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بعد ك�شف موؤامرتها على بولتون
وا�شنطن حتذر طهران من 
عواقب ا�شتهداف مواطنيها

•• وا�شنطن-وكاالت:

الغتيال  اإي���راين  خمطط  ك�شف  االأم��رك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  تاأكيد  عقب 
م�شت�شار االأمن القومي ال�شابق للبيت االأبي�ض جون بولتون، وّجه وزير 
اأكد  الإي��ران  ر�شالة  اخلمي�ض  اأم�ض  بلينكن  اأنتوين  االأمركي  اخلارجية 
فيها اأن عواقب ا�شتهداف االأمركيني »�شتكون وخيمة«، بح�شب تعبره. 
االأمركيني،  التي تطال  التهديدات  تت�شامح مع  وا�شنطن لن  اإن  وقال 
وذل����ك ع��ق��ب ت��وج��ي��ه االت���ه���ام اإىل اأح����د اأف�����راد احل��ر���ض ال���ث���وري بتلك 

املوؤامرة.
بي  »اأف  االأم��رك��ي  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  ن�شر  فيما  ذل��ك  ياأتي 
اآي« FBI، »الئحة مطلوب« باللغتنينْ االإجنليزية والفار�شية، للع�شو يف 
بالتخطيط الغتيال  املّتهم  �شهرام بور�شفي،  االإي��راين  الثوري  احلر�ض 

م�شت�شار االأمن القومي االأمركي ال�شابق جون بولتون.
واأعلن مكتب التحقيقات الفيدرايل اأّن املدعو بور�شفي يبلغ من العمر 

بولتون. اغتيال  حماولة  بتهمة  حالياً  ُمطارد  وهو  �شنة،   45
اأن  على  �شوليفان  جيك  احل��ايل  القومي  االأم��ن  م�شت�شار  �شدد  وقبلها، 
اإدارة الرئي�ض جو بايدن لن تتنازل عن حماية جميع االأمركيني �شد 

تهديدات العنف واالإرهاب.
اإذا  �شتواجه عواقب وخيمة  »اإي��ران  اإن  االأربعاء  بيان  �شوليفان يف  وق��ال 

هاجمت اأياً من مواطنينا«.
يف ال�شياق، اأفادت و�شائل اإعالم اأمركية اأن وا�شنطن و�شعت م�شوؤولني 

حاليني و�شابقني حتت »حرا�شة �شخ�شية« ب�شبب تهديدات اإيران.
ُيذكر اأن وزارة العدل االأمركية كانت اأكدت يف وقت �شابق االأربعاء ك�شف 
خمطط اإيراين الغتيال بولتون، واأعلنت توجيه االتهام اإىل اأحد اأفراد 

احلر�ض الثوري.
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حممد بن زايد يبحث هاتفيا مع رئي�س الوزراء الربيطاين 
العالقات الثنائية والق�شايا الإقليمية والدولية

•• دبي -وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمد 
ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم 
ذي��اب بن  ال�شيخ  �شمو  »رع��اه اهلل«، تعيني  دب��ي  حاكم 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�شا ملركز ال�شباب العربي، 
وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العاملي لل�شباب.

عام  اأن�شئ  ال��ذي  العربي،  ال�شباب  مركز  و�شيوا�شل 
التمكني  م�شار  ال��وزراء،  جمل�ض  من  بقرار   2017
العربي ووا�شله  ال�شبابي  العمل  املركز يف  بداأه  الذي 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

عنا�شر من ال�شرطة والدفاع املدين يوؤّمنون املنطقة خارج البنك الفيدرايل يف احلمرا ، لبنان. )رويرتز(

نهاية عملية برخان الفرن�شية يف مايل

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س املجل�س 
النتقايل رئي�س ت�شاد بذكرى ا�شتقالل بالده

على مدى خم�ض �شنوات من املبادرات واالإجنازات 
التي تهدف اإىل متكني ال�شباب يف املنطقة العربية 
و�شقل قدراتهم وبناء مهاراتهم وتعزيز م�شاركتهم 
االإماراتي  للنموذج  وفقا  التنموية  واإ�شهاماتهم 

لال�شتثمار يف طاقة ال�شباب.

واأع�����رب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ذي����اب ب���ن حم��م��د ب���ن زايد 
اأواله  ال��ت��ي  الغالية  للثقة  تقديره  ع��ن  نهيان  اآل 
اإي��اه��ا جمل�ض ال���وزراء امل��وق��ر، م��وؤك��دا ال�شر على 
النهج نف�شه يف متكني ال�شباب والذي يعتمد على 
اال�شتثمار يف االإن�شان كاأولوية. )التفا�شيل �ض2(

�شلم نف�شه بعد االتفاق على منحه 30 األف دوالر من اأ�شل وديعته البالغة 209 اآالف دوالر

لبناين يحتجز رهائن يف اأحد امل�شارف ويهدد باإحراق اجلميع
ملواجهة االإرهابيني:

فرن�شا تراجع ا�شرتاتيجيتها يف غرب اأفريقيا

الكاظمي: م�شتعدون لت�شليم ال�شلطة الأي حكومة منتخبة
التيار ال�شدري يدعو اأن�شاره اإىل اعت�شام مفتوح يف العراق

•• بغداد-وكاالت:

تعهد م�شطفى الكاظمي، رئي�ض الوزراء العراقي، اأم�ض 
اخلمي�ض، بت�شليم ال�شلطة الأي حكومة منتخبة.

