الرخ�سة امل�سماه )ح�سانة الفرحة( ال�سادرة من دائرة التنمية 
القان�ين  ال�سكل  تغيري  اأخرى:  تعديالت   ،)726957( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  االإقت�سادية 
التجاري  ال�احد ذ،م،م(، - تغيري اال�سم  ال�سخ�س  اإىل )�سركة  للرخ�سة من )م�ؤ�س�سة فردية( 

للرخ�سة من )ح�سانة الفرحة( اإىل )ح�سانة الفرحة ذ،م،م - �سركة ال�سخ�س ال�احد(،
2013 يف  ل�سنة  القان�ن االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سب�عن  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
MOJAU_2022- 0097934 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معل�ما للجميع باأن ال�سيد / عبدالن�سري ب�رورا، اجلن�سية : الهند يرغب يف البيع والتنازل 
ال�سيد / رفيق ك�رينهييل عبدالرحمن، اجلن�سية :  %90 وذلك اىل  البالغة  عن كامل ح�سته 
الهند وان ال�سيدة /فاطمه علي جابر اجلن�سية : االمارات - ترغب بالتنازل عن كامل ح�ستها 
بالرخ�سة  الهند  اجلن�سية:  عبدالرحمن،  ك�رينهييل  رفيق   / ال�سيد  اىل  وذلك   10% البالغة 
ال�سادرة  امل�سماه )كافترييا الع�امه( تاأ�س�ست ب�اأم�ارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )212735( 
�سركة  من  القان�ين  ال�سكل  من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقه، تعديالت اأخرى : • تغري 
القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  خدمات.   وكيل  اىل  مدنية  اعمال 
اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم  العدل. فقد  الكاتب  �سان  2013 يف  االحتادي رقم )4( ل�سنة 
وانه �س�ف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 

اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
MOJAU_2022- 0097895 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يرجي العلم اإنه �سيق�م الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بن االأطراف 
املذك�ره من الطرف االأول : عادل ح�سن �سامل القاين الظه�ري - اجلن�سية : االإمارات - عن 
ح�سته البالغة %100 اإىل الطرف الثاين : حممد كرمي مياه حممد اوهاد مياه - اجلن�سية : 
بنغالدي�س باال�سم التجاري )ركن االإتقان خلياطة املالب�س الرجاليه( ن�ساط الرخ�سة )خياطة 
املالب�س الرجالية العربية( واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف ال�سارقة - رخ�سة مهنية 
بال�سارقة  التنمية االقت�سادية  25/01/2018 يف دائرة  ال�سادرة بتاريخ   759380  : رقم 
 2013 ل�سنة   )4( رقم  االحتادي  القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   ،
على  الت�سديق   يتم  �س�ف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�سب�عن من  اليه بعد  امل�سار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349 العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
MOJAU_2022- 0098010 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعـلن بالن�شر 

يرجى العلم انه �سيق�م كاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة 
�سيف جمعه   : االأول  الطرف  : من  اأدناه  ا�سمائهم  املذك�رين  االأطراف  بن 
ماجد املطرو�سي اجلن�سية االإمارات  حيث يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�سته البالغة 100%  اإىل الطرف الثاين :�سندان بهاتا �سارجي متيالل 
اجلن�سية بنغالدي�س  باال�سم التجاري )ال�سهامة للخياطة( رخ�سة �سادرة من 
دائرة التنمية االإقت�سادية بعجمان برقم ملف )17441( وامل�سجلة بغرفة 
جتارة و�سناعة عجمان  وعليه �سيق�م كاتب العدل بالت�سديق على التنازل 

بعد انق�ساء 14 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70608

العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : اديك�س لالإدارة الت�سويقية - �س ذ م م 
ال�سكل   - ب��ي  اال�ستدامة   - االأوىل  الثنية   - ه���راي��زون  �سمارت  ملك  مكتب   : العن�ان 
837889 رقم القيد بال�سجل  ،  رقم الرخ�سة :  القان�ين : ذات م�س�ؤولية حم��دودة 
التجاري : 1421502 مب�جب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/24 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/10/24
ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العن�ان : مكتب رقم 914 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن 
را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - ب�ر�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
را�سد لدعم م�ساريع  بن  914 ملك م�ؤ�س�سة حممد  رقم  : مكتب  العن�ان 
 : ف��اك�����س   04-2973060  : ه���ات���ف   - ب���ر���س��ع��ي��د   - دي�����رة   - ال�����س��ب��اب 
2973071-04  مب�جب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
 مت تعين امل�سفي املذك�ر اأعاله لت�سفية اديك�س لالإدارة الت�سويقية - �س ذ م م
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/24 وامل�ثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13684 بتاريخ 2022/10/29 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 10524/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 

اخليمة  راأ���س  بنك  عن  وال�سادر   )000145( رق��م  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  م��س�ع 
ال�طني بقيمة )74،235 درهم( 

طالب التنفيذ : الطاير للهند�سة - �س ذ م م  - عن�انه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - ب�ليفارد 
ال�سيخ حممد بن را�سد ، برج ب�ليفارد بالزا 2 ، مكتب رقم 1903  

املطل�ب اإعالنهما : 1- جنمة ناهل ل�سيانة املباين �س ذ م م  - �سفته : منفذ �سده   
�سده  منفذ   : �سفته   - �سانكار  �سانكار  فين�تك�مار   -2

م��س�ع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   76232

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70545
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•• ال�صارقة –الفجر:

اجتماعها  يف  ال�ساطئية  لالألعاب  كلباء  ل��دورة  املنظمة  اللجنة  اعتمدت 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ج��اين  حممد  عبدامللك  ���س��ع��ادة  برئا�سة 
اإىل   12 من  �ستقام  التي  الثانية  للن�سخة  املعتمدة  االأل��ع��اب  الريا�سي، 
م�سابقاتها  يف  للم�ساركة  الت�سجيل  ب��اب  وفتحت  املقبل،  ن�فمر   18
وهي: كرة القدم وال�سلة والطائرة والرتايثل�ن واألعاب الق�ى واالألعاب 
اخلام�س  يف  الت�سجيل  ب��اب  ليغلق  النف�س،  عن  الدفاع  وريا�سات  املائية 
ي�م  الر�سمي  االإف��ت��ت��اح  م���ع��د حفل  اع��ت��م��دت  كما  ال��ق��ادم،  ن�فمر  م��ن 
الدورة  ملناف�سات  الي�مي  والرنامج  املقبل  ن�فمر  اجلمعة امل�افق 11 
االإعالم  جل��ان  تقارير  ا�ستعر�ست  وك��ذل��ك  لها،  امل�ساحبة  والفعاليات 
امل�ساندة،واطلعت على  العامة واخلدمات  الت�س�يق والعالقات  و  واالأمن 

التجهيزات الل�ج�ستية مل�سرح احلدث على �ساطئ كلباء.
واأكد رئي�س اللجنة املنظمة اأن العمل يجري على مدار ال�ساعة للن�سخة 
الثانية التي ت�فرت لها كل �سمانات النجاح بف�سل الرعاية الكرمية من 

اأن  وق��ال  ال�سارقة،  حاكم  نائب  القا�سمي  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سم� 
اأعمال  من  لكثري  اللجنة  حفز  االأوىل  الن�سخة  يف  حتقق  ال��ذي  النجاح 
التط�ير يف م�قع احلدث مبا يحقق مزيداً من الرواج والنجاح للدورة 
واقت�سادية  وترويجية  �سياحية  الأب��ع��اد  الريا�سي  بعدها  تتجاوز  التي 
ال��ع��دد من  ه��ذا  اأول دورة ت�سم  وان��ه��ا  ك��ك��ل، ال�سيما  ول��ل��دول��ة  ل��الإم��ارة 
�سيتم  التفا�سيل  كل  اأن  وقال  اآ�سيا،  قارة  ال�ساطئية على �سعيد  االألعاب 

الك�سف عنها يف م�ؤمتر �سحفي م��سع قريبا.
وكان االجتماع قد مت بح�س�ر كل من يا�سر عمر الدوخي مدير الدورة 
واالأع�ساء زكية �سهيل امل�سرخ رئي�س جلنة االإعالم و�سهاب اأحمد الع��سي 
اخلدمات  جلنة  رئي�س  امل��زروع��ي  خلفان  و�سعيد  الفنية  اللجنة  رئي�س 
وعبداهلل  الت�س�يق  جلنة  رئي�س  الدرمكي  خلفان  علي  وخلفان  امل�ساندة 
ح�سن الدرمكي رئي�س جلنة العالقات العامة وخالد حممد اأحمد ع�س� 
مكتب االإ�سراف العام واأحمد �سامل النقبي ع�س� جلنة اخلدمات امل�ساندة 
وكرمي خليل ع�س� اللجنة الفنية وحممد حمم�د �سل�س مقرر اللجنة. 

مدرجات جديدة تت�سع ل� 5 اآالف متفرج

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

ال�سبت  ال�����ي������م  م�������س���اء  ت���ن���ط���ل���ق 
اجل����ل���ة ال��ث��ام��ن��ة ل�����دوري اأدن�����ك 
للمحرتفن ب� 4  م�اجهات ق�ية ، 
ب�اقع مباراتن يف الفرتة امل�سائية 
االأوىل التي تنطلق يف اخلام�سة  ، 
بينما ُتقام مباراتي الفرتة الثانية 

يف الثامنة م�ساء.
اللتن  ال��ق��م��ة  م���اج��ه��ت��ا  وت��ب��ق��ى 
ال��سل  ب�سيفه  اجلزيرة  جتمعان 
، و���س��ب��اب االأه���ل���ي و���س��ي��ف��ه العن 
االأكرث ا�ستح�اذاً لل�سارع الريا�سي 
ت�سعى  االأرب���ع���ة  ال���ف���رق  ، وج��م��ي��ع 
خ�س��ساً  ال�سدارة  ملطاردة  للف�ز 
واملت�سدر  ب��ي��ن��ه��ا  ال�����ف�����ارق  واأن 
ال�سرقاوي ب� 16 نقطة  ال يتجاوز 
بالن�سبة  احل��ال  ه�  كما  نقاط   5

لفريق اجلزيرة �ساحب 11 الذي 
يريد اخلروج من مت�الية نتائجه 
تعادلن وخ�سارتن  االأخ��رية وهي 
ع���ن���دم���ا ي�����س��ت�����س��ي��ف ال��������س���ل يف 
باإ�ستاد  ال���ي����م  م�����س��اء  اخل��ام�����س��ة 

حممد بن زايد.
فريق  ال�سيف  اأن  حقيقة  وتبقى 
ال������س��ل ل���ن ي��ق��ب��ل ب��ال��ت��ن��ازل عن 
امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ر���س��ي��ده 15 من 
النقاط و بفارق نقطة وحيدة عن 
املت�سدر الذي انتزعها منه الفه�د 
تعادل  ب�سبب  ال�سابقة  اجل���ل��ة  يف 
ال��������س���ل م���ع احت�����اد ك��ل��ب��اء 2-2 
وف�ز ال�سارقة على البطائح بهدف 

نظيف.
ا�ستعد الفريقان اجلزيرة وال��سل 
والتع�ي�س  الع�دة  اأج��ل  من  بق�ة 
نقد  م��ن  واج���ه عا�سفة  وك��اله��م��ا 

جماهريهما واملحللن الكروين.

�سباب الأهلي والعني 
قمة  ال���ي����م  م�����س��اء  ال��ث��ام��ن��ة  ويف 
االإماراتية  ال��ك��رة  قمم  م��ن  ن��اري��ة 
الريا�سي  ال�����س��ارع  يرتقبها  ال��ت��ي 
بكثري م��ن احل��م��ا���س وجت��م��ع بن 
���س��ب��اب االأه����ل����ي اخل���ام�������س ب���� 13 
نقطة والعن الثالث بنف�س ر�سيد 
ال��ن��ق��اط وف���ارق االأه����داف ل�سالح 
يلتقي  حيث   ، ال��ع��ي��ن��اوي  ال�سيف 
والعن  را���س��د  ا�ستاد  يف  الفريقان 
ع��ل��ى ال��ن��ق��اط ال��ث��الث ك��ام��ل��ة وال 

جمال للتفريط يف النقاط.
بعد  امل��ب��اراة  اإىل  الفر�سان  ويدخل 
ف����ز م��ه��م ع��ل��ى خ���رف��ك��ان بهدف 
ن��ظ��ي��ف ، ب��ي��ن��م��ا ي���ع����د ال���ع���ن اإىل 
دبي جمدداً عقب ف�زه يف اجل�لة 

ب�  الن�سر  م�سيفه  ع��ل��ى  ال�سابقة 
.1-3

ب�����س��ك��ل مكثف  ا���س��ت��ع��د ال��ف��ري��ق��ان 
�سعار  يرفع  القمة وكالهما  ملباراة 
وكالهما   ، ال���ك���ام���ل���ة   ال���ع���الم���ة 
جماهريه  ت�سجيع  ق���ة  على  يع�ل 
التي  اال����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  وم�������ؤازرت������ه 
م�سكلة  وت��ب��ق��ى  ال����ف����ارق.  ت�����س��ن��ع 
قلب ال��دف��اع م���ؤرق��ة مل���درب العن 
تاأكد  اأن  ب��ع��د  ري��ب��ريوف  ���س��ريج��ي 
غياب مدافعه الك�ل�مبي ارب�ليدا 

لفرتة ط�يلة.

خورفكان ودبا
ي�ست�سيف  م�����س��اء  اخل��ام�����س��ة  ويف   
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سقر  ا�ستاد 
الفجرية  ودب����ا  م���ب���اراة خ���رف��ك��ان 
وهي مباراة اخلروج من الذيلية ، 

 5 اخل���ر على  ن�س�ر  حيث يحتكم 
بينما   ،  12 املركز  يف  فقط  نقاط 
الذيلية  ال��ف��ج��رية  دب����ا  ي���غ���ادر  مل 
بر�سيد نقطة وحيدة رغم التغيري 
ال���ذي ط���ال ج��ه��ازه ال��ف��ن��ي وقدوم 
ال��ف��رن�����س��ي ج���ري���ج����ري ول��ك��ن مل 
يتغري ���س��يء ل��دى ف��ري��ق دب��ا حتى 

اللحظة.