ياأتي ذلك فيما دعا وزير ال�شدر �شالح حممد العراقي، 
اخلمي�ض، اأن�شار التيار ال�شدري اإىل اال�شتعداد لتجمعات 

»حا�شدة« يف املحافظات.
وق�����ال ال���ع���راق���ي يف ت���دوي���ن���ة: »ع���ل���ى حم��ب��ي االإ����ش���الح 
اال�شتعداد )لدعم االإ�شالح(، وذلك بتجّمع حا�شد كل يف 

حمافظته ويف ال�شاعة اخلام�شة من يوم غد اجلمعة«.
واأ�شاف »اإننا كما عهدناكم مطيعون �شابرون على حرارة 
اجلو من اأجل ع�شق اأهل البيت وع�شق اإ�شالحهم.. فال 
اأن���ه ع��ل��ى املعت�شمني  اإىل  اأ���ش��ار  ب��ذل��ك«. ك��م��ا  ��روا  ت��ق�����شّ
وزير  دع��ا  كما  م�شكورين.  اعت�شامهم  على  اال�شتمرار 

ال�شدر اأن�شار التيار اإىل عدم التظاهر يف النجف.
التيار  من  جديدا  ت�شعيدا  العراقية  ال�شاحة  وترتقب 
لدعوة  الق�شاء  جمل�ض  ا�شتجابة  ع��دم  ح��ال  ال�����ش��دري 

التيار بحل جمل�ض النواب حتى نهاية االأ�شبوع املقبل.

•• بريوت-اأ ف ب:

�شّلم لبناين م�شّلح احتجز ل�شاعات 
ره��ائ��ن داخ����ل م�����ش��رف يف بروت 
اأمواله  ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول  م��ط��ال��ب��ا 
نف�شه  امل��ذك��ور،  امل�شرف  يف  املودعة 
يف  اخلمي�ض،  اأم�ض  ال�شلطات   اإىل 
حلقة جديدة من اإ�شكاالت ت�شهدها 
االنهيار  بدء  املالية منذ  املوؤ�ش�شات 

االقت�شادي قبل �شنتني.
لالعالم  الوطنية  الوكالة  وذك��رت 
وافق  امل��ودع  اأن  الر�شمية  اللبنانية 
على حترير الرهائن "بعد االتفاق 
دوالر من  ال��ف   30 اع��ط��ائ��ه  على 
اأ�شل وديعته البالغة قيمتها 209 

اآالف دوالر".
امل�������ش���ارف م��ن��ذ خريف  وت���ف���ر����ض 
�شحب  على  م�شددة  قيودا   2019
�شيئا  ت��زاي��دت  امل�شرفية  ال���ودائ���ع 
م�شتحيل  �شبه  اأ�شبح  حتى  ف�شيئا، 
باأموالهم،  الت�شرف  املودعني  على 
خ�شو�شا تلك بالدوالر االأمركي، 
بالعملة  ال�����ودائ�����ع  ف���ق���دت  ب��ي��ن��م��ا 
اللرة  تراجع  مع  قيمتها  املحلية 
اأك�����ر م���ن ت�����ش��ع��ني يف امل���ئ���ة اأم����ام 

الدوالر.
و�شّنف البنك ال��دويل االأزم��ة من 

•• الفجر -بيري كودورييه

ترجمة خرية ال�شيباين
منذ مغادرة مايل يف فرباير، فقدت 
لنظامها  الع�شبي  امل��رك��ز  ف��رن�����ش��ا 
ال��ع�����ش��ك��ري. وت�����ش��ع��ى ب��اري�����ض االآن 
النيجر  م��ع  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
تتعر�ض  حيث  غينيا،  خليج  ودول 
بنني وتوغو ب�شكل متزايد لهجمات 

اإرهابية.
مل ي���ت���ب���ق ال���ك���ث���ر م�����ن ال����وج����ود 
�شنوات  ثماين  م��ايل.  يف  الفرن�شي 
تعبئة  ال��ع�����ش��ك��ري،  االن��ت�����ش��ار  م���ن 
الفرن�شية  ال��ق��وات  ثلثي  م��ن  اأك���ر 
 880 كلفتها  اخل���ارج،  يف  املنت�شرة 
2020 فقط.  ل��ع��ام  ي���ورو  م��ل��ي��ون 

فرن�شا  اأن  امل���وؤك���د  م��ن  ذل����ك،  وم���ع 
منطقة  يف  ج�������ذور  ل���ه���ا  ت�������زال  ال 
القوة  احتفظت  لئن  لكن  ال�شاحل. 

اال�شتعمارية ال�شابقة بقواعد جوية 
يف نيامي والنيجر وجنامينا بت�شاد 

يف ال�شنوات االأخرة

األف دوالر.
لالإعالم  الوطنية  الوكالة  وذك��رت 
بّرر دخوله اىل  املودع  اأن  الر�شمية 
امل�شرف بهذه الطريقة، باأن والده 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى م��ن��ذ فرتة  »دخ����ل اىل 
الإجراء عملية من دون اأن ي�شتطيع 

دفع تكاليفها«.
وقال عاطف ال�شيخ ح�شني، �شقيق 
ل�شحفيني  ت�شريحات  يف  امل�شلح، 
 210 »ل�شقيقي  امل�����ش��رف،  خ���ارج 
ويريد  امل�����ش��رف،  م��ع  دوالر  اآالف 
دوالر   5500 ع���ل���ى  احل�������ش���ول 

لدفعها للم�شت�شفى«.
بحوزته  ال����ذي  ال�����ش��الح  اإن  وق����ال 
»اأخ�������ذه م���ن داخ�����ل امل�������ش���رف ومل 
�شي�شّلم  اأنه  موؤكداً  معه«،  يح�شره 
نف�شه مبجرد ح�شوله على وديعته. 
ال�شجن  اأن يدخل  واأ�شاف »ال يهّم 
لكن املهم اأن نفّك �شيقتنا« املادية. 
تداوله على  �شريط فيديو مت  ويف 
مواقع التوا�شل االجتماعي، ظهر 
�شخ�شان يتفاو�شان من خلف باب 
الذي  امل���ودع  م��ع  امل�شرف احل��دي��د 
كان ُينادى با�شم ب�شام. وظهر وهو 
�شالحاً  ويحمل  بع�شبية  يتحّدث 
راف�شاً  اأخ���رى،  بيد  و�شيجارة  بيد 

اإطالق �شراح اأي من املوظفني.

ب��ني االأ����ش���واأ يف ال��ع��امل م��ن��ذ العام 
.1850

امل��ودع دخ��ل م�شرف »فدرال  وك��ان 
احلمرا  منطقة  يف  ال���واق���ع  ب��ن��ك« 
وف���ق ما  ب����روت،  غ���رب  املكتظة يف 
اأفاد م�شدران اأمنيان وكالة فران�ض 
وطالب  ����ش���الح���ا،  ح���ام���ال  ب���ر����ض، 
وديعته  على  باحل�شول  املوظفني 
من اأج��ل ع��الج وال��ده، وف��ق قوله. 

وفر�شت قوات االأمن طوقاً م�شدداً 
مع  وتفاو�شت  امل�شرف  حميط  يف 
املودع الغا�شب طالبة منه فتح باب 
امل�����ش��رف واالإف������راج ع��ن املوظفني 

املحتجزين.
وق������ال م�������ش���در اأم����ن����ي ط���ل���ب عدم 
ال��ك�����ش��ف ع��ن ه��وي��ت��ه »ك����ان بحوزة 
ملتهبة«،  وم����واد  ب��ن��دق��ي��ة..  امل����ودع 
و»ه��ّدد باإ�شعال نف�شه وقتل من يف 

وجه  يف  �شالحه  �شهر  كما  ال��ف��رع، 
مدير الفرع«.

اأم��ن��ي ميداين،  م�����ش��در  وب��ح�����ش��ب 
االأربعينات  يف  وه��و  الرجل  »�شكب 
اأرجاء  يف  البنزين  م��ادة  من عمره 
حمتجزاً  مدخله  واأغ��ل��ق  امل�شرف، 

داخله املوظفني«.
وك������ان ي���ط���ال���ب ب���احل�������ش���ول على 
مئتي  قيمتها  ت��ف��وق  ال��ت��ي  وديعته 

اأبي اأحمد يدعو م�شر وال�شودان للحوار

اإثيوبيا تعلن ت�شغيل التوربني الثاين ل�شد النه�شة
•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

وال�شودان  م�شر  م��ن  ك��ال  اخلمي�ض،  اأم�����ض  اأح��م��د،  اأب��ي  اإثيوبيا  وزراء  رئي�ض  دع��ا 
اإثيوبيا  اإع��الن  قليل من  بعد  ذلك  ياأتي  النه�شة.  �شد  ب�شاأن  احل��وار  موا�شلة  اإىل 
ر�شميا بدء ت�شغيل التوربني الثاين ل�شد النه�شة. وقالت هيئة البث االإثيوبية اإن 
اإذاعة  وذك��رت  الكهربائية.  الطاقة  توليد  ب��داأ يف  النه�شة  �شد  الثاين يف  التوربني 
»فانا« االإثيوبية، اأن مرا�شم ت�شغيل التوربني الثاين جرت بح�شور كبار امل�شوؤولني 

احلكوميني.
وقالت اإن »الوحدة التا�شعة« بال�شد �شتبداأ اإنتاج الكهرباء بطاقة 270 ميغاواط، 
 540 االإجمايل  لي�شبح  القدر  نف�ض  تولد حاليا  العا�شرة  الوحدة  اأن  اإىل  م�شرة 

ميغاواط.
لبحرة  الثالث  امللء  تد�شني  االإثيوبي،  النه�شة  �شد  اأحمد، من موقع  اأبي  واأعلن 

ال�شد من منطقة قوبا باإقليم بني �شنقول قمز بغرب اإثيوبيا.
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املركز الوطني للبحث والإنقاذ ي�سعف 
م�سابا اآ�سيويا اأثناء احرتاق �سهريج وقود

اأخبار الإمارات

غذاء مليون ليبي مهدد.. عالمات 
�سوء التغذية تزحف اإىل الأطفال

عربي ودويل

القمزي ي�ستعد لتحد جديد بزوارق 
اأبوظبي يف بطولة العامل لفورمول-2

الفجر الريا�سي

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بحث 
نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل«، ومعايل بوري�ض 
ات�شال  خ��الل  بريطانيا  وزراء  رئي�ض  جون�شون 
ه��ات��ف��ي ج���رى اأم�������ض، ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة و�شبل 
املجاالت،  خمتلف  يف  االأم��ام  اإىل  ودفعها  تعزيزها 
حمل  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الق�شايا  م��ن  وع����دداً 

االهتمام امل�شرتك.
النظر  وجهات  االت�شال  خ��الل  اجلانبان  وت��ب��ادل 
حول التداعيات الدولية الناجتة عن اأزمة اأوكرانيا، 
خا�شة فيما يتعلق باأمن الطاقة والغذاء، موؤكدين 
اأهمية العمل على تعزيز اأ�ش�ض ال�شالم واال�شتقرار 

على امل�شتويني االإقليمي والعاملي.

•• اأبوظبي -وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
حممد اإدري�ض ديبي اإنتو رئي�ض املجل�ض االنتقايل رئي�ض 

جمهورية ت�شاد ،مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده .
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل« برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة حممد 
رئي�ض  االن��ت��ق��ايل  املجل�ض  رئ��ي�����ض  اإن��ت��و  دي��ب��ي  اإدري�������ض 

جمهورية ت�شاد.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
باهيمي  معايل  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اهلل«  »رع���اه 

باداكي األربت رئي�ض وزراء جمهورية ت�شاد.

بالتزامن مع اليوم العاملي لل�شباب

حممد بن را�شد يعتمد تعيني ذياب بن حممد بن زايد رئي�شا ملركز ال�شباب العربي

اتهامات متبادلة بني رو�شيا واأوكرانيا بق�شف مناطق ح�شا�شة

حوادث مقلقة حول زابوريجيا.. وحتذير اأممي من »كارثة«
•• عوا�شم-وكاالت:

اإن رو���ش��ي��ا ق�شفت  اأوك��ران��ي��ا  ق��ال��ت 
زابوريجيا  حمطة  ق��رب  تقع  بلدة 
العملية  وت���ت���وا����ش���ل  ال����ن����ووي����ة. 
اأوكرانيا،  يف  ال��رو���ش��ي��ة  الع�شكرية 
الرو�شي  اجل��ي�����ض  ي�����ش��ت��م��ر  ح��ي��ث 
والبنية  ال��ق��وات  م��واق��ع  ���ش��رب  يف 
االأوكرانية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اأرا����ش���ي دون���ب���ا����ض، فيما  وحت���ري���ر 
الدعم  ت��ل��ق��ي  يف  ك��ي��ي��ف  ت�����ش��ت��م��ر 