احتاد كلباء والن�سر 
ويف الثامنة م�ساء ي�ست�سيف احتاد 
 ، ا���س��ت��اده  يف  الن�سر  �سيفه  ك��ل��ب��اء 
الذي  للن�سر  وهي م�اجهة مهمة 
خ�����س��ر ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��ق��اط وه� 
القادم من خ�سارة على ملعبه اأمام 
 11 امل��رك��ز  ليقبع يف   3-1 ال��ع��ن 
وباملقابل   ، نقاط فقط   6 بر�سيد 

مي���ر من����ر ك��ل��ب��اء مب��رح��ل��ة رائعة 
لاليراين  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ق���ي���ادة  حت���ت 
ف��ره��اد جم��ي��دي ويحتل امل��رك��ز 8 

بر�سيد 11 نقطة.

ختام اجلولة 
لدوري  الثامنة   اجل���ل��ة  وُتختتم  
اأدن�������ك ل��ل��م��ح��رتف��ن غ����داً االأح����د  

اأهمها   ، م���ث���رية  م����اج���ه���ات   3 ب�����  
التي  وال���ح��دة  ال�سارقة  قمة  على 
البا�سمة  االم���������ارة  ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا 
ويديرها طاقم جمري بقيادة حكم 
ا�ستاد  ويف  ب�غنار.  تاما�س  ال�ساحة 
فريق  ي�ست�سيف  �سعيد  ب��ن  را���س��د 
بينما   ، ال��ب��ط��ائ��ح  ���س��ي��ف��ه  ع��ج��م��ان 
ي�ست�سيف بني يا�س �سيفه الظفرة 

•• دبي-الفجر:

عاد مربط الرميا�س للخي�ل العربية 
ال�طنية  امل��راب��ط  بن  مكانته  لي�ؤكد 
اخلارجية،  ال���ب���ط����الت  يف  امل��ت��األ��ق��ة 
بط�لة  م��ن��اف�����س��ات  خ���ت���ام  يف  وذل�����ك 
ميالن الدولية جلمال اخليل العربية 
هذا  اإيطاليا  �سهدتها  التي   2022
بريغام�  ب���ط����ل���ة  ب���ع���د  االأ�����س����ب�����ع، 
ل��ي��م��ث��ل مرابط  االأخ�������رية،  ال���دول���ي���ة 
ب���ن املرابط  االإم�������ارات خ���ري مت��ث��ي��ل 

الدولية امل�ساركة يف البط�لة.
للخي�ل  الرميا�س  وقد متكن مربط 
ال��ع��رب��ي��ة، مل��ال��ك��ه اأرك����ان م��ال��ك حم�د 
متميزة  نتائج  حتقيق  من  الكبي�سي، 
اج���ت���م���ع���ت يف ه���ات���ري���ك ذه����ب����ي من 
االأ�سيلة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل���ي���ل  ب��ط���ل��ة 
ون�سخة ال�ساللة امل�سرية منها، وذلك 
بن  �سر�سة  جمالية  مناف�سات  ب��ع��د 
انق�سمت  التي  املرابط  من  جمم�عة 

بن املالكة للج�دة واملنتجة لها.  
الن�سخة  ذهبية  الرميا�س  مربط  نال 
اإي�����ه  "كي  اجل���م���ي���ل  م�����ع  ال����دول����ي����ة 
�سنغهاي  ال��ف��ح��ل  م��ن  وه����  نرا�س" 
متف�قا  جن���ى  ج  ع  والفر�س  اإي��ه  اإي 
على عدد من اخلي�ل ذات امل�ا�سفات 
الدولية املناف�سة. ويف بط�لة ال�ساللة 
امل�سرية، ا�ستطاع مربط الرميا�س اأن 

واجلمايل  التناف�سي  وج���ده  يفر�س 
ع���ل���ى م��ن��اف�����س��ي��ه م����ن اخل����ي�����ل ذات 
الذهبي  اللقب  فنال  العالية،  اجل�دة 
ريعان  الفحل  مع  االأف��ح��ل  بط�لة  يف 
ال���رمي���ا����س وه����� م���ن ال��ف��ح��ل عكاب 
الزبري.  ح��ا���س��ي��ن��ة  وال��ف��ر���س  ال���ري���ان 
العربية  للخي�ل  ال��رمي��ا���س  وان��ت��زع 
فرند  اجلميل  املهر  مع  امله�ر  ذهبية 
الريان  ع��ك��اب  الفحل  م��ن  ال��رمي��ا���س 

والفر�س حا�سينة الزبري.
الدولية  م���ي���الن  ب��ط���ل��ة  و���س��ج��ل��ت 
 2022 ال���ع���رب���ي���ة  اخل����ي����ل  جل����م����ال 
ل��ل��م��راب��ط االإم���ارات���ي���ة ب�سبب  غ��ي��اب��ا 
برنامج  ���س��م��ن  ال���ب���ط����الت  ت���زاح���م 
تاألق  اأن  غري  اخلارجية،  م�ساركاتها 
ب���اإح���رازه هاتريك  م��رب��ط ال��رمي��ا���س 

ذهبي، حقق االإجناز الدويل املرغ�ب 
لالإمارات، واأكد اأنه واحد من املرابط 
ال���ت���ي جت�����س��د ال���ت���م���ي���ز ال����ط���ن���ي يف 
اأج�د اخلي�ل  التناف�س اجلمايل بن 
االإنتاجية  وقيمته  االأ�سيلة،  العربية 
ي�����س��اه��م يف ت��ط���ي��ر اخليل  ك��اأ���س��ل���ب 
يف  االإم����ارات  مكانة  وتعميق  العربية 

االإنتاج العاملي.

الدولية الأوىل
نال مربط الرميا�س للخي�ل العربية 
لت�سطف  ال�������دويل  ال����ذه����ب  ����س���رف 

الدولية  امل��راب��ط  خ��ي���ل  ب��ن  خي�له 
املتميزة. وقد متكن من حتقيق ذلك 
جلمال  الدولية  بريغام�  بط�لة  يف 
2022 ويف  االأ�سيلة  العربية  اخليل 
ن�سخة ال�ساللة امل�سرية منها، ليفتتح 
بتلك اخلط�ة االأوىل م�سرية االإنتماء 
ل��ن��ادي ال��ك��ب��ار ال����دويل وب��ك��ل املعادن 
الكاأ�س  ل��ق��ب  اأح�����رز  ال��ن��ف��ي�����س��ة، ح���ن 
ال��ذه��ب��ي��ة ل��الأف��ح��ل م���ع ال��ف��ح��ل كيه 
اي��ه ن��را���س  وه��� م��ن الفحل العاملي 
نزوة،   ج  ع  وال��ف��ر���س  اي��ه  اي  �سنغهاي 
�سجله  الذي  الذهبي  معززا احل�س�ر 

م��رب��ط دب����ي يف ب��ط���ل��ة امل���ه����ر. كما 
الرونزية  الكاأ�س  ينتزع  اأن  ا�ستطاع 
ال�اعد  امل��ه��ر  م��ع  االأم��ه��ار  بط�لة  يف 
فرند الرميا�س وه� من الفحل عكاب 
الريان والفر�س حا�سينة الزبري. كما 
الف�سية يف بط�لة  الكاأ�س  حقق لقب 
الرميا�س  ريعان  الفحل  مع  االأف��ح��ل 
والفر�س  ال����ري����ان  ع���ق���اب  م����ن  وه������ 
مربط  وك��������ان  ح����ا�����س����ي����ن����ةال����زب����ري.  
البداية  م��ن��ذ  اخ���ت���ار  ق���د  ال���رمي���ا����س 
م�ست�يات ج�دة عالية خلي�له العربية 
عاملية  تناف�سية  مب�ا�سفات  االأ�سيلة 

ال�طنية  املرابط  وفر�س مكانته بن 
وجيزة،  ف����رتة  خ����الل  االإم���������ارات  يف 
ذهبية  على  بح�س�له  خاللها  انطلق 
املهرات يف بط�لة  االإم��ارات ال�طنية 
اأول  عند  باأب�ظبي  العربية  للخي�ل 
يف  ال��رمي��ا���س  فلة  ب��امل��ه��رة  م�ساركاته 
من  مبجم�عة  اأعقبها   2018 العام 
االألقاب يف خمتلف بط�الت االإمارات، 
وطنيا  اإجن��ازا  ي�سطر  اأن  ا�ستطاع  ثم 
اأوال وثانيا على امل�ست�ى الدويل هذا 
ال�سيف بحرارة جمالية اأكدت مكانته 

املتميزة بن الكبار.

الكبي�سي: جناح ثان
اأرك����ان م��ال��ك ح��م���د الكبي�سي  اأع���رب 
للخي�ل  ال���رمي���ا����س  م���رب���ط  م���ال���ك 
التي  بالنتائج  �سعادته  ع��ن  العربية 
بط�لة  يف  امل���رب���ط  خ���ي����ل  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
اخليل  جل����م����ال  ال����دول����ي����ة  م����ي����الن 
اأن  اإىل  م�������س���ريا   2022 ال���ع���رب���ي���ة 
عزز  م����ي����الن  اجل����دي����د يف  االإجن���������از 
ال��ت��ي متت  اخل��ط���ة ال��دول��ي��ة االأوىل 
الكبي�سي :" هذه  يف بريغام�. وق��ال 
ال��ث��ان��ي��ة التي  حم��ط��ت��ن��ا اخل���ارج���ي���ة 

ب���ن���ج���اح ك���ب���ري وت���ذوق���ن���ا فيها  مت����ت 
اإن�����ه �سع�ر  ال�������دويل.  ال���ذه���ب  ط��ع��م 
امل�س�ؤولية  م�ست�ى  اإىل  ينقلنا  رائ���ع 
ال�س�رة  يف  م��ت��م��ي��ز  ب����دور  ال��ق��ي��ام  يف 
ل���الإم���ارات يف ع���امل اخليل  امل��ت��م��ي��زة 
تراث  و���س���ن  واجل��م��ال،  والفرو�سية 
ع�سقنا  يتح�ل  اأن  على  ونعمل  ه��ام. 
باملرابط  واع��ت��زازن��ا  العربية  للخيل 
التعامل  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  اأخ�����ذت  ال��ت��ي 
اإىل عمل  ق�����س��اي��اه��ا،  االإي��ج��اب��ي م��ع 
وطني مينح االإمارات حقها الطبيعي 

يف كل البط�الت".

وغدًا  اليوم  اجلولة  �سمن  نارية  قمم   3

انطالق اجلولة 8  لدوري اأدنوك للمحرتفني بـ 4 مواجهات 

موؤمتر �سحفي لإعالن حت�سريات الن�سخة الثانية قريبا

اعتماد األعاب دورة كلباء ال�شاطئية والفعاليات امل�شاحبة

يف ختام بطولة ميالن الدولية جلمال اخليل العربية 2022

الرميا�س ميثل الإمارات اأجمل متثيل بهاتريك ذهبي

ي�سعى لطي �سفحة النتائج ال�سلبية اأمام �سيفه الو�سل  • اجلزيرة  
الزعيم والعني على النقاط الثالث  ي�ست�سيف  • الفر�سان 
ب�سافرة جمرية  ال�سارقة  على  �سيفًا  الوحدة   .. • غدًا 

•• دبي-وام

ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ت�جيهات  القدم  لكرة  االإم���ارات  احت��اد  ثمن 
الدكت�ر �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�س� املجل�س االأعلى لالحتاد 

حاكم ال�سارقة، واهتمام �سم�ه بكرة القدم وعنا�سرها وم�سابقاتها. 
وقال ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س االحتاد: " اإن ت�جيهات 
ع�س�  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
الريا�سية  ال���روح  ُت��ع��زز  ال�سارقة،  حاكم   ، ل��الحت��اد  االأع��ل��ى  املجل�س 
والت�سامح يف امل�سابقات املحلية، وهي نرا�س ُي�سيء لنا طريق العمل 

واالجتهاد لتط�ير منظ�مة كرة القدم." 

والتفا�سيل  واأداء احلكام  املحلية  للم�سابقات  �سم�ه  اأن متابعة  واأكد 
االأخرى يدل على حر�س �سم�ه على تط�ير اللعبة، ويدل اأي�سا على 

دعمه املت�ا�سل لتحقيق االإجنازات ال�طنية. 
واأ�ساف: اإن جميع امل��س�عات التي تّطرق لها �ساحب ال�سم� حاكم 
ال�سارقة �ستك�ن حمط اهتمام احتاد الكرة، ملا لها من اأهمية يف خلق 
بيئة ريا�سية اآمنة م�ستدامة ومتط�رة تن�سجم مع قيمنا وتقاليدنا 

وُتعزز الروح الريا�سية بن الالعبن واالأندية وكل املتناف�سن. 
واأ�ساد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي باهتمام �ساحب ال�سم� حاكم 
احلكيمة  �سم�ه  ت�جيهات  اأن  م���ؤك��داً  ال�طني،  باملنتخب  ال�سارقة 
واإدارته،  ال�طني  املنتخب  العبي  على  اإيجابي  انعكا�س  لها  �سيك�ن 

خا�سة ان كلمات �سم�ه حُمفزة وحتمل ر�سائل وا�سحة لدعم املنتخب 
يف كل املناف�سات. 

ودع���ا رئ��ي�����س االحت����اد ح��ك��ام ك���رة ال��ق��دم وال��الع��ب��ن وامل���درب���ن اإىل 
اال�ستفادة من الت�جيهات الرثية التي قدمها �ساحب ال�سم� حاكم 
كاأ�س �ساحب  بلقب  املُت�ج  ال�سارقة  ا�ستقباله لفريق  ال�سارقة خالل 

ال�سم� رئي�س الدولة 2022-2021. 
بالريا�سة  تهتم  التي  الر�سيدة  بقيادتنا  حمظ�ظ�ن  "نحن  وق��ال: 
ب�سكل مت�ا�سل وتتابع اأن�سطتها وتقدم الدعم ال�سخي لها، م�ؤكداً اأن 
احتاد الكرة �سيبقى حري�ساً على تط�ير كل ج�انب املنظ�مة الكروية، 

مبا فيها االإدارية والفنية والقان�نية والتحكيمية وغريها". 