والعتاد الع�شكري الغربي.
امليدانية،  ال����ت����ط����ورات  اآخ������ر  ويف 
اأفادت وزارة الطوارئ يف جمهورية 
دونيت�شك ال�شعبية باأنها متكنت من 
وقف ت�شرب مادة االأمونيا مب�شنع 
يف دونيت�شك، نتج عن ق�شف �شنته 
قوات كييف للم�شنع. وكانت وكالة 
»اإنرتفاك�ض« لالأنباء قالت، يف وقت 
املوالني  االن��ف�����ش��ال��ي��ني  اإن  ���ش��اب��ق، 
ل��رو���ش��ي��ا ات��ه��م��وا اأوك��ران��ي��ا بق�شف 
م�شنع للخمور يف مدينة دونيت�شك 

ن����زوح م��ل��ي��ون ���ش��خ�����س يف 
ال�����ش��وم��ال ج���راء اجل��ف��اف 

 •• جنيف-اأ ف ب:
القوية  اجل���ف���اف  م��وج��ة  ت�����ش��ب��ب��ت 
ال�����ش��وم��ال يف نزوح  ال��ت��ي جت��ت��اح 
م��ل��ي��ون ���ش��خ�����ض، ع��ل��ى م���ا اأف�����ادت 
الرنوجي  واملجل�ض  املتحدة  االأمم 

لالجئني اأم�ض اخلمي�ض.
ونزح اأكر من 755 األف �شخ�ض 
خ��الل ه��ذا ال��ع��ام داخ��ل ال�شومال 
ي�شرب  ال�������ذي  اجل�����ف�����اف  ج�������راء 
للمفو�شية  وفقا  االأفريقي  القرن 
ال�شامية ل�شوؤون الالجئني التابعة 
لالأمم املتحدة واملجل�ض الرنوجي.
اإىل  النازحني  عدد  بذلك  ويرتفع 
الثاين/يناير  ك��ان��ون  منذ  املليون 
مو�شم  ب���داي���ة  ت���اري���خ   ،2021

اجلفاف ال�شديد.
الرنوجي  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  وق�����ال 
حممد  ال�������ش���وم���ال  يف  ل���الج���ئ���ني 
املليون  رق����م  اإن  ب���ي���ان  يف  ع���ب���دي 
اإن����ذار  �شخ�ض ه��و مب��ث��اب��ة ج��ر���ض 

لل�شومال.
بظاللها  املجاعة  »ترخي  واأ���ش��اف 

على البالد باأكملها.

بتهمة  اأمل��اين  �شابط  حماكمة 
رو�شيا  ل�شالح  التج�ش�س 

•• برلني-اأ ف ب:

ميثل �شابط احتياط يف اجلي�ض 
االأمل��اين اأمام ق�شاء بالده بتهمة 
ال��ت��ج�����ش�����ض حل�����ش��اب رو���ش��ي��ا بني 

و2020.  2014
وت�شتبه النيابة العامة الفدرالية 
امل����ك����ل����ف����ة م���������ش����ائ����ل االإره������������اب 
اأجهزة  زود  ب���اأن���ه  وال��ت��ج�����ش�����ض، 
اال�شتخبارات الرو�شية مبعلومات 
حول قوات االحتياط يف اجلي�ض 
االأمل��اين و»ال��دف��اع امل��دين« وحول 
االقت�شادية  ال��ع��ق��وب��ات  ت��ب��ع��ات 
امل���ف���رو����ش���ة ع���ل���ى م��و���ش��ك��و منذ 

.2014
معلومات  نقل  ب��اأّن��ه  ي�شتبه،  كما 
الغاز  اأنابيب  خط  م�شروع  ح��ول 

»نورد �شرتمي 2« .
العليا  امل��ح��ك��م��ة  دان��ت��ه  ح���ال  ويف 
يواجه  دو����ش���ل���دورف،  يف  املحلية 
ت�شّرف  اأن���ه  ُيعتقد  ال���ذي  املتهم 
بدافع التاأييد لرو�شيا بدون تلّقي 
خدماته،  ع��ل��ى  م��ال��ي��ة  م��ك��اف��اآت 

عقوبة ال�شجن لعدة �شنوات.

يف  ب���ارز  دي���ن  رج���ل  مقتل 
ط��ال��ب��ان ب��ه��ج��وم ب��ك��اب��ول 

•• كابول-رويرتز:

ق�����ال م�������ش���وؤول ب���امل���خ���اب���رات اإن 
رجل  ح��ق��اين،  اهلل  رح��ي��م  ال�شيح 
ال��دي��ن ال��ب��ارز يف ح��رك��ة طالبان 
االأف���غ���ان���ي���ة، ُق���ت���ل يف ه���ج���وم يف 

كابول  اأم�ض اخلمي�ض.
م�شوؤول  ال���رح���م���ن،  ع��ب��د  واأك�����د 
املخابرات يف احلي الذي وقع فيه 
االأفغانية،  بالعا�شمة  االنفجار 

مقتل حقاين.
اأرب���ع���ة م�����ش��ادر خمتلفة  وق��ال��ت 
ل���وك���ال���ة االأن�����ب�����اء ل����روي����رتز اإن 
ال��ه��ج��وم وق���ع يف م��در���ش��ة دينية 
عندما  االأف���غ���ان���ي���ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
ال�شابق  �شاقه يف  فجر رجل فقد 
متفجرات خمباأة يف �شاق �شناعية 

بال�شتيكية.
وراء  ي��ق��ف  م��ن  ب��ع��د  يت�شح  ومل 
االن���ف���ج���ار، وق���ال���ت امل�������ش���ادر اإن 

طالبان حتقق يف احلادث.

التفاوت االجتماعي والف�شاد...

الأزمات اخلم�س التي تغذي الغ�شب يف بنما!
•• الفجر -كلري نيفات�شي* -ترجمة خرية ال�شيباين

تقع بنما يف قلب اأزمة اجتماعية رمبا غر م�شبوقة خالل احلقبة الدميقراطية 
)بداأت يف عام 1990 بعد التدخل الع�شكري االأمريكي يف دي�شمرب 1989(. 
طيلة اأ�شبوعني، قامت نقابات البناء وجمتمعات ال�شكان االأ�شليني واملنتجني 
وال�شيادين  النقل  وعمال  ال�شحيني  واملهنيني  املعلمني  ونقابات  الزراعيني 
وغرهم من الفاعلني االجتماعيني، باإغالق ال�شوارع يف جميع اأنحاء البالد، 

وتظاهروا اأمام املوؤ�ش�شات العامة.                   )التفا�شيل �ض10(

مطالب متنوعة للمحتجني

اأوكرانية تنظر اإىل جزء من �شاروخ �شقط يف منطقة دونيت�شك، 
يف �شرق البالد، مما اأ�شفر عن مقتل 
�شخ�ض وت�شبب يف ت�شرب االأمونيا. 
وذكرت وزارة الطوارئ يف جمهورية 
من  امل��دع��وم��ة  ال�شعبية  دونيت�شك 
اأ����ش���اب���ت خط  ق��ذي��ف��ة  اأن  رو����ش���ي���ا 
االأمونيا يف وقت متاأخر من الليل، 
مما اأدى اإىل اندالع حريق غطى يف 

وقت ما 600 مرت مربع.
ه����ذا وق�����ال االأم������ني ال���ع���ام ل���الأمم 

اإنه  غوتري�ض،  اأنطونيو  املتحدة، 
ي�شعر بقلق بالغ اإزاء تطور الو�شع 
للطاقة  زاب���وري���ج���ي���ا  حم���ط���ة  يف 

النووية يف جنوب اأوكرانيا.
وق��ال غوتري�ض »ب��دال من خف�ض 
الت�شعيد، وردت تقارير على مدى 
املزيد  عن  املا�شية  العديدة  االأي���ام 
م���ن احل������وادث امل��ق��ل��ق��ة وال���ت���ي قد 

توؤدي اإىل كارثة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اأطلقتها دولة  التي  الرائدة  العاملية  زايد لال�شتدامة، اجلائزة  ا�شتقبلت جائزة 
م�شاركة  4500 طلب  من  اأك��ر  املبتكرة،  اال�شتدامة  لتكرمي حلول  االإم���ارات 
الثانوية  وامل��دار���ض  وامل��ي��اه  والطاقة  وال��غ��ذاء  "ال�شحة  اخلم�ض  فئاتها  �شمن 
العاملية"، وذلك عقب انتهاء مرحلة تقدمي الطلبات التي ا�شتمرت اأربعة اأ�شهر، 
واإغالق باب امل�شاركة يف دورتها لعام 2023، و�شملت امل�شاركات هذا العام 152 

دولة فيما يعد رقما قيا�شيا يف اأعداد الدول امل�شاركة.
2023 �شمن حفل توزيع  و�شيتم االإع��الن عن الفائزين باجلائزة لدورة عام 

اجلوائز الذي يقام خالل اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة يف 16 يناير 2023.
و�شهدت اجلائزة حتقيق زيادة كبرة يف اأعداد الطلبات املقدمة و�شلت اإىل 13 
املا�شي من قبل ال�شركات ال�شغرة واملتو�شطة واملنظمات  العام  % مقارنة مع 

غر الربحية واملدار�ض الثانوية.
زيادة  واملتو�شطة  ال�شغرة  ال�شركات  املقدمة من قبل  الطلبات  اإجمايل  و�شهد 
وا�شحة يف جميع الفئات مما يعك�ض اجتاه هذه ال�شركات ب�شكل متزايد اإىل و�شع 
اال�شتدامة على راأ�ض اهتماماتها. وقال معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر، 
لال�شتدامة:  زاي��د  جائزة  ع��ام  مدير  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزي��ر 
متا�شيا مع توجيهات القيادة الر�شيدة، توا�شل جائزة زايد لال�شتدامة دورها يف 
تر�شيخ اإرث الوالد املوؤ�ش�ض املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
ثراه، وذلك من خالل حتفيز وت�شجيع تطوير حلول عملية ت�شاهم يف مواجهة 
التحديات العاملية واإحداث تاأثر ايجابي يف املجتمعات حول العامل، م�شرا اإىل 
اأن اجلائزة �شاهمت حتى االآن يف حت�شني الظروف املعي�شية لنحو 370 مليون 
�شخ�ض يف 151 دولة، و�شهدت هذا العام ا�شتالم طلبات م�شاركة من عدد غر 
م�شبوق من الدول �شمن كافة فئاتها، من ال�شحة اإىل الغذاء والطاقة واملياه 
خمتلف  على  التعرف  اإىل  نتطلع  معاليه:  واأ�شاف  العاملية.  الثانوية  واملدار�ض 
امل�شاريع املبتكرة امل�شاركة يف هذه الدورة من اجلائزة واحللول واالإمكانات التي 
ال��دورة الثامنة  تقدمها، خا�شة يف �شوء ا�شتعدادات دولة االإم��ارات ال�شت�شافة 
والع�شرين من موؤمتر االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�شاأن تغر 
املناخ "كوب 28" العام املقبل، الذي نريده اأن يكون من�شة عاملية الإيجاد حلول 
على  اجلائزة  بقدرة  ثقة  على  ونحن  اجلميع،  وت�شمل  جتاريا  وجمدية  عملية 
التنمية االقت�شادية واالجتماعية عرب تقدمي حلول فعالة  امل�شاهمة يف تعزيز 
لكل من القطاعني العام واخلا�ض وكذلك ال�شركات ال�شغرة، اإىل جانب تعزيز 
دور وم�شاركة جيل ال�شباب يف هذه احللول التي �شت�شاعدهم على بناء م�شتقبل 
م�شتدام. وكانت طلبات امل�شاركة املقدمة لهذا العام هي االأكر تنوعا على مدى 
م�شرة اجلائزة، حيث اأظهرت حجم تاأثر التغر املناخي على خمتلف الدول 
العاجلة  املناخية  االإج��راءات  باأهمية تطبيق  املتزايد  الوعي  وعك�شت  والقارات، 