احتاد الكرة يثمن اهتمام حاكم ال�شارقة بكرة القدم واملنتخب الوطني 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام

اأكد �سيف النعيمي الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأب�ظبي الإدارة ريا�سة ال�سيارات 
اأن حلبة مر�سى يا�س جاهزة من االآن ال�ست�سافة الن�سخة اجلديدة من �سباق 
20 ن�فمر  اإىل   17 جائزة االحتاد الكرى لف�رم�ال1- خالل الفرتة من 

املقبل. 
واأ�سار اإىل اأن اعتبار جائزة االحتاد الكرى �سن�يا من االأحداث االأ�سا�سية على 
املكت�سبات  الكثري من  بعدما حققت  للفخر  يدع�  اأب�ظبي  العا�سمة  روزنامة 

لريا�سة ال�سيارات يف العامل ولالإمارات يف ال�سن�ات االأخرية. 
وقال النعيمي يف ت�سريحات ل�كالة اأنباء االإمارات" وام" : ن�سخة العام املا�سي 
املناف�سة يف اللحظات االأخرية، كانت  بح�سم  �سهدتها،  التي  واالإث��ارة   2021
حدثا تاريخيا حقق اأرقاما قيا�سية يف احل�س�ر اجلماهريي داخل حلبة مر�سى 
يا�س، خا�سة واأن عدد احل�س�ر من خارج الدولة كان نح� 70 % من اإجمايل 

عدد اجلماهري، وه� رقم له دالالت كبرية. 
مالين   108 جت��اوز  للحدث  احل��ي  البث  على  امل�ساهدين  ع��دد  ان  واأو���س��ح 
اللفة  يف  اإال  يح�سم  مل  ولقبها  ا�ستثنائية،  ن�سخة  ك��ان��ت  وب��ال��ت��ايل  م�ساهد، 
االأخرية، على املنعطف الذي مت تعديله باحللبة العام املا�سي، ون�ا�سل يف هذا 

العام تط�ير الفعالية. 
وع��ن اآخ��ر اال���س��ت��ع��دادات للن�سخة اجل��دي��دة ق��ال: "كل �سيء على م��ا ي��رام يف 
اأكرث  التجهيزات الإخ��راج حدث مبهر، واالإقبال على �سراء التذاكر هذا العام 
التذاكر نفذت يف فرتة زمنية ق�سرية،  اأن جميع  ال�سابقة، حيث  االأع���ام  من 
واأعلنا م�ؤخرا عن بيع جميع تذاكر الفعالية، واأن بع�س الفئات مت بيع تذاكرها 

بالكامل منذ ال�سيف املا�سي". 
واأو�سح قائال: "يف ن�سخة العام اجلديد ونظرا لالإقبال الكبري على احل�س�ر، 
ننتهي حاليا من بناء مدرجات جديدة تت�سع ل� 5 اآالف �سخ�س اإ�سايف، و�سنقدم 
غري  الطلب  �س�ء  يف  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��رة  الأول  تقدم  لل�سيافة  جديدة  منتجات 

امل�سب�ق للح�س�ر". 
واأ�ساف ان فريق العمل بداأ يف التجهيز واالإعداد لن�سخة 2022 اعتبارا من 
الي�م التايل النتهاء ن�سخة العام املا�سي 2021. و م�ستعدون ال�ستقبال عدد 
يف  وال�سانعن  ال�سائقن  لقب  ح�سم  عن  النظر  بغ�س  اجلماهري  من  قيا�سي 

اجل�الت املا�سية. 
ان ذلك ي�سمل  الن�سخة قال  يا�س يف هذه  �ستقدمه حلبة  ال��ذي  وعن اجلديد 
املدرجات اجلديدة امل�ازية للمدرجات ال�سمالية يف احللبة، واملنتجات اجلديدة 
لل�سيافة التي ركزنا فيها على التعاون مع بع�س العالمات التجارية العاملية 

لت�فري ال�جبات يف بع�س من�سات ال�سيافة اجلديدة التي اأطلقناها. 
واأ�ساف ان هناك منتج جديد �سيقدم على منعطف املر�سى اجلديد الذي مت 
وهناك  التا�سع(،  املنعطف  )�سرفة  عليه  اأطلقنا  وال��ذي   ،2021 يف  حتديثه 
ع��ام، قمنا  كل  للم�ؤمترات. ومثل  يا�س  �سقف مركز  �سيقدم على  منتج جديد 
بتحديث ال�احات، ويت�سمن الرنامج اأي�سا العديد من الفعاليات اجلديدة يف 

ال�احات ويف احللبة ب�سكل عام، مبا فيها مهرجان )يا �سالم( . 
وعن ح�سم ال�سباق ل�سالح اله�لندي ماك�س فري�ستابن لل�سائقن، وفريق رد 
اإذا كان �سيلقي بظالله  ب�ل لل�سانعن يف وقت �سابق من امل��سم احلايل، وما 
على احلما�س والت�س�يق يف احلدث قال: "كنا نتمنى اأن تك�ن النتيجة معلقة 
مثل العامل املا�سي، ولكن ما اأق�له اأن كل �سباق يعد بط�لة يف حد ذاتها، بدليل 

ما راأيناه يف اجل�لة املا�سية بال�اليات املتحدة االأمريكية، حيث كانت املناف�سة 
ق�ية جدا". 

وال  والتحدي،  واالإبهار  االإمتاع  عن  يت�قف  مل  فري�ستابن  ماك�س  ان  واأو�سح 
ال�سائقن،  فئة  يف  الثاين  املركز  على  ق�ية  مناف�سة  هناك  اأن  نن�سى  اأن  يجب 
وكذلك يف فئة ال�سانعن، واملركز الرابع لل�سانعن، خا�سة اأن اجل�ائز املالية 
ت�زع على ترتيب املراكز يف بط�لة ال�سانعن. وبالتايل، هناك حتد كبري بن 
ب��ن ماكالرين  ق���ي  ال��ث��اين، وحت��د  امل��رك��ز  ف���رياري ومر�سيد�س على  فريقي 

ورين� على املركز الرابع". 
ظبي،  باأب�  الكرى  االحت��اد  جائزة  يف  للغاية  ق�ية  املناف�سة  تك�ن  اأن  ت�قع  و 
خا�سة اأن عدد التجاوزات زاد بعد اإجراء التعديل اجلديد على م�سار احللبة، 
حيث تابعنا الن�سخة االأخرية 33 جتاوزا على م�سار احللبة، وتناوب املتناف�س�ن 

على املركز االأول اأربع مرات. 

مركز عاملي 
وعن حلبة مر�سى يا�س ومدى اإ�سهامها يف تعزيز مكانة اأب�ظبي كمركز ريا�سي 
واأب�ظبي  يا�س  جزيرة  جتعل  الكرى  االحت��اد  جائزة  اإن  النعيمي  قال  عاملي، 
ال�سياحة،  ناحية  يت�ساعف من  زيارتها  واالإقبال علي  العامل،  اهتمام  ب���ؤرة  يف 
ونت�قع اأن يك�ن احل�س�ر من خارج الدولة 70 % هذا العام ملتابعة احلدث. 
اإمكانات جزيرة يا�س، وفر�سة للعامل كي  وبالن�سبة لنا ، ه� حدث مهم يرز 

يرى اأب�ظبي. 
العالمات  الإب���راز  احل���دث من�سة  ه��ذا  ي��ك���ن  اأن  ج��دا  �سعداء  واأ���س��اف: نحن 
التجارية املحلية، مثل طريان االحتاد الراعي الرئي�سي للحدث من اأول �سباق، 

ال��رع��اة اجلدد" �سركة"  للحدث، و2 من  ك��راع م�ؤ�س�س  اأدن����ك  �سركة  وع���دة 
، باالإ�سافة ل�سركة الدار العقارية.  "e&"" ات�ساالت �سابقا، ك�سريك م�ؤ�س�س 

تقييم 3 جنوم 
�سباقات  ت�ست�سيف  احللبة  اإن  النعيمي  ق��ال  ي��ا���س،  حلبة  يف  ال�سيانة  وع��ن 
وامل�سارات  امل��راف��ق  لكل  ال�سيانة  على  واحل��ر���س  ال��ع��ام،  م��دار  على  وفعاليات 
بالن�سبة لنا �سيء رئي�سي. ك�سركة، ندير احللبة مبعايري عاملية، ونفكر دائما 
يف تط�ير احلبة. ويف 2021، ح�سلت احللبة على تقييم 3 جن�م، وهذا اأعلى 
ت�سل  املنطقة  اأول حلبة يف  وه��ي  لل�سيارات  ال��دويل  االحت��اد  تقييم مينح من 
لهذا التقييم. ويف العام احلايل، ن�ستكمل هذه اخلطة، ولدينا بع�س االأن�سطة 

واملبادرات التي ت�ستهدف ا�ستدامة النجاح. 

ال�سباقات امل�ساحبة 
وعن اأهم ال�سباقات اجلانبية امل�ساحبة للحدث قال: بالن�سبة ل�سباقات الدعم، 
�سباق  وع���دة  ف�رم�ال2-،  �سباق  وهما  ف�رم�ال1-،  بخالف  �سباقان  لدينا 
ف�رم�ال4- االإمارات، و�سيك�ن ذلك فر�سة لل�سباب امل�ساركن يف هذه اجل�لة، 

الإبراز طاقاتهم على نف�س امل�سار الذي ي�سارك فيه مت�سابق� ف�رم�ال1-. 
العامل  يف  ال�سيارات  �سباقات  وتط�ير  تعزيز  يف  يا�س  حلبة  اإ�سهام  مدى  وعن 
اختتم قائاًل : هذا دورنا وجزء من ا�سرتاتيجيتنا اأن ندعم �سباقات ال�سيارات 
يف العامل. ويف هذا العام، �سنطلق فريقنا "يا�س هيت" ، و�سابقا كان هذا الفريق 
يركز على ال�سباقات االإلكرتونية، اإال اأنه اعتبارا من العام اجلاري �سي�سارك يف 

�سباق ف�رم�ال4- االإمارات. 

•• اأبوظبي-وام

 قبل اأكرث من 16 �سهرا، وفيما كان 
على  للغاية  �ساخبا  اجلماهري  �س�ت 
بالعا�سمة  �ستادي�م"  "باركن  ا�ستاد 
الدمناركية ك�بنهاجن، �سقط املهاجم 
كري�ستيان  ال�������س���ه���ري  ال����دمن����ارك����ي 
اإيرك�سن مغ�سيا عليه يف و�سط امللعب 

دون احتكاك مع اأي العب. 
وحت�����ل ال�����س��خ��ب يف امل����درج����ات اإىل 
�سمت رهيب وت�تر على ال�ج�ه وقلق 
العبي  ���س���اء  اجلميع  نف��س  ب��داخ��ل 
اأو  والفنلندي  الدمناركي  املنتخبن 

احلكام اأو اجلماهري يف املدرجات. 
وكان هذا يف افتتاح م�س�ار الفريقن 
ببط�لة كاأ�س االأمم االأوروبية املا�سية 
املنتخب  )ي���������رو(.  وح���ر����س الع����ب 
درع  ت�سكيل  على  �سريعا  ال��دمن��ارك��ي 
ب�سرية ح�ل زميله بينما كانت جترى 
ظل  يف  مكثفة  اإ���س��ع��اف��ات  عملية  ل��ه 
تقارير  اأ���س��ارت  قلبية  بن�بة  اإ�سابته 

اإىل اأنها كادت اأن ت�دي بحياته. 
اإيرك�س�ن  حمل  ال���ق��ت،  بع�س  وبعد 
امل�ست�سفى  اإىل  امللعب ونقل  اإىل خارج 
ل���ه ع��م��ل��ي��ة يف القلب  اأج���ري���ت  ح��ي��ث 
ل��ي��ج��ت��از ال���الع���ب واح�����دة م���ن اأك���رث 
ال��ل��ح��ظ��ات ال��ت��ي اأث�����ارت االن���زع���اج يف 

عامل ال�ساحرة امل�ستديرة. 
وبعدها ب�سهرين فقط، اأعلن االحتاد 
االأوروب������ي ل��ك��رة ال��ق��دم )ي���ي��ف��ا( اأن 
ال���ف���ري���ق ال��ط��ب��ي ال�����ذي اأن���ق���ذ حياة 
اإيرك�سن، و�سيم�ن كاير قائد املنتخب 
جائزة  على  �سيح�سالن  ال��دمن��ارك��ي 

رئي�س ي�يفا لعام 2021. 
وك���ان ك��اي��ر و���س��ع اإي��رك�����س��ن يف و�سع 
اإن��ع��ا���س��ه، وط��ل��ب من  التعايف وب���داأ يف 
ح�ل  درع  ت�سكيل  ب��ال��ف��ري��ق  زم��الئ��ه 
امل�سهد.  ويف وقت الحق، قال اإيرك�سن 
باأنه �سيلعب كرة القدم  اإنه كان يعلم 
م����رة اأخ�����رى ب��ع��د ي����م���ن ف��ق��ط من 

يتمكن  ومل  االأزم�����ة.   ل��ه��ذه  تعر�سه 
فريق  مع  للعب  الع�دة  من  اإيرك�سن 
االأجهزة  ه��ذه  م��ي��الن الأن مثل  ان��رت 
ال��ط��ب��ي��ة غ���ري م�����س��م���ح ب��ه��ا يف اإط���ار 
ال�سارمة  االإيطالية  الطبية  الق�اعد 
ح���ي���ث ف�����س��خ ال�����ن�����ادي ال���ت���ع���اق���د مع 
ال��الع��ب ب��ال��رتا���س��ي.  ول��ك��ن �سرعان 
االإجنليزي  برينتف�رد  نادي  اأق��دم  ما 
تدريجيا  لي�سبح  معه  التعاقد  اإىل 
املهمة يف �سف�فه، قبل  العنا�سر  من 
االنتقال ملان�س�سرت ي�نايتد يف امل��سم 
احلايل.  واالأكرث من هذا اأن اإيرك�سن 
الدمناركي  امل��ن��ت��خ��ب  ل�����س��ف���ف  ع���اد 
وقدم مباريات مميزة مع الفريق كما 

هز ال�سباك مع الفريق. 
الالعب  خا�سها  مباريات   8 وخ��الل 
 ،2022 ال��دمن��ارك��ي يف  املنتخب  م��ع 
ليقدم  اأه�������داف   3 اإري���ك�������س���ن  ���س��ج��ل 
وال�سم�د  احلما�س  على  دامغا  دليال 
يف م���اج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وم��ث��ل هذه 
رم����زا يف �سف�ف  وي�����س��ب��ح  االأزم�������ات 
امل�سه�ر بحما�سه  املنتخب الدمناركي 
اإريك�سن  ي�ستعد  واالآن،  ال�����س��دي��د.  
ال��ف��ري��ق يف بط�لة  ل��ت��ح��د ك��ب��ري م���ع 
�ستك�ن  ح��ي��ث   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س 
البط�الت  يف  ل���ه  االأوىل  امل�����س��ارك��ة 
الكرى منذ واقعة �سق�طه يف مباراة 

فريقه االأوىل بي�رو 2022. 