لتحقيق اأهداف احلياد املناخي العاملية بحلول منت�شف القرن احلايل.
كما ا�شتقبلت اجلائزة يف دورة هذا العام مزيدا من الطلبات من الدول النامية 
يف مناطق اأفريقيا جنوب ال�شحراء وجنوب اآ�شيا و�شرق اآ�شيا واأمريكا الالتينية 
املتزايدة  امل�شاركة  على  مهم  موؤ�شر  وه��و  اإفريقيا،  و�شمال  االأو���ش��ط  وال�شرق 

للبلدان النامية يف مكافحة م�شكلة تغر املناخ.
والهند  كينيا  امل�شاركات كال من  اأع��داد  ال�شدارة من حيث  قائمة دول  و�شملت 
ا�شتقطاب  ويعك�ض  االأمريكية،  املتحدة  وال��والي��ات  وال��ربازي��ل  وم�شر  وال�شني 
م�شاركات من مناطق وا�شعة من العامل مدى تطور اجلائزة وتنامي انت�شارها 

العاملي ودورها الرائد يف التحفيز على تطوير حلول مبتكرة وملهمة وقادرة على 
اإحداث تاأثر ايجابي ودفع عجلة التنمية امل�شتدامة ودعم اجلهود االإن�شانية.

وا�شتحوذت فئتا الغذاء وال�شحة على اأعلى الن�شب بواقع 1426 طلبا لالأوىل 
736 طلبا، وفئة املياه 601  الطاقة  فئة  ا�شتقبلت  فيما  للثانية،  946 طلبا 

طلب، اأما بالن�شبة لفئة املدار�ض الثانوية العاملية فقد مت ا�شتقبال 829 طلبا.
و�شهدت فئة الغذاء حتقيق زيادة يف اأع��داد الطلبات املقدمة بلغت نحو 20 يف 
اإنتاج  التي تركز على  العديد من احللول  املا�شي، و�شملت  بالعام  املائة مقارنة 
الغذائي  االأم��ن  م�شكلة  تفاقم  مواجهة  اأج��ل  من  م�شتدامة  اأ�ش�ض  وف��ق  الغذاء 

و�شوء التغذية يف عاملنا الذي تهدده ظاهرة التغر املناخي وتبعاتها ال�شلبية.
يف حني �شهدت فئة ال�شحة العديد من امل�شاريع التي تركز على معاجلة نقاط 
ال�شعف التي ظهرت يف نظم الرعاية ال�شحية بعد تف�شي جائحة كوفيد19-، 
باالإ�شافة اإىل تطوير حلول ت�شاهم يف توفر خدمات رعاية �شحية م�شتدامة 

واأكر مرونة و�شمولية للمجتمعات التي هي يف اأم�ض احلاجة اإليها.
وحول فئة الطاقة، ركز عدد من امل�شاريع املقدمة على تعزيز اإمكانية احل�شول 
على طاقة م�شتدامة يف املجتمعات املت�شررة، مبا يدعم حتقيق الهدف ال�شابع 
نظيفة  توفر طاقة  واملتمثل يف  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  االأمم  اأه��داف  من 
ومعقولة التكلفة للجميع، ودعم اجلهود الرامية اإىل التحول يف قطاع الطاقة 

نحو نظم منخف�شة االنبعاثات الكربونية.
وركزت العديد من الطلبات املقدمة �شمن فئة املياه على تقدمي حلول تعالج 
تواجه  التي  والتحديات  املناخي،  والتغر  النظيفة،  املياه  اإنتاج  مثل  م�شكالت 

العامل فيما يتعلق باإدارة موارد املياه، �شيما يف البلدان النامية.
و�شهدت فئة املدار�ض الثانوية العاملية زيادة يف طلبات امل�شاركة بلغت ن�شبتها 55 
يف املائة مقارنة بالعام املا�شي، ما يعك�ض تنامي وعي ال�شباب بطبيعة التحديات 
اأزمة التغر املناخي، والفر�ض املتاحة من اأجل تعزيز  واملخاطر التي تفر�شها 
الفئة  هذه  �شمن  املقدمة  امل�شاريع  من  العديد  واقرتحت  امل�شتدامة.  التنمية 
الغذاء مثل نظم  النظيفة، ونظم  الطاقة  النفايات، ونظم  ب��اإدارة  تتعلق  حلوال 
الزراعة املائية ونظم الزراعة وتربية احليوانات املائية، وهو ما يعك�ض التفكر 

اخلالق لدى الطلبة واهتمامهم بتطوير م�شاريع تخدم جمتمعاتهم املحلية.
تقوم  حيث  التقييم،  مرحلة  تبداأ  امل�شاركة،  طلبات  تقدمي  ب��اب  اإغ��الق  وعقب 
املقدمة  الطلبات  بدرا�شة  املرموقة  الدولية  والتحليل  البحث  �شركات  اإح��دى 

للتاأكد من ا�شتيفائها ل�شروط ومعاير امل�شاركة.
ومن ثم تقوم جلنة االختيار، املوؤلفة من جمموعة من اخلرباء العامليني، بتقييم 
امل�شاريع �شمن القائمة الق�شرة لتختار منها القائمة النهائية للمر�شحني ،ويف 
املرحلة االأخرة، يجتمع اأع�شاء جلنة التحكيم يف �شهر اأكتوبر الختيار الفائزين 

باجلائزة عن كل فئة.
قيمتها  تبلغ  ال��ت��ي  اجل���ائ���زة،  ه���ذه  �شاهمت   ،2008 ع���ام  يف  تاأ�شي�شها  وم��ن��ذ 
تاأثر  اإح���داث  يف  مبا�شر  غ��ر  اأو  مبا�شر  ب�شكل  دوالر،  ماليني   3 االإجمالية 

اإيجابي يف حياة اأكر من 370 مليون �ش�خ�ض حول العامل.
وتوا�شل اجلائزة تو�شيع نطاق عملها وتاأثرها حول العامل، لت�شاهم يف التحفيز 

على اإطالق مبادرات اأخرى يف جمال التنمية امل�شتدامة والعمل االإن�شاين.
الفئات  على  دوالر  م��الي��ني   3 والبالغة  للجائزة  االإج��م��ال��ي��ة  القيمة  وت��ت��وزع 
اخلم�ض، حيث تبلغ قيمة اجلائزة املخ�ش�شة لكل فئة 600 األف دوالر، وتتوزع 
املناطق  عن  الفائزة  ال�شت  امل��دار���ض  على  العاملية  الثانوية  امل��دار���ض  فئة  جائزة 

ال�شت حول العامل لتح�شل كل مدر�شة فائزة على مبلغ 100 األف دوالر.