•• اأبوظبي-وام

للريا�سات  اأب����ظ���ب���ي  ن����ادي  اأع���ل���ن 
اأخر  املقبل ه�  اأن االثنن  البحرية 
م�عد ل��س�ل املحامل جلزيرة دملا 
دملا  م��ه��رج��ان  ���س��ب��اق  يف  للم�ساركة 
ال��ت��اري��خ��ي اخل��ام�����س، الف��ت��ا اإىل اأن 
لفح�س  �ستخ�سع  امل��ح��ام��ل  جميع 
فني �سامل كما �سيتم تركيب اأجهزة 
تتبع بها لتفادي اأي خروج عن امل�سار 

خالل ال�سباق. 
رع��اي��ة كرمية  ال�سباق حت��ت  وي��ق��ام 
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سم�  م��ن 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
ال����ظ����ف����رة مب���ج���م����ع ج������ائ�����ز هي 

اإىل  ال��ت��اري��خ حيث ت�سل  االأك���ر يف 
ال�سباق  اأنه  كما  درهم،  ملي�ن   25
التي  امل�سافة  �سعيد  على  االأط�����ل 

تبلغ ح�ايل 125 كم. 
امل��ه��ريي مدير  م��اج��د عتيق  واأك����د 
نادي  يف  البحرية  الريا�سات  اإدارة 
نائب  البحرية  للريا�سات  اأب�ظبي 
اأنه  لل�سباق  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
امل�افق  املقبل  ال��ث��الث��اء  ي���م  حت��دد 
ل�سباق  م���ع��دا  ن�فمر  م��ن  االأول 
اأن يتم  دملا التاريخي اخلام�س على 
تاأكيد امل�عد اأو ترحيله لي�م واحد 
حال عدم م�اءمة االأح�ال اجل�ية. 
اإج�������راءات  ه���ن���اك  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 
مطالباً   .. الفني  ال�ساأن  يف  حازمة 

االلتزام  ب�سرورة  امل�ساركن  جميع 
والل�ائح  الفنية  بامل�ا�سفات  و  بها 
حتى  لل�سباق  امل��ن��ظ��م��ة  وال��ق���ان��ن 
للن�سخة  الرائعة  ال�س�رة  تت�ا�سل 

اخلام�سة من احلدث. 
ال��ت��ام��ة يف التزام  ث��ق��ت��ه  وع���ر ع��ن 
يتعلق  ما  اأو  البحارة  �س�اء  اجلميع 
بالتفاعل  م�سيدا  نف�سها،  باملحامل 
الكبري من بحارة االإمارات وامل�ساركة 
الفعالية بعدما و�سل عدد امل�ساركن 
على  م����زع���ن  ب��ح��ار   2500 اإىل 

�سراعياً.  حممال   115
واأعلن ماجد املهريي عن تخ�سي�س 
خالل  املنظمة  للجنة  ق��ارب��ا   30
ال�����س��ب��اق ل��ل��م��ت��اب��ع��ة ال��دق��ي��ق��ة لكل 

م��ا ي����دور خ���الل احل����دث، وحتقيق 
بن  الفر�س  وتكاف�ؤ  العدالة  مبداأ 

اجلميع. 
طائرة  تخ�سي�س  ع���ن  اأع���ل���ن  ك��م��ا 
�ستت�اجد  واالإنقاذ  للبحث  عم�دية 
ط�����ال م���دة ال��ت�����س��اب��ق حت�����س��ب��اً الأي 
ظ���روف ط��ارئ��ة، ف�����س��اِل ع��ن وج�د 
10 ق�ارب من جهاز حماية املن�ساأت 
للتاأمن  وال���������س�����اح����ل،  احل���ي����ي���ة 
الن�احي،  كل  من  للحدث  ال�سامل 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
�ستعقد اجتماعا مط�ال مع اجلهات 
ح�ل  للتن�سيق  وال�سركاء  الداعمة 

كل �سيء يتعلق بال�سباق. 
�سم�  اإىل  ال�����س��ك��ر  امل���ه���ريي  ووج����ه 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
ع����ل����ى رع������اي������ة �����س����م�����ه ال���ك���رمي���ة 
وكذلك  ع�����ام  ب�����س��ك��ل  ل��ل��م��ه��رج��ان 
�سم�ه  رع��اي��ة  اأن  م����ؤك���داً  ال�����س��ب��اق، 
م�ساعفة،  ق��ي��م��ة  ال�����س��ب��اق  ت��ع��ط��ي 
وظهر جلياً يف االإقبال الكبري على 

امل�ساركة. 
النادي  اإىل �سركاء  ال�سكر  كما وجه 
التعاونية  دملا  جمعية  مقدمتهم  يف 
ل���ت����ف���ري ع�����ب�����ارات ن���ق���ل ال����ق�����ارب 
البحرية  واأب���ظ��ب��ي  اجل��زي��رة،  اإىل 
الركاب  ل��ن��ق��ل  و���س��ائ��ل  ل��ت���ف��ريه��ا 
جزيرة  اإىل  الظنة  جبل  من  جماناً 

دملا والعك�س. 

وعر عن فخره بك�ن نادي اأب�ظبي 
املنظم  ه����  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
للحدث الرتاثي الكبري .. م�ؤكداً اأن 
اجلميع داخل النادي يبذل ق�سارى 
يف م�سرية  ق���دم���اً  ل��ل��م�����س��ي  ج��ه��ده 
االإبداع من اأجل تراث ال�طن واإرث 

االأباء واالأجداد. 
ال��ت���ف��ي��ق حليف  ي��ك���ن  اأن  ومت��ن��ى 
الرتاثي  املحفل  ه��ذا  يف  امل�ساركن 

الذي يعد مبثابة عيد الأهل الرتاث 
اأن اجل��م��ي��ع يف  ال���ب���ح���ري، م�����ؤك����داً 
البحرية  للريا�سات  اأب�ظبي  ن��ادي 
جمه�دات  يبذل  املنظمة  واللجنة 

اجلميع  اإ�سعاد  اأج��ل  م��ن  م�ساعفة 
وخروج ال�س�رة بال�سكل الذي يليق 
وال�سباق  امل��ه��رج��ان  وم��ك��ان��ة  ب��ا���س��م 

التاريخي الكبري. 

•• اأبو ظبي-وام

املنتخب  ح��ق��ق   ،  1992 ع����ام  يف 
من  واح��دة  القدم  لكرة  الدمناركي 
اللعبة  ت���اري���خ  يف  امل���ف���اج���اآت  ك���رى 
وت�ج بلقب بط�لة كاأ�س اأمم اأوروبا، 

التي اأقيمت بال�س�يد.
ال����دمن����ارك����ي  امل���ن���ت���خ���ب  ي���ك���ن  ومل 
البط�لة  ه��ذه  اإىل  املتاأهلن  �سمن 
ع��ر ال��ت�����س��ف��ي��ات، ول��ك��ن��ه ���س��ارك يف 
ا���س��ت��ب��ع��اد منتخب  ب��ع��د  ال��ن��ه��ائ��ي��ات 
الفريق  و�سق  ال�سابقة،  ي�غ�سالفيا 
اإىل  اإىل املباراة النهائية ثم  طريقه 
اللقب  ه���  ل��ي��ظ��ل  ال��ت��ت���ي��ج  من�سة 
ال��ب��ط���الت الكرى  ال���ح��ي��د ل��ه يف 

)كاأ�س العامل وكاأ�س اأوروبا( .
وا���س��ت��دع��ى ال��ف��ري��ق ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
ت��ل��ك ال��ب��ط���ل��ة ق��ب��ل اأي�����ام م���ن بدء 
العبي  معظم  ك��ان  حيث  فعالياتها 
ولكن  عطالتهم،  يق�س�ن  الفريق 
الثاين  املركز  يف  حل  ال��ذي  الفريق 
مبجم�عته يف الدور االأول بعد ف�ز 
وتعادل   1-2 ف��رن�����س��ا  ع��ل��ى  ���س��ع��ب 
���س��ل��ب��ي م����ع اإجن�����ل�����رتا، ت��غ��ل��ب على 
نظريه اله�لندي بركالت الرتجيح 
وع���ل���ى نظريه  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  يف 

االأملاين 2-0 يف النهائي.
ومنح هذا اللقب املنتخب الدمناركي 
الفريق  ل��ي�����س��ب��ح  ه���ائ���ل���ة  ���س��م��ع��ة 
اأكرث  يف  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  مر�سحا 
العامل  ك�ؤو�س  يف  تالية  بط�لة  من 
واأوروبا، ولكن كل هذه الرت�سيحات 
وال��ت���ق��ع��ات ذه��ب��ت ه��ب��اء ح��ي��ث كان 

م�سريه ه� اخلروج املبكر يف معظم 
البط�الت.

وب��رغ��م ه���ذا، ج���اء ال��ت��اأه��ل للمربع 
اأوروب��ا )ي�رو  اأمم  كاأ�س  الذهبي يف 
يف  جمددا  الفريق  لي�سع   )2020
مبفاجاأة  ج��اء  واأن���ه  خا�سة  امل�سهد 
اأوىل  يف  مبكرة  �سدمة  بعد  اأخ���رى 
�سقط  عندما  بالبط�لة  م��ب��اري��ات��ه 
مهاجمه ال�سهري كري�ستيان اإريك�سن 
وكاد  االأوىل  املباراة  يف  عليه  مغ�سيا 
اإنقاذه  عملية  ل����ال  احل��ي��اة  ي��ف��ارق 
العامل  اهتمام  على  ا�ستح�ذت  التي 

كله.
وخ�����س��ر امل��ن��ت��خ��ب ال���دمن���ارك���ي هذه 
الفنلندي  اأمام نظريه   1-0 املباراة 
بعد ا�ستئناف اللقاء و�سط حالة من 

الت�تر والقلق ثم خ�سر اأمام بلجيكا 
1-2 قبل الف�ز على رو�سيا 4-1 يف 
ليتاأهل  باملجم�عة،  االأخرية  املباراة 
اإىل ال���دور ال��ث��اين ب��ف��ارق االأه���داف 

فقط اأمام فنلندا ورو�سيا.
تقدم  ال�سعب،  التاأهل  ه��ذا  وبرغم 
النهائي  ن�سف  اإىل  بثبات  ال��ف��ري��ق 
نظريه  اأم���������ام  ب�������س���ع����ب���ة  وخ�������س���ر 
االإجنليزي 1-2 يف ال�قت االإ�سايف 
ليك�ن اأف�سل اإجناز له يف البط�الت 
ال����ك����رى م���ن���ذ ف�������زه ب��ل��ق��ب ي�����رو 

.  1992
وكان هذا االإجناز وجناح الفريق يف 
التي عا�سها يف بداية  املحنة  اجتياز 
يف  للفريق  كبريا  ح��اف��زا  البط�لة، 
للم�نديال  امل�ؤهلة  اأوروب��ا  ت�سفيات 

مل�نديال  املتاأهلن  ث��اين  ك��ان  حيث 
ي�م  بعد  الت�سفيات  ع��ر   2022
املنتخب  ت����اأه����ل  م����ن  ف���ق���ط  واح������د 
 2022 باأن م�نديال  االأملاين علما 
���س��ي�����س��ه��د ال��ظ��ه���ر ال�����س��اد���س فقط 
بط�الت  يف  ال��دمن��ارك��ي  للمنتخب 

كاأ�س العامل.
امل�سهد  اإىل  ب��ا���س��م��ه  ال��ف��ري��ق  ودف����ع 
احل�سان  ل��ل��ق��ب  امل��ر���س��ح��ن  ك���اأح���د 
االأ����س����د يف ال��ن�����س��خ��ة ال��ق��ادم��ة من 
م�سرية  ق��دم  واأن��ه  خا�سة  امل�نديال 
مميزة للغاية يف الت�سفيات م�سجال 
فيما  م��ب��اري��ات   10 يف  ه��دف��ا   30

اهتزت �سباكه 3 مرات فقط.
ن�سخ  اإىل  االآن  ال���ف���ري���ق  وي��ت��ط��ل��ع 
ق���درت���ه ع��ل��ى حت��ق��ي��ق امل���ف���اج���اآت يف 

م�ساركته  اإىل  االأوروب���ي���ة  البط�لة 
واأنه  خا�سة  امل���ن��دي��ال  يف  املرتقبة 
ي�سم جمم�عة مميزة من الالعبن 
اإريك�سن  م��ث��ل  اخل�����رات  اأ����س���ح���اب 
برايث�يت  وم��ارت��ن  ك��اي��ر  و�سيم�ن 

واملهاجم اخلطري كا�سر دولرج.
حرا�سة  يف  ال���ف���ري���ق  ي��ع��ت��م��د  ك���م���ا 
امل���رم���ى م��ن��ذ ���س��ن���ات ع��ل��ى كا�سر 
العمالق  احل���ار����س  ���س��م��اي��ك��ل جن���ل 
اأحد رم�ز  كان  الذي  �سمايكل  بيرت 

الفريق الفائز بلقب ي�رو 1992.
هج�م  ب��خ��ط  مت��ت��ع��ه  ج���ان���ب  واإىل 
خط  اأن  الت�سفيات  اأظ��ه��رت  مميز، 
اأبرز نقاط الق�ة  الدفاع يعتر من 
يف ه���ذا ال��ف��ري��ق م���ا ي��ع��ن��ي االت����زان 
الهج�مي  اجل��ان��ب��ن  ب���ن  ال��ك��ب��ري 
وال����دف����اع����ي ووف�������رة ال���الع���ب���ن يف 
للروح  اإ�����س����اف����ة  امل�����راك�����ز  خم��ت��ل��ف 
�سف�فه.  يف  ال�سديدين  واحلما�س 
للمنتخب  ال�����ح����ي����دة  وامل�������س���ك���ل���ة 
ال��دمن��ارك��ي ب��ق��ي��ادة م��درب��ه كا�سر 
االأ�سعف  املر�سح  يظل  اأن��ه  ه�ملاند 
يف امل�اجهات مع الفرق الكبرية مثل 
واالأرجنتن  ال���رازي���ل  م��ن��ت��خ��ب��ات 
البحث  يجعل  م��ا  واإ�سبانيا  واأمل��ان��ي��ا 
عن املفاجاأة ه� ال�سالح االأق���ى له 
ويخ��س  امل���اج��ه��ات.  ه��ذه  مثل  يف 
الفريق واحدا من هذه االختبارات 
االأول  ال������دور  يف  ل��ل��غ��اي��ة  ال�����س��ع��ب��ة 
يلتقي  ع��ن��دم��ا   1992 مل����ن���دي���ال 
يف  اللقب  ح��ام��ل  الفرن�سي  ن��ظ��ريه 
املجم�عة الرابعة التي ت�سم معهما 

اأي�سا منتخبي ت�ن�س واأ�سرتاليا.