•• دبي -وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 

ال�شيخ  �شمو  دبي "رعاه اهلل"، تعيني 
ذي��اب ب��ن حممد ب��ن زاي��د اآل نهيان 
وذلك  العربي،  ال�شباب  ملركز  رئي�شا 
العاملي  اليوم  فعاليات  مع  بالتزامن 

لل�شباب.

العربي،  ال�شباب  م��رك��ز  و�شيوا�شل 
بقرار من   2017 ع��ام  اأن�شئ  ال��ذي 
جمل�ض الوزراء، م�شار التمكني الذي 
بداأه املركز يف العمل ال�شبابي العربي 
ووا�شله على مدى خم�ض �شنوات من 
املبادرات واالإجنازات التي تهدف اإىل 
العربية  املنطقة  يف  ال�شباب  متكني 
مهاراتهم  وب��ن��اء  ق��درات��ه��م  و���ش��ق��ل 
واإ�شهاماتهم  م�����ش��ارك��ت��ه��م  وت��ع��زي��ز 
االإماراتي  للنموذج  وفقا  التنموية 

لال�شتثمار يف طاقة ال�شباب.
واأعرب �شمو ال�شيخ ذياب بن حممد 
بن زايد اآل نهيان عن تقديره للثقة 
جمل�ض  اإي���اه���ا  اأواله  ال��ت��ي  ال��غ��ال��ي��ة 
امل��وق��ر، م��وؤك��دا ال�شر على  ال����وزراء 
نف�ض النهج يف متكني ال�شباب والذي 
االإن�شان  يف  اال�شتثمار  على  يعتمد 
مقومات  ت���وف���ر  وع���ل���ى  ك���اأول���وي���ة، 
دولة  يف  لل�شباب  واالإجن����از  ال��ن��ج��اح 

االإمارات والبالد العربية.
ال�����ش��ب��اب ه��م ثروة  اأن  ���ش��م��وه  واأك����د 
املنطقة؛ وهم القادرون على امل�شاهمة 
املجتمعات  ب��ن��اء  يف  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
ونحن  التنمية،  م�����ش��ارات  وت�����ش��ري��ع 
ال�شباب  مركز  يف  جهودنا  �شنوا�شل 
اال�شرتاتيجية  للروؤية  وفقاً  العربي 
االإن�شان  لتمكني  الر�شيدة،  لقيادتنا 
حققها  التي  املكت�شبات  على  والبناء 

على مدار ال�شنوات املا�شية.
وقال �شموه: املرحلة املقبلة �شت�شهد 
امل����زي����د م����ن امل������ب������ادرات وال����ربام����ج 
على  تركز  التي  النوعية  وامل�شاريع 
امل�شاعف،  االإي��ج��اب��ي  االأث���ر  حتقيق 
ك��م��ا ���ش��ي��ع��زز امل���رك���ز ����ش���راك���ات���ه مع 
ووزرائ�����ه  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ب��اب  وزارات 
وموؤ�ش�شات العمل ال�شبابي وال�شباب 
اأنف�شهم للعمل على تطوير قدراتهم 

واالإعالم  التكنولوجيا  جم��االت  يف 
والدبلوما�شية،  امل��ح��ت��وى  و�شناعة 
ميادين  العمل معهم يف  اإىل  اإ�شافة 
وتعزيز  واال�شتدامة  العلمي  البحث 
اال�شتدامة  م��ل��ف��ات  يف  م�شاهمتهم 
وال��ت��غ��ّر امل��ن��اخ��ي. وت��اأ���ش�����ض مركز 
 2017 ع������ام  ال����ع����رب����ي  ال�������ش���ب���اب 
العربي  ال�شباب  لتطلعات  ا�شتجابة 
اأوط����ان����ه����م  وب����ه����دف مت��ك��ي��ن��ه��م يف 
العربي  ال�����ش��ب��اب��ي  ال��ع��م��ل  وت��ع��زي��ز 
امل�شرتك، وهو يوفر حزمة متكاملة 
لتمكني  وال����ربام����ج  امل�����ب�����ادرات  م���ن 
برنامج  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  ال�������ش���ب���اب؛ 
مبعوثي ال�شباب للتنمية يف املنطقة 
العربي  ال�شباب  وجمل�ض  العربية، 
القيادات  وبرنامج  املناخي،  للتغر 

االإعالمية العربية ال�شابة، وبرنامج 
العربي،  لل�شباب  التقنية  ال��زم��ال��ة 
العربي،  ال�����ش��ب��اب  اأب���ح���اث  وم��ن�����ش��ة 
وبرنامج  ���ش��ب��اب��ي��ة،  ح��ل��ول  وم���ب���ادرة 
العربية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 

ال�شابة.
وكان املركز قد نظم مطلع هذا العام 
للقيادات  العربي  االجتماع  فعاليات 
ال�شابة �شمن فعاليات القمة العاملية 
ل��ل��ح��ك��وم��ات يف دب���ي ب��ال�����ش��راك��ة مع 
وم�شاركة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ج��ام��ع��ة 
من  واأك��ر  ال�شباب  وزراء  من   15
موؤ�ش�شات  وم�����دراء  ق����ادة  م��ن   50
التمكني ال�شبابي يف املنطقة العربية 
ونحو 120 من ال�شباب الريادي يف 

خمتلف جماالت العمل ال�شبابي.