اللجنة املنظمة ل�سباق دملا التاريخي:

 الثنني املقبل اآخر موعد لو�شول املحامل اإىل اجلزيرة 

املنتخب الدمناركي يراهن على املفاجاآت 
مب�شاركته ال�شاد�شة باملونديال

�شيف النعيمي: حلبة يا�س جاهزة ل�شتيعاب اجلماهري يف الفورمول-1 

اإيرك�شن.. رمز لل�شمود وعنوان حما�س املنتخب الدمناركي 
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•• العني-الفجر

�سمن خطة احتاد االإمارات للرماية تنطلق �سباح 
الي�م بط�لة االإمارات اخلام�سة لرماية االطباق 
من احلفرة "الرتاب" مبيادين العن للفرو�سية 
ي�م غد  وت�ستمر حتى ظهر  واجل�لف  والرماية 
يف اإطار �سعي االحتاد اإىل تط�ير اللعبة وم�ست�ى 
الرماة وانتقاء عنا�سر املنتخب ال�طني التي من 

املقرر ان متثلنا يف العام املقبل .
وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ه����ذه ال��ب��ط���ل��ة يف ك���ن��ه��ا تعد 
"التقييم الثاين" واحد االختبارات " التقييمات" 
ال��ه��ام��ة االأرب���ع���ة ال��ت��ي ح��دت��ت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة الفنية 
لت�سنيف الرماة حيث يرمي كل رام اربع بط�الت 

ب�اقع 125 طبق يف كل تقييم على ي�من ويتم 
يف نهاية االختبارات االأربعة احت�ساب اف�سل نتائج 
وت�سنيف  لرتتيب  االأرب��ع��ة  من  اختبارات  ثالثة 

الرماة .
طبقا   118 ال��رق��م  الفنية  اللجنة  ح���ددت  كما 
اىل  ل��الن�����س��م��ام  م��ع��ي��ارا  125طبقا  اأ���س��ل  م��ن 
قائمة املنتخب ال�طني لذلك �س�ق ي�سعى كل رام 
خالل االأختبارات الثالثة املقبلة بدءاأ من الي�م 
لتحقيق هذا املعيار خا�سة وانه مل ينجح اأحد يف 
حتقيق هذا الرقم يف البط�لة الرابعة "االختبار 
والذي  اأكت�بر  �سهر  مطلع  اأق��ي��م  " ال��ذي  االأول 
حمققا  ال�سام�سي  م��ان��ع  �سيف  ال��رام��ي  ت�����س��دره 

ر�سيدا قدره 114 طبقا . 

•• اأبوظبي-وام

يخ��س بيرت را�سم��سن جنم فريق "تيم فيتالتي" 
كبريا  حتديا  االإلكرتونية"  للريا�سات  الفرن�سي 
اأمام جمه�ر االحتاد اآرينا يف جزيرة يا�س باأب�ظبي، 
لبط�لة  العاملية  النهائيات  يف  امل�ساركة  قبل  وذل��ك 

اأب�ظبي.  يف  �ستقام  برميري" والتي  "بال�ست 
ويعتر الفريق الفرن�سي، من اأبرز فرق الريا�سات 
االإل��ك��رتون��ي��ة امل��ح��رتف��ة ذات امل�����س��ت���ى ال���ع���ايل يف 
اأحدث فريق يحجز مكانه يف نهائيات  العامل، وه� 
املقبل  دي�سمر  و18   14 ب��ن  ت��ق��ام  ال��ت��ي  امل������س��م 
 ESL Pro League دوري  يف  ف������زه  ب��ع��د 
الذي  را�سم��سن،  بيرت  وي�ؤكد    .Season 16
ي�ستهر با�سم "dupreeh" يف بط�الت الريا�سات 

اإىل  يتطلع�ن  الفريق  يف  زم��الءه  ان  االإلكرتونية، 
النهائيات العاملية التي تقام يف اأب�ظبي. 

ح�س�را  احل����دث  ي�����س��ه��د  اأن  يف  "اأطمح  واأ�����س����اف: 
جماهريا كبريا من اأجل متابعتنا الأنه بالن�سبة الأي 

العب، من الرائع دائما اللعب يف مكان وا�سع، لذلك 
اأرينا(  )االحت����اد  مثل  ك��ب��رية  �ساحة  يف  اللعب  ف���اإن 

�سيك�ن اأمرا مذهال للجميع. 
مع  ت��ع��اون��اً  اأط��ل��ق��ت  ق��د   BLAST �سركة  وك��ان��ت 
االإلكرتونية"،  وال��ري��ا���س��ات  ل��الأل��ع��اب  "اأب�ظبي 
وداعمة  م��زده��رة  منظ�مة  لبناء  ال��رائ��دة  امل��ب��ادرة 
اإ�سافة  االإلكرتونية  والريا�سات  االألعاب  ل�سناعة 
الريا�سات  جمال  يف  واملناف�سات  الفعاليات  لتنظيم 
النهائيات  ال�ست�سافة  اأب���ظ��ب��ي،  يف  االل��ك��رتون��ي��ة 
العاملية لبط�لة BLAST Premier لالألعاب 
االلكرتونية، يف املناف�سات التي ت�سارك فيها ثمانية 
CS:GO من  لعبة  العاملية يف  الفرق  اأف�سل  من 
بقيمة  بج�ائز  وال��ف���ز  البط�لة  لقب  اإح���راز  اأج��ل 

ملي�ن دوالر اأمريكي. 

•• دبي-وام

ت�سارك "ور�سة حك�مة دبي" يف "حتدي دبي للياقة 2022"، املبادرة الريا�سية، 
التي اأطلقها �سم� ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكت�م، ويل عهد دبي 

رئي�س املجل�س التنفيذي. 
و�ستت�سمن م�ساركة ال�ر�سة مباراتن وديتن يف كرة ال�سلة وكرة القدم مع نادي 

دبي الأ�سحاب الهمم، اإىل جانب امل�ساركة يف الفعاليات الريا�سية االأخرى. 
واأكد فهد اأحمد الرئي�سي، املدير التنفيذي ل�ر�سة حك�مة دبي، اأهمية امل�ساركة 
اأ�سل�ب حياة  تتبع  دبي كمدينة  تعزيز مكانة  ي�ساهم يف  ك�نه  التحدي  يف هذا 
�سحياً، اإ�سافة اإىل التاأثري امللح�ظ للن�ساط البدين يف تعزيز ال�سحة الذهنية، 

ف�ساًل عن غر�س العادات ال�سحية يف املجتمع. 

واأو�سح اأن م�ساركة م�ظفي ال�ر�سة يف هذه الفعالية الريا�سية تعك�س حر�سها 
على ت�سجيع امل�ظفن على امل�ساركة يف الفعاليات املجتمعية، ال �سيما تلك التي 

تعنى بتعزيز اللياقة البدنية. 
كل  من  الريا�سة  لع�ساق  مثالية  فر�سة  للياقة" ي�فر  دب��ي  "حتدي  اأن  يذكر 
اأنحاء  يف  املنت�سرة  اللياقة  اأن�سطة  من  لال�ستفادة  البدنية،  والقدرات  االأعمار 
االإمارة لتحقيق الهدف امل�سرتك، بااللتزام مبمار�سة 30 دقيقة من الن�ساط 
من  كبري  ع��دد  على  التحدي  وي�ستمل  متتالية.  ي���م��اً   30 م��دار  على  ي�مياً 
باأي  فيها  االن��خ��راط  للم�ساركن  ميكن  التي  الريا�سية  واالأن�سطة  التمارين 
وقت ويف اأي مكان داخل االإمارة بهدف ت�سجيع االأفراد على ممار�سة الن�ساط 
اإىل  تدع�  مبادرة  يف  املجتمع  فئات  خمتلف  مل�ساركة  الفر�سة  وت�فري  البدين 

الرتكيز على ال�سحة البدنية والن�ساط الريا�سي الذي يحتاجه كل فرد. 

•• اأبوظبي –الفجر:

العامل  بط�لة  م��ن  وال��ع�����س��رون  ال�سابعة  الن�سخة  ال�سبت  ال��ي���م  تنطلق   
للج�جيت�س� يف �سالة ج�جيت�س� اأرينا مبدينة زايد الريا�سية بالعا�سمة 
�سم�  من  كرمية  رعاية  حتت  املقبل،  ن�فمر   8 حتى  وت�ستمر  اأب�ظبي، 
ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�س� املجل�س التنفيذي الإمارة 
2000 العبا والعبة  اأب�ظبي التنفيذي مب�ساركة  اأب�ظبي رئي�س مكتب 

من 70 دولة ح�ل العامل.
احلفل  للج�جيت�س�،  العامل  بط�لة  من  االأول  الي�م  مناف�سات  ويتخلل 
وال�سعادة  واملعايل  ال�سم�  اأ�سحاب  من  عدد  �سيح�سره  ال��ذي  االفتتاحي 
وممثلي ال�ف�د و�سفارات الدول امل�ساركة لدى الدولة، ويت�سمن جمم�عة 
الدويل للج�جيت�س�  افتتاحية من االحتاد  املميزة، وكلمات  الفقرات  من 

والدولة املنظمة للرتحيب براعي احلفل و�سي�ف الدولة .
جمل�س  ع�س�  البطران  عبداهلل  ي��سف  �سعادة  يق�ل  املنا�سبة  ه��ذه  ويف   
اإدارة احتاد االإمارات للج�جيت�س�:" نتقدم بال�سكر والعرفان اإىل القيادة 
اإىل  و�سلت  التي  االإماراتية  للريا�سة  الالحمدود  دعمها  على  الر�سيدة 
اأرفع املراتب العاملية، كما نتقدم بال�سكر والعرفان اإىل �سم� ال�سيخ خالد 
اأب�ظبي،  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�س�  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن 
العامل  لبط�لة  الكرمية  رعايته  على  التنفيذي  اأب�ظبي  مكتب  رئي�س 

للج�جيت�س� التي ت�ست�سيفها دولة االإمارات للعام الثالث على الت�ايل".
اأب�ظبي  العاملية  وعا�سمة اجل�جيت�س�  االإم��ارات  دولة  اأن  البطران  واأك��د 
وف�د  وممثلي  الريا�سين،  من  ب�سي�فها  لالحتفاء  اال�ستعداد  اأمّت  على 
العامل، لت�فر لهم جتربة  اأنحاء  امل�ساركة، واجلماهري من جميع  ال��دول 
فريدة على كل االأ�سعدة، تبقى يف ذاكرتهم، وتعك�س قدراتها اال�ستثنائية 

يف تنظيم اأهم الفعاليات والبط�الت التي اأ�سبحت من�ذجا يحتذى به يف 
كل دول العامل.

عاما   16 حت��ت  لفئة  ال�طني  منتخبنا  الع��ب���  اأج���رى  اآخ���ر  �سعيد  على 
بنجاح، يف  اأم�س اجلمعة وجتاوزوها  بعد ظهر  الر�سمية  ال���زن  اإج��راءات 

اإطار اال�ستعدادات للدخ�ل يف مناف�سات الي�م.
االإم��ارات جاهزية كبرية وتركيزا عاليا خالل فرتة  اأبناء وبنات   واأظهر 
التجهيز والتدريب حتت ا�سراف اجلهاز الفني  ل��سع اللم�سات االأخرية 
ل��ل��دخ���ل يف اأج�����اء امل��ن��اف�����س��ة. وق���ام ع���دد م��ن م�����س���ؤويل االحت����اد بزيارة 
ورفع  همتهم  وا�ستنها�س  املعن�ية،  حالتهم  لرفع  والالعبات   الالعبن 
حما�سهم لتمثيل املنتخب باأف�سل �س�رة، واالجتهاد للحفاظ على اللقب.

ويق�ل اإبراهيم احل��سني مدرب املنتخب ال�طني للنا�سئن اإن الالعبن 
اجلاهزية  درج���ات  ب��اأع��ل��ى  ويتمتع�ن  البط�لًة  اأج�����اء  يف  بالفعل  دخ��ل���ا 
وباالآمال  بهم  يليق  ال��ذي  االأداء  لتقدمي  والنف�سي  البدين  واال�ستعداد 
اإىل  لالنتقال  متحم�س�ن  اأنهم  اإىل  م�سريا  عليهم،  املعق�دة  والت�قعات 

الب�ساط وترجمة ما تدرب�ا عليه من تقنيات".
املا�سية على اختيار امل�اهب  وي�سيف احل��سني:" حر�سنا خالل الفرتة 
على  احل��ف��اظ  يف  وامل�ساهمة  التطلعات  وم�اكبة  التط�ر  باإمكانها  التي 
امل�اهب  الكبري من  للعدد  �سهلة نظرا  تكن  واملهمة مل  ال�طن.  اإجن��ازات 
على   مهما  م�ؤ�سرا  هذا  ويعد  الدولة،  واأكادمييات  اأندية  بها  تزخر  التي 
املناف�سة  على  ق���ادر  ق���ي  منتخب  اإع���داد  يف  االحت���اد  اإ�سرتاتيجية  جن��اح 
االأ�سا�سين يف ال�سف االأول، وجم�عة  ويت�سمن جمم�عة من الالعبن 
م��ن ال��ب��دالء ال��ذي��ن يتمتع�ن ب��ذات ال��ق��در م��ن امل��ه��ارة وال��ك��ف��اءة، ونت�قع 
كذلك اأن املناف�سات لن تك�ن �سهلة نظرا حل�س�ر الالعبن امل�سنفن من 
كل دول العامل. ونا�سد احل��سني اجلماهري ال�ق�ف خلف العبي منتخبنا 

ال�طني وحتفيزهم وت�سجيعهم مل�ا�سلة االإجنازات.
يناف�س يف  ال��ذي  ال�طني   املنتخب  اأك��د في�سل مبارك العب  ناحيته  من 
فئة حتت 16 عاما ل�زن 66 كجم اأنه وزم��الءه جاهزون لهذه اللحظة 
احلا�سمة، و�سيقدم�ن اأداء ق�يا يليق با�سم ال�طن، م�ؤكدا اأن بداية م�س�ار 
احلفاظ على اللقب �ستبداأ من مناف�سات االأ�سبال حتت 16 عاما، وانهم 
ع��دد من  اأك��ر  وج��ه وحتقيق  اأكمل  باملهمة على  القيام  �سيحر�س�ن على 

امليداليات املل�نة.
البل��سي،  من�س�ر  ال��الع��ب��ن  ع��ام��ا   16 حت��ت  ال���ط��ن��ي  املنتخب  وي�سم 
الكعبي،  وح�سر  ال�سام�سي،  واأح��م��د  الدرمكي،  وذي��اب  البل��سي،  وعي�سى 
املعمري،  وذي���اب  احل��م��ادي،  وع��م��ار  احل�����س��اين،  ومن�س�ر  الكتبي،  وعبيد 
وحم��م��د ال�����س��ادة، ورا���س��د ال��ظ��اه��ري، وح��م��د امل��ح��روق��ي،  واأح��م��د انديز،  
عبدالرحمن،  ومانع  الطنيجي،  وعلي  احلم�د،  و�سامل  مبارك،  وفي�سل 

وعبداهلل الدرمكي.
اأما على �سعيد الالعبات فت�سم القائمة كال من هرية  الظاهري، و�سريفة 

احل��سني،  وم��ريا  الريكي،  علي  ودان���ة  احل��سني،  في�سل  واآم��ن��ة  زاي���د، 
ومرمي ح�سن اأحمد، وخل�د الطاهر، والعن�د احلربي، و�سم�سه العامري، 
وزمزم احلمادي، وميثاء املزيني، وح�سة املحريبي، و�سهد ال�سقطري، واأم 

اخلري علي، وجميلة الرا�سبي، وخل�د البل��سي، والهن�ف املرزوقي.
ن�فمر،   8 وحتى  اأكت�بر   29 من  الفرتة  يف  البط�لة  مناف�سات  وتقام 
وي�سارك منتخبنا ال�طني يف مناف�سات الي�م االأول "ال�سبت 29 اأكت�بر" 

لفئة النا�سئن حتت 16 عاماً للبنن
ويف مناف�سات الي�م الثاين "االأحد 30 اأكت�بر" لفئة النا�سئات حتت 16 

عاما.
ومناف�سات ي�مي االأربعاء واخلمي�س يف 2 و3 ن�فمر لفئة الكبار للرجال 

وال�سيدات يف خمتلف فئات ال�زن.
وي�م االأحد يف 6 ن�فمر لفئة حتت 18 عام رجال و�سيدات

وي�م االثنن يف 7 ن�فمر لفئة حتت 21 عام رجال و�سيدات
وي�م الثالثاء يف 8 ن�فمر لفئتي االأ�ساتذة والباراج�جيت�س�.

بخروجها  االأوروب��ي��ة  جراحها  م��داواة  اإىل  واإ�سبيلية  مدريد  واأتلتيك�  بر�سل�نة  اأندية  ت�سعى 
خالية ال�فا�س من م�سابقة دوري االأبطال، وذلك عندما يحل االأول والثاين �سيفن على 
فالن�سيا وقاد�س، وي�ست�سيف الثالث راي� فايكان� ال�سبت يف املرحلة 12 من بط�لة اإ�سبانيا 
بر�سل�نة  الثالثي  بف�سل  االأربعاء  �سربة م�جعة  االإ�سبانية  الكرة  تلقت  القدم.  لكرة 
واأتلتيك� مدريد واإ�سبيلية يف تخطي دور املجم�عات، وكان اخلروج االأق�سى للنادي 
الكاتال�ين الذي ودع امل�سابقة التي ت�ج بلقبها خم�س مرات للمرة الثانية ت�اليا من 
الدور االأول، رغم ال�سفقات املرتفة التي اأبرمها يف الفرتة ال�سيفية. وكان ال�داع 
بخ�سارة مذلة اأمام �سيفه بايرن مي�نيخ االأملاين بثالثية نظيفة، كانت ال�ساد�سة 
ت�الياً اأمام العمالق البافاري. واإذا كان بر�سل�نة وا�سبيلية �سي�ا�سالن امل�س�ار 
ي�اجه  اأتلتيك� مدريد  فاإن  القاري يف م�سابقة الدوري االأوروبي "ي�روبا ليغ"، 
واحدة  نقطة  بفارق  الثالث  املركز  يحتل  ك�نه  بهما  اللحاق  يف  الف�سل  خطر 
امام باير ليفرك�زن االملاين الرابع االأخ��ري. يف اجل�لة ال�ساد�سة االأخ��رية املقررة 
الرتغايل  ب���رت���  م�سيفه  على  بالف�ز  مطالبا  م��دري��د  اأتلتيك�  اأ�سبح  ال��ث��الث��اء، 
البلجيكي على �سدارة املجم�عة  الثاين والذي يناف�س كل�ب بروج  املركز  �ساحب 
)الفارق بينهما نقطة واحدة(، واالأخري يحل �سيفا على ليفرك�زن. وبالع�دة اإىل 
انتزاع  اإىل  �سعيه  يف  فالن�سيا  اإىل  باملخاطر  حمف�فة  رحلة  بر�سل�نة  تنتظر  الليغا، 
ال�سدارة جمددا ول� م�ؤقتا من غرميه التقليدي ريال مدريد والرتكيز على الف�ز باللقب. 
وميني بر�سل�نة النف�س با�ستغالل البداية املتذبذبة لفالن�سيا يف الدوري هذا امل��سم حيث 
اكتفى بتحقيق اأربعة انت�سارات فقط حتى االآن مقابل ثالث تعادالت واأربع هزائم اآخرها 
على اأر�سه اأمام ريال ماي�ركا 1-2 ال�سبت املا�سي. وتتجدد امل�اجهة بن مدربي الفريقن 
ت�سايف هرناندي�س واالإيطايل جينارو غات�زو مع وفاء كل منهما باأ�سل�ب لعبه عندما كانا 
اأ�سل�ب  املاتال�ين وميالن االإيطايل ت�اليا. ي�سر ت�سايف على  النادي  األ�ان  يدافعان عن 
ال�سرا�سة  يعتمد  غات�زو  اأن  حن  يف  وال�سريعة،  الق�سرية  بالتمريرات  تاكا"  "التيكي 
والقتالية يف اأ�سل�ب فالن�سيا، وقد ُترجم ذلك اإىل ت�سع بطاقات حمراء وزعت يف مبارياته 
ال�11 يف الدوري هذا امل��سم بينها ثالث لالعبي فالن�سيا. التقى ت�سايف وغات�زو ثالث 
مرات عندما كانا يدافعان عن األ�ان بر�سل�نة وميالن، فتبادال الف�ز مقابل تعادل، 
لكن االأول فاز على الثاين خالل م�اجهة املنتخبن االإ�سباين واالإيطايل يف الدور 
�سام�  واأكد جناح فالن�سيا   .2000 النهائي )-1�سفر( الأوملبياد �سيدين عام  ربع 
"لي�س لدينا خ�ف من بر�سل�نة .. لدينا فريق جيد جدا و�سنلعب من  كا�ستييغ� 
بعقلية  �سنلعب  جماهرينا.  اأم��ام  جدا  مهمة  مباراة  "لدينا  م�سيفا  الف�ز"،  اأجل 

ن�سيان تلك املباريات التي ا�ستحققنا فيها اأكرث مما ح�سلنا عليه".
ب�سكل جيد،  الكثري ويلعب�ن  ي�سجل�ن )بر�سل�نة(  االإ�سباين،  الدوري  "يف  وتابع 

لكن لي�س لدينا خ�ف. اإنها مباراة 11 العبا �سد 11 العبا".
باالإ�سافة اإىل امل�اجهة من دكة البدالء بن االأ�سط�رتن ت�سايف وغات�زو، ت�سهد 
الب�لندي  ال��دويل  بر�سل�نة  امللعب بن جنم  اأر�سية  على  ا م�اجهة  اأي�سً املباراة 
املتاألق  اجل��دي��د  وال���اف��د  ه��دف��ا(،  ال���دوري )12  ه��داف  ليفاندوف�سكي،  روب���رت 

الدويل االأوروغ�ياين املخ�سرم اإدين�س�ن كافاين )4 اأهداف(.
وتبدو مهمة اأتلتيك� مدريد �سهلة لك�سب النقاط الثالث وتعزيز مركزه الثالث 
تك�ن مهمة  لن  فيما  االأخ��ري،  قبل  ع�سر  التا�سع  قاد�س  عندما يحل �سيفا على 
ا�سبيلية �سهلة امام �سيفه راي� فايكان� املنت�سي بف�زه الكبري على �سيفه قاد�س 
5-1 يف املرحلة املا�سية. ويحتل ا�سبيلية، رابع امل��سم املا�سي، املركز ال�ساد�س ع�سر 
الت�ازن  امل��سم بف�زين فقط. وميلك ريال مدريد فر�سة ثمينة ال�ستعادة  هذا 
االأملاين  اأمام م�سيفه اليبزيغ  امل��سم والتي تلقاها  بعد اخل�سارة االأوىل له هذا 
الثالثاء يف دوري االأبطال. وكان النادي امللكي )10 نقاط( ياأمل يف جتديد ف�زه 
على النادي االأملاين و�سمان �سدارة املجم�عة، لكنه بات االآن مطالبا بالف�ز على 
 9( اليبزيغ  خ�سارة  اأو  �ساحله،  يف  حل�سمها  االأرب��ع��اء  اال�سكتلندي  �سلتيك  �سيفه 
نقاط( اأمام م�سيفه �ساختار دانييت�سك االأوكراين )6 نقاط( يف �سراعهما على 
البطاقة الثانية للمجم�عة. وتاأثر ريال مدريد كثريا بغياب ثالثيه قائده كرمي 
ب�سبب  م�دريت�س  ل�كا  والكرواتي  فالفريدي  فيديريك�  واالأوروغ���ي��اين  بنزمية 

االإ�سابة، وه� يع�ل على ع�دتهم للرج�ع اإىل �سكة االنت�سارات وتعزيز ريادته.
اأي�سا  ال�سبت  اإ�سباني�ل. ويلعب  بلقاء ريال ماي�ركا مع  املرحلة اجلمعة  وتفتتح 
اأملرييا مع �سلتا فيغ�، واالأحد اأو�سا�س�نا مع بلد ال�ليد، واأتلتيك بلباو مع فياريال، 

وريال �س��سييداد مع ريال بيتي�س، على اأن تختتم االإثنن بلقاء اإلت�سي مع خيتايف.

بر�شلونة واأتلتيكو مدريد واإ�شبيلية ي�شعون ملداواة اجلراح القارية 

• منتخبنا الوطني للنا�سئني يتجاوز اإجراءات الوزن الر�سمية بنجاح ا�ستعدادا للمناف�سات 
• يو�سف البطران : نرحب بنخبة املواهب والأبطال ووفود الدول على اأر�س الإمارات

احلو�سني: اأبطالنا جاهزون واملناف�سة لن تكون �سهلة • اإبراهيم 

ت�ست�سيفها الإمارات للعام الثالث على التوايل

برعاية خالد بن حممد بن زايد.. افتتاح بطولة العامل للجوجيت�شو اليوم 

�سعيا لنتقاء منتخبنا الوطني 

بطولة الإمارات اخلام�شة لرماية الأطباق تنطلق اليوم بالعني 

را�شمو�شن يحفز اجلماهري قبل بطولة "بال�شت برميري" باأبوظبي 

ور�شة حكومة دبي ت�شارك يف »حتدي دبي للياقة 2022« 



اأول �شيدة ديليفري يف حمافظة م�شرية
مبالمح �سمراء هادئة وابت�سامة على جبهتها، اأقبلت على منزلقات 
احلياة املفاجئة، فلي�س هناك وقت للراحة وال �سبيل لك�سب الرزق 
امل�سرية  الفتاة  اأج��رت  تقلبات احلياة  والتعب.  والكد  بال�سعي  اإال 
االعتماد  كل  احلياة، معتمدة  اأن تخ��س معرتك  عاما  ال�37  ذات 
االأ�سحاء،  الرجال  يتجنبها  �ساقة  مهنة  يف  البدنية  قدرتها  على 
العمل  على  ال��ق��دوم  اإىل  تطمح  جعلها  احل���الل  الك�سب  اأن  غ��ري 
يف  "ديليفري"  اأول  و�سحاها  ع�سية  ب��ن  اإبت�سام  فباتت  امل��ن��ه��ك، 
حمافظة دمياط �سمايل القاهرة، كا�سرة بذلك التقاليد املعروفة 
"اأم  ت�ؤكد  ني�ز عربية"،  "�سكاي  مل�قع  املهنة. يف حديثها  عن هذه 
روان" كما هي �سهرتها بن اأبناء بلدتها، اأن ظروف احلياة فر�ست 
عليها هذه املهنة ال�ساقة، حيث اإنها ومبجرد االنف�سال عن زوجها 
اأن تنفق  الدرا�سة ووج��ب عليها  كان يف عاتقها طفالن يف مرحلة 
عليهما. تق�ل اأم روان: "يف البداية والأنني مل اأكن اأملك اأن اأ�سرتي 
االأقدام،  على  �سريا  الطلبات  اأو���س��ل  كنت  م���ا���س��الت،  و�سيلة  اأي 
يرغب  هل  اأ�ستطلع  التجارية  املحال  اإىل  مت�ا�سل  ب�سكل  واأذه��ب 
اأحد الزبائن يف "ديليفري" اأو�سله اإىل منزله مقابل مبلغ زهيد".

يقطع األف كيلومرت م�شيا للتوعية مبخاطر اجلفاف
م�سي وجري ط�يلة  برحلة  امل�ح حاليا  اأيت  ه�سام  ال�سحفي  يق�م 
الت�عية ح�ل  اأكت�بر اجل��اري، بغر�س  الثاين ع�سر من  ي�م  ب��داأت 
ندرة املياه واآثار اجلفاف الذي �سرب البالد خالل ال�سنن االأخرية، 
خملفة م�ساكل بيئية واجتماعية كثرية. ويتعلق االأمر بقطع امل�سافة 
درع��ة جريا،  وادي  وم�سب  البي�ساء  ال��دار  تربط بن مدينة  التي 
ال�سدود  اأك��ر  ث��اين  امل�سرية،  و�سد  الربيع  اأم  وادي  مب�سب  م���روراً 
باملغرب، ثم ه�سبة ت�ّساوت التي تخرتق جبال االأطل�س الكبري اإىل 
ال�سف�ح اجلن�بية لهذه ال�سل�سلة، ثم بعد ذلك امل�سي مبحاذاة وادي 
درعة حتى ال��س�ل اإىل م�سبه قرب مدينة طانطان جن�بي املغرب. 
بال كلل، يجري ل�ساعات مت�ا�سلة، متحديا اأ�سعة ال�سم�س القا�سية، 
يط�ي خلفه ع�سرات الكيل�مرتات من الطريق. ه�سام اأيت امل�ح، 49 
يكر�س معظم وقته  البي�ساء،  ال��دار  �سنة، �سحفي م�ستقل مبدينة 
لال�ستغال على ق�سايا البيئة وندرة املياه. عن دوافع الرحلة، قال 
اأيت امل�ح اإن التحدي الريا�سي ه� �سيء داأب عليه منذ زمن ط�يل، 
ومع تعاقب التجارب اأعطاه حم�لة ت�ع�ية، اإذ يق�م حاليا بحملة 
للمناداة ب�سرورة التدبري اجليد للماء، خ�س��سا بعد ت�ايل �سن�ات 
املائية.  االحتياطات  ت�ستنزف  التي  الري  تقنيات  وتط�ير  اجلفاف 
وتابع يف حديث مع "�سكاي ني�ز عربية" اأن ظروف ال�سفر "قا�سية 
عر  مت��ر  وال��ت��ي  االآن  ح��د  اإىل  �سلكها  التي  الطريق  ب�سبب  جداً"، 
التي  العربة  ي�ؤثر على  مناطق جبلية وطرق غري معبدة، وه� ما 

حتمل متاعه والتي �سماها تيزي، مبعنى "فج" باللغة االأمازيغية.

فتاة تر�شم 15 �شورة معا
الر�سمي  اأناند ماهيندرا على ح�سابه  الهندي  االأعمال  ن�سر رجل 
يف "ت�يرت"، فيدي� لفتاة هندية تر�سم 15 �س�رة باآن واحد، واعدا 
اإياها مبنحة درا�سية. وتظهر يف الفيدي� فتاة �سابة ت�سنيع اإطارا 
خ�سبيا لالأقالم، يت�سمن خط�طا عم�دية واأفقية، ومن ثم تربط 
اأق��الم��ا زرق���اء وح��م��راء ال��ل���ن. وب��ع��د االن��ت��ه��اء من  بينها، وتعّلق 
�سخ�سية   15 ت�سم  الل�حة وهي  تبدو  االإط��ار،  با�ستخدام  الر�سم 
ماهيندرا  وعّلق  دقيقة.  بتفا�سيل  ب��ارزة،  و�سخ�سيات  هن�د  لقادة 
تاأكيد �سحة هذا  اأي �سخ�س  ي�ستطيع  "هل  الفيدي� قائال:  على 
الفيدي�. اإنها فنانة م�ه�بة. ر�سم 15 �س�رة معا يعتر معجزة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

القطط تعرف اإذا كان مالكها يتحدث اإليها اأم لإن�شان اآخر
�سبق اأن اأثبت علماء اأن القطط ت�سعر بعاطفة حقيقية جتاه الب�سر، وتعرف كيفية ت��سيل احتياجاتها اإليهم، بل 
ميكنها اأي�سا اأن تاأخذ �سمات �سخ�سية االإن�سان"، فقد ك�سفت درا�سة جديدة خا�سية اأخرى فريدة تتمتع بها، وهي 
اإذا كان الب�سر الذين يهتم�ن باأمرهم يتحدث�ن معهم اأو اإىل  قدرتها على معرفة، فقط من خالل اال�ستماع، ما 

ب�سر اآخرين.
 16 "باري�س نانتري" كيف ا�ستجابت  Animal Cognition، در�س باحث�ن من جامعة  ويف بحث ُن�سر يف دورية 

قطة م�ستاأن�سة ل�سماع �س�ت مالكهم من الب�سر، املُ�سجل م�سبقا، عندما كان املالك املعني يتحدث اإليهم مبا�سرة.
اآخر،  اإن�سان  اإىل  امل�سبقة الأ�سحابها وهم يتحدث�ن  الت�سجيالت  الباحث�ن ذلك بردود فعل القطط على  ثم قارن 

ووجدوا اأن القطط متيل اإىل الت�سرف ب�سكل خمتلف يف امل�قفن.
ومن املثري لالهتمام، اأنه يف حن اأن 10 من اأ�سل 16 قطط اأبدت اهتماما منخف�سا عندما نادى �سخ�س غريب 

با�سمها، فقد تفاعل�ا باهتمام عندما كان ال�س�ت الذي يتحدث اإليهم ه� �س�ت "اإن�سانهم".
واأظهرت 8 من تلك القطط فقدان االهتمام عندما �سمع�ا حديث �ساحبهم الب�سري وه� يتحدث مع اإن�سان اآخر، 

لكنهم اهتم�ا مرة اأخرى عندما حتدث مالكهم اإليهم.
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جثة يف الهيكل ال�شفلي لطائرة 
الهيكل  العث�ر على جثة يف  اإن��ه مت  االأملانية  الي�مية  بيلد  ذك��رت �سحيفة 
فرانكف�رت  مطار  اإىل  و�سلت  ل�فتهانزا  ل�سركة  تابعة  لطائرة  ال�سفلي 

قادمة من طهران اأم�س االأول اخلمي�س.
وذكر م�قع ل�فتهانزا االإلكرتوين اإن العمال اكت�سف�ا اجلثة بعد اأن غادر 
طراز  االإيربا�س  الطائرة  نقل  ومت  الطائرة   601 اإل.ات�����س  الرحلة  رك��اب 

اإيه340 اإىل حظرية لل�سيانة.
وامتنعت ل�فتهانزا وال�سرطة االحتادية عن التعليق. ومل يت�سن االت�سال 

ب�سرطة فرانكف�رت للح�س�ل على تعقيب.
مه�سا  وف��اة  اأ�سعلتها  اإي���ران،  يف  وا�سعة  ا�سطرابات  و�سط  احل���ادث  وي��اأت��ي 
اأميني، وهي �سابة كردية اإيرانية تبلغ من العمر 22 عاًما احتجزتها �سرطة 
االأخالق االإيرانية ب�سبب "ارتدائها مالب�س غري الئقة" وت�فيت يف حجز 

ال�سرطة.

دهون اأوميغا 3 حت�شن ذكاء اخُلدج
وزيادة   DHA الدهنية   3 اأوميغا  اأحما�س  بن  �سلة  جديد  بحث  ك�سف 

معدل ذكاء امل�ل�دين قبل االأوان.
وُيرجح اأن للُخّدج درجات اأقل يف معدل الذكاء وال�سعف االإدراكي مقارنة 

مع امل�ل�دين بعد حمل مكتمل.
اإنغالند  "ني�  يف  وُن�سرت  اأ�سرتاليا،  �ساوث  جامعة  يف  الدرا�سة  واأج��ري��ت 
ج�رنال اأوف ميدي�سن"، واقرتحت تزويد امل�ل�دين قبل االأوان باأحما�س 

اأوميغا3 الدهنية، ب�سبب انخفا�س تركيز هذه الده�ن يف اأن�سجة املخ.
مبكراً  "امل�ل�دون  البحث:  على  امل�سرفة  غ�لد  جاكلن  الدكت�رة  وقالت 
حم��روم���ن م��ن االإم���داد الطبيعي ل��ده���ن DHA التي ت��رتاك��م ع��ادة يف 

الدماغ يف االأ�سهر الثالثة االأخرية من احلمل".
واأ�سافت "كان الهدف من بحثنا اختبار اإذا كانت مكّمالت ال� DHA بعد 
اإليه ه�ؤالء الر�سع ب�سبب ال�الدة املبكرة  ال���الدة، تع��س بع�س ما يفتقر 

وتعزز من� الدماغ".
ال�29 م��ن احلمل،  ول����دوا ق��ب��ل االأ���س��ب���ع  323 ر���س��ي��ع��اً  وت��اب��ع��ت ال��درا���س��ة 
واأعط�ا 60 مغم من DHA ي�مياً عر التغذية املع�ية اأو اأنب�ب التحكم، 

ومقارنتهم مع جمم�عة اأخرى من اخلّدج.
وقالت غ�لد: "يف املت��سط، �سجلت جمم�عة ال� DHA درجة اأعلى ب� 3.5 

نقاط على مقيا�س الذكاء من املجم�عة ال�سابطة".

�شاعة اأبل تنقذ حياة 
امراأة دفنها زوجها حية

اإنقاذ  الذكية يف  اأبل  �ساعة  �ساهمت 
مدينة  يف  ت��ع��ي�����س  ام���������راأة،  ح���ي���اة 
دفنها  ب��ع��دم��ا  االأم��ريك��ي��ة،  �سياتل 
زوجها حية، وفق ما ذكرت تقارير 
"اآي م�ر"  اإع��الم��ي��ة. وق���ال م���ق��ع 
امل��راأة كانت تتناق�س مع زوجها،  اإن 
لالنف�سال  ت�����س��ت��ع��د  ك���ان���ت  ال�����ذي 
ع��ن��ه، اإج������راءات ال���ط���الق، ق��ب��ل اأن 
اأن  اإىل  واأ���س��ار  ب��ال��ه��ج���م.  يباغثها 
ا�ستخدام  يف  جن���ح���ت  ال�����س��ح��ي��ة 
برقم  واالت�����س��ال  ال��ذك��ي��ة  �ساعتها 
ال�سرطة،  من  النجدة  لطلب   911
قبل اأن يفطن زوجها لذلك ويك�سر 
اإىل  وي�سحبها  مب��ط��رق��ة،  �ساعتها 
امل���راآب لدفنها. ورغ��م ذل��ك، متكن 
العن�سر االأم��ن��ي، ال��ذي اأج��اب على 
�س�تها،  �سماع  م��ن  امل����راأة،  ات�����س��ال 
حيث كانت ت�سرخ لطلب امل�ساعدة. 
م����ن حتديد  ال�������س���رط���ة  ومت���ك���ن���ت 
ال�قت  والتدخل يف  ال�سيدة،  م�قع 
املنا�سب، حيث عرثت عليها ملف�فة 
ب�سريط ال�سق ح�ل رقبتها واأ�سفل 
وج��ه��ه��ا وك��اح��ل��ي��ه��ا. ووف����ق وثائق 
يدعى  امل������راأة،  زوج  ف����اإن  امل��ح��ك��م��ة، 
العمر  م��ن  ويبلغ  اآن  كي�نغ  ت�ساي 
ال���رج���ل عددا  وي����اج���ه  ع���ام���ا.   53
القتل  حماولة  اأب��رزه��ا  التهم،  من 
واالختطاف  االأوىل،  ال��درج��ة  م��ن 
من الدرجة االأوىل، واالعتداء من 
هذه  اأن  اإىل  ي�سار  االأوىل.  الدرجة 
لي�ست املرة االأوىل التي ين�سب فيها 
اأرواح  اإن��ق��اذ  يف  اأب��ل  ل�ساعة  الف�سل 
 Apple" ت��ت���ف��ر  ح��ي��ث  ال���ن���ا����س، 
الط�ارئ  م��ي��زة  ع��ل��ى   "Watch
مل�ساعدة  خ�سي�سا  امل�سممة   SOS

االأ�سخا�س يف و�سعية خطرية.

يوتيوب توثق ح�شابات 
الأطباء واملعاجلني ال�شحيني 
العمالقة  ي���ت��ي���ب  �سبكة  اأع��ل��ن��ت 
االإنرتنت   على  الفيدي�  جم��ال  يف 
�ست�ثق  اأنها  اخلمي�س  االأول  اأم�س 
واملعاجلن  االأط�����ب�����اء  ح�������س���اب���ات 
على  االإ����س���اءة  ب��ه��دف  ال�سحين 
املقاطع امل�س�رة امل�ث�قة يف املجال 
ملكافحة  ال�سعي  اإط��ار  يف  ال�سحي، 
امل���ع���ل����م���ات امل�������س���ل���ل���ة ع���ل���ى ه���ذا 

ال�سعيد.
ي�سمح  اأن  ال��ت��غ��ي��ري  �����س����اأن  وم�����ن 
ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ن ب��ال��ت��ع��رف ف�����راً 
اجليدة  الن�عية  ذات  املقاطع  على 
ال�����س��ح��ي��ة، وف�����ق ما  امل�������س���ائ���ل  يف 
ملجم�عة  التابعة  اخل��دم��ة  اأعلنت 

االأم". غ�غل  "األفابت" �سركة 
غارث  ي�تي�ب  يف  امل�����س���ؤول  وك��ت��ب 
مدونة  ع��ل��ى  ر����س���ال���ة  يف  غ����راه����ام 
م�ساعدة  �ساأنه  من  االأم��ر  ه��ذا  اأن 
"يجدوا"  اأن  ع��ل��ى  امل�����س��ت��خ��دم��ن 
حم��ت���ي��ات م�����س��ن���ع��ة م���ن جانب 
�سحين  واأخ�������س���ائ���ي���ن  اأط�����ب�����اء 
و"يتفاعل�ا  املن�سة  على  نا�سطن 

معها".
و���س��ي��ك���ن م�����س��ار ال��ت���ث��ي��ق ال���ذي 
حتقق  ع��م��ل��ي��ات  خ�����س������س��اً  ي�سمل 
اأمام  اأي�ساً  متاحاً  ال�سهادات،  من 
العقلية  ال�سحة  يف  االأخ�سائين 

وامل�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع.
�سهدت  ك�فيد19-،  جائحة  وم��ع 
وال�سبكات  االإن����رتن����ت  ���س��ف��ح��ات 
املعل�مات  م��ن  �سياًل  االجتماعية 
ب�������س���اأن  امل�������س���ل���ل���ة  اأو  اخل����اط����ئ����ة 

االأمرا�س واللقاحات.

اأديل روبرت�س ت�شتعيد ثقتها 
بنف�شها بعد اإ�شابتها بال�شرطان

روبرت�س43  اأدي��ل  ال�سابقة،  ب��روذر  بيغ  حتدثت جنمة 
عاماً عن جتربتها مع �سرطان االأمعاء، وقالت اإنها باتت 

حتب مظهر ج�سمها اأكرث بعدما اأ�سيبت باملر�س.
املرحلة  يف  االأم��ع��اء  ب�سرطان  روب��رت�����س  ت�سخي�س  مت 
الثانية منذ 18 �سهراً، ومنذ ذلك احلن مت تزويدها 
بكي�س تغذية خا�س اأثناء انتظارها لل�سفاء بعد عملية 

جراحية ال�ستئ�سال ال�رم.
ب�سكل  الثقة  يف  م�سكالت  من  تعاين  روبرت�س  وكانت 
ج�سمها ط�ال حياتها، ولكنها بعد اأن اأ�سيبت باملر�س 
و�سلت اإىل قناعة باأن ال�سحة هي اأهم �سيء يف احلياة 

واأن عليها اأن تتقبل مظهر ج�سمها كما ه�.
حتدثت اأديل ح�سرياً اإىل �سحيفة ديلي ميل قائلة، اإن 
برنامج   يف  م�ساركتها  بعد  ملح�ظ  ب�سكل  ازداد  وزنها 
الذي  وزنها  تخفي�س  عليها  ب��اأن  و�سعرت  ب���روذر،  بيغ 

جعل ثقتها بنف�سها تنحدر اإىل م�ست�يات متدنية.

ًا انتقامًا لبنته اأب يبتلع �شلطعونًا حيرّ
حياً  �سلطع�ناً  تناوله  بعد  خطري  مبر�س  �سيني  اأ�سيب 
يف عمل انتقامي من حي�ان البحر الق�سري، بعدما لدغ 
اأن الرجل  اإع��الم حملية  االأخ��ري طفلته. واأف��ادت و�سائل 
ل����، م��ن مدينة  "39 عاماً" وي��دع��ى  ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ م��ن 
هانغت�س� مبقاطعة ت�سجيانغ جن�ب �سرق ال�سن، غ�سب 
عندما لدغ ال�سلطع�ن ابنته باأحد خمالبه، فقرر اأن يلقنه 
�سهرين،  بعد مرور  ولكن  التهامه حياً.  من خالل  در�ساً 
ا�سطر االأب اإىل الذهاب اإىل امل�ست�سفى ب�سبب اآالم خطرية 
يف ظهره وبطنه، ومت ت�سخي�س حالته باأنه م�ساب مبر�س 
التهاب املعدة واالأمعاء الي�زيني، وه� مر�س نادر ، ح�سب 
���س��ح��ي��ف��ة ال��ت��ل��غ��راف ال��ري��ط��ان��ي��ة. اأج�����رى االأط���ب���اء يف 
"ل�" يعاين  اأن  امل�ست�سفى املزيد من االختبارات ووجدوا 
وجهازه  وك��ب��ده  وبطنه  ���س��دره  يف  مر�سية  ت��غ��ريات  م��ن 
اأثار حرية االأطباء. واأ�سارت  اله�سمي. لكن �سبب املر�س 
ال�سحيفة اإىل اأن االأطباء �ساأل�ا "ل�" عدة مرات عما اإذا 
تناول �سيئاً غري طبيعياً اأو ابتلع لعبة اأو غري ذلك، ت�سببت 
يف ح�سا�سية والتهاب يف اجلهاز اله�سمي، فاأجاب بالنفي.

ينجو باأعجوبة بعدما �شطرته رافعة 
اللحظة  تظهر  �س�ر  مب�ساركة  اأمريكي  بناء  عامل  ق��ام 
املروعة التي تغريت فيها حياته اإىل االأبد، بعدما �سطرت 
�ساورز،  ل�رين  ق��ال  ن�سفن.  اإىل  ج�سمه  �س�كية  رافعة 
ب��اأمل وهمي من اأطرافه املفق�دة بعد  اإن��ه ال ي��زال ي�سعر 
ث���الث ���س��ن���ات م��ن تعر�سه حل���ادث م��اأ���س��اوي جن��م عنه 
ال�ساب  فقد  �س�كية.  برافعة  ن�سفن  اإىل  ج�سمه  �سطر 
البالغ من العمر 21 عاماً ثالثة اأطراف وخا�س طريقاً 
ال�ساحنة، واتخذ ل�رين  اأن �سحقته  لل�سفاء منذ  ط�ياًل 
قراراً �سجاعاً بال�سماح لالأطباء باإجراء عملية ا�ستئ�سال 

ن�سفي وبرت كل �سيء حتت خ�سره الإنقاذ حياته.
وق����ام ل����ري���ن، م��ن غ��ري��ت ف���ل��ز يف م���ن��ت��ان��ا بال�اليات 
املتحدة االأمريكية، بت�ثيق طريقه اإىل التعايف على مدى 
ال�سن�ات الثالث املا�سية. ومنذ وق�ع احلادث، انتقل اإىل 
حياته اجلديدة ب�سكل مثري لالإعجاب و�سارك تفا�سيل 

عن جتربته مبقاطع فيدي� اأ�سب�عية على ي�تي�ب.
بقيت زوجته املخل�سة �سابيا راي�س، 23 عاماً، اإىل جانبه 
خالل جميع م�ساكله ال�سحية وعملت منذ ذلك احلن 
مثل  الي�مية،  املهام  من  العديد  اأداء  يف  م�ساعدته  على 
اأوردت  م��ا  وف���ق  امل��ي��اه،  دورة  اإىل  وال���ذه���اب  اال���س��ت��ح��م��ام 

�سحيفة ديلي �ستار الريطانية. 

عنوان مثري للجدل لكتاب مذكرات الأمري هاري 
مذكرات  �ستن�سر  اإنها  للن�سر،  ران���دوم  بنغ�ين  دار  قالت 
االأم�����ري ه�����اري يف ال��ع��ا���س��ر م���ن ي��ن��اي��ر ب��ع��ن���ان "�سبري 
"االحتياطي"، والتي �ست�سرد "ب�سدق ال يتزعزع" رحلته 
اإن الكتاب  "ال�سدمة اإىل التعايف". وقالت دار الن�سر  من 
الذي كان من املقرر ن�سره يف وقت الحق من العام اجلاري، 
الذات  وا�ستبطان  واالإ���س��راق  بالب�سرية  "مليئا  �سيك�ن 
االأبدي  ال�سلطان  ع��ن  االأن��ف�����س  ب�سق  املكت�سبة  واحلكمة 
االأمري  م�قع  اإىل  العن�ان  وي�سري  احلزن".  على  للحب 
ل��الأم��ري ول��ي��ام الذي  ال�سقيق االأ���س��غ��ر  ب��اع��ت��ب��اره  ه���اري 
والدهما  اأ�سبح  اأن  منذ  الريطاين  للعر�س  وريثا  اأ�سبح 

ت�سارلز ملكا ال�سهر املا�سي بعد وفاة امللكة اإليزابيث.

العمل يف وظيفتني.. اآثار �شلبية على ال�شركات والأفراد
تظهر اأبحاث وا�ستبيانات حديثة اإقباال كثيفا 
االأ�سعار  غ��الء  ب�سبب  ال���ظ��ائ��ف،  ت��ع��ّدد  على 
واحدة  وظيفة  تعد  فلم  العامل،  اأنحاء  كل  يف 
املتزايدة  امل��ع��ي�����س��ة  ت��ك��ال��ي��ف  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ت��ك��ف��ي 
با�ستمرار، ومن �ساأن ذلك اأن يعّر�س العاملن 
ويثري  واجتماعية،  ومهنية  نف�سية  ل�سغ�ط 

قلق اأ�سحاب العمل.
الذي  االأ�سعار  وارت��ف��اع  املعي�سة  غ��الء  ويدفع 
بكثريين  العامل،  اأنحاء  كل  يف  النا�س  يعانيه 
ك��ان��ت بدوام  ���س���اء  م��ت��ع��ددة  ب���ظ��ائ��ف  للعمل 

كامل اأو جزئي.
ال�اليات  يف  العمل  اإح�����س��اءات  ملكتب  ف�فقا 
املتحدة، يعمل اأكرث من �سبعة مالين �سخ�س 

يف اأكرث من وظيفة واحدة.
فيما وجد تقرير ملعهد "بي�" لالأبحاث يع�د 
الق�ى  م��ن  امل��ائ��ة  يف   60 اأن  امل��ا���س��ي،  ل��ل��ع��ام 
امل�ؤقتة  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ع��ام��ل��ة 

لتلبية احتياجاتها.
التاأمن  ل�سركة  بريطاين  بحث  اأك���د  ك��ذل��ك 

تعد  مل  واح���دة  وظيفة  اأن  لندن"،  "رويال 
تكفي لتغطية تكاليف املعي�سة، واأن اأربعة اآالف 
اململكة  باأكرث من وظيفة يف  يعمل�ن  �سخ�س 
ق��د ترف�سه  اأم���را  الت�جه  ه��ذا  امل��ت��ح��دة. يعد 
ال�سركات ويثري ا�ستنكار اأ�سحاب العمل، على 
الرغم من اأنه ال ُيعتر خمالفا للقان�ن، لكنه 
التامة  بال�سرية  االلتزام  العامل  يفر�س على 
ب�سكل  ي�سعره  االأخ����رى، مم��ا  ب�����س��اأن وظ��ائ��ف��ه 
اإىل خ�سارة  ي�دي  باأنه يقرتف خطاأ قد  دائم 

وظيفته االأ�سا�سية، والذنب ه� لقمة العي�س.
ال�ظائف قد  فاإن تعدد  اإىل ذلك،  وباالإ�سافة 
مكان  اإىل  باالنتماء  اإح�سا�سه  العامل  ُيفقد 
اإنتاجيته  ع��ل��ى  ي����ؤث���ر  ق���د  ع��م��ل واح�����د، مم���ا 
وج�����دة ع��م��ل��ه، ع����الوة ع��ل��ى ان��ع��ك��ا���س��ات ذلك 
"رويال  مل�سح  ف�فقا  االجتماعية،  حياته  على 
لندن"، قال 64 يف املائة من امل�ستطلعن اإنهم 
اأنهم ال  اأك��دوا  مرهق�ن فعال، فالكثري منهم 
يف�سل�ن العمل يف وظيفة ثانية لكن مل يعد 

لديهم خيار اآخر.

مي�سيل يوه خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم » مدر�سة اخلري وال�سر « يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا.  رويرتز

كرد�شيان الأم حتذر ابنتها كلوي 
من عمليات جتميل جديدة

حذرت كري�س جير ابنتها كل�ي كاردا�سيان، من املزيد من عمليات التجميل، 
بعدما اأبدت االبنة رغبتها يف تكبري ال�سدر اأثناء الرتويج ل�سل�سلة "ه�ل�" عن 
عائلة كاردا�سيان. قالت كل�ي كاردا�سيان، اإنها تن�ي ا�ست�سارة طبيب جتميل 
لتكبري ال�سدر، ما اأثار حفيظة والدتها التي ن�سحتها بتجنب ذلك الأنها تبدو 

مثالية على حد تعبريها، والأن العمليات غري جيدة دائماً.
احللقات  يف  ناق�ست  اأنها  خا�سًة  مفاجئاً  كل�ي  ق��رار  على  االأم  فعل  رد  وك��ان 
"ذا كاردا�سيان" فكرة اإجرائها عملية تكبري لل�سدر مع  االأخرية من �سل�سلة 
ابنتها. وحتدثت كل�ي عن اأ�سباب رغبتها قائلة اإنها ترغب يف اأن ت�سبح مثل 
اأخ�اتها. وك�سفت كل�ي يف لقاء خا�س �سابق، اأنها اأجرت عملية واحدة لتجميل 

االأنف، بعد اأنباء عن تغيري وجهها بالكامل، وفق م�قع "اإيت� الين". 