بالتزامن مع اليوم العاملي لل�شباب

حممد بن را�شد يعتمد تعيني ذياب بن حممد بن زايد رئي�شا ملركز ال�شباب العربي

»زايد لال�شتدامة« ت�شتقبل اأكرث من 4500 طلب م�شاركة يف دورتها لعام 2023

•• اأبوظبي -وام:

توقع املركز الوطني لالأر�شاد اأن تتاأثر املنطقة خالل هذه الفرتة باإمتداد 
منخف�ض جوي �شطحي ميتد من ال�شرق يف اجتاه الغرب ي�شاحبه امتداد 
اإىل تدفق كتل هوائية رطبة  منخف�ض جوي يف طبقات اجلو العليا يوؤدي 
تكون  على  يعمل  وال��دول��ة،  املنطقة  ب��اجت��اه  عمان  وبحر  ال��ع��رب  بحر  م��ن 
على  خا�شة  املناطق  بع�ض  على  املمطرة  الركامية  ال�شحب  بع�ض  وتطور 

املنطقة ال�شرقية واجلنوبية من الدولة.
 كما توقع املركز ابتداء من االأحد اإىل اخلمي�ض فر�شة تكون �شحب ركامية 
اأحياناً  والغزيرة  املتو�شطة  بني  ال�شدة  خمتلفة  اأمطار  �شقوط  ي�شاحبها 

وقد ي�شاحبها الربق والرعد على بع�ض املناطق ال�شرقية ومنطقة العني 
يف  انخفا�ض  مع  والغربية  الداخلية  املناطق  بع�ض  على  ومتتد  وجنوبها 

درجات احلرارة.
 الرياح: جنوبية �شرقية اإىل �شمالية �شرقية، معتدلة ال�شرعة ون�شطة اإىل 
قوية اأحياناً خا�شة مع ال�شحب الركامية تكون مثرة للغبار واالأتربة توؤدي 

اإىل تدين مدى الروؤية االأفقية.
 البحر: خفيف اإىل متو�شط املوج ي�شطرب تدريجياً من يوم االثنني لياًل يف 
اخلليج العربي وبحرعمان. واأكد املركز اأنه يتابع الو�شع على مدار ال�شاعة 
�شرورة  اإىل  اجلميع  داعيا  امل�شتجدات  باآخر  اجلمهور  مبوافات  وم�شتمر 

متابعة الن�شرات والتقارير ال�شادرة عن املركز وعدم تداول ال�شائعات.

••   اأبوظبي-وام:

وزي�����ادة نطاق  لتو�شيع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  مت��ا���ش��ي��ا 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة بفرو�ض 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم ..اأعلنت الوزارة عن 
240،811 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات  اإجراء 
خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ض الطبي.   و�شاهم 
تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�ض يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات على 
كورونا  بفرو�ض  جديدة  اإ�شابة  حالة   861 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى 
للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  حاالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد 

 1،002،306 امل�شجلة  احل���االت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية 
حاالت.   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�شابة وذلك من تداعيات االإ�شابة 
بفرو�ض كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،339 حالة. 
  واأعربت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن اأ�شفها وخال�ض تعازيها وموا�شاتها 
باأفراد  مهيبة  امل�شابني،  جلميع  العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  امل��ت��ويف،  ل��ذوي 
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد 
االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع. واأعلنت الوزارة �شفاء 887 حالة 
جديدة مل�شابني بفرو�ض كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من 
اأعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، 

وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء 981،065 حالة.

»الوطني لالأر�شاد« يتوقع تكون �شحب و�شقوط اأمطار مع انخفا�س 
درجات احلرارة فى بع�س املناطق ابتداء من الأحد اإىل اخلمي�س

»ال�شحة« جتري 240,811 فح�شا وتك�شف عن 861 
اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا و887 حالة �شفاء 

•• اأبوظبي-وام:

"اليوم ال���دويل  ب����  ال���ي���وم اجل��م��ع��ة  حت��ت��ف��ل االإم�������ارات 
اجلهود  حل�شد  �شنوية  منا�شبة  ميثل  لل�شباب" ال��ذي 
واال�شتفادة من  العامل  ال�شباب حول  اأج��ل متكني  من 
طاقاتهم واإمكانياتهم بو�شفهم اأداة التغير والتطوير 

االأ�شا�شية يف املجتمع املعا�شر.
مو�شوع  العام  لل�شباب" هذا  ال��دويل  "اليوم  ويتناول 
"الت�شامن بني االأجيال" من اأجل مد ج�شور التوا�شل 
وخ��ل��ق جمتمع ق���ادر ع��ل��ى اح��ت��واء اجل��م��ي��ع م��ن كافة 

االأعمار.
فر�شة  على  ال�����ش��وء  لت�شليط  فر�شة  املنا�شبة  وت��ع��د 
على جتربة االإم���ارات ال��رائ��دة عامليا يف جم��ال متكني 
ال�����ش��ب��اب، ح��ي��ث ي��خ�����ش�����ض جم��ل�����ض ال�������وزراء من�شبا 
يزيد عن  ي�شغل حاليا ما  لل�شباب، كما  الدولة  لوزير 
600 �شاب و�شابة منا�شب قيادية يف خمتلف اجلهات 
اأوائل  م��ن  االم���ارات  تعد  فيما  االحت��ادي��ة،  احلكومية 
الدول التي عملت على ماأ�ش�شة عملية متكني ال�شباب 
وتعزيز م�شاركتهم الفاعلة يف كافة امل�شارات التنموية 

للدولة.
جمموعة  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  االإم���ارات  واتخذت 
روح  وتعزيز  ال�شباب  م�شاركة  لتفعيل  اخل��ط��وات  م��ن 
القيادة لديهم ويف مقدمتها اعتماد جمل�ض الوزراء يف 
واإن�شاء  لل�شباب  االإم���ارات  جمل�ض  اإن�شاء   2016 ع��ام 
بالتن�شيق  ت��ق��وم  ال��ت��ي  لل�شباب  االحت���ادي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
�شنوية  اأج��ن��دة  و�شع  يف  املحلية  ال�شباب  جمال�ض  م��ع 

لالأن�شطة والفعاليات ال�شبابية يف الدولة.
مبا  لل�شباب  ا�شرتاتيجية  ب��و���ش��ع  املجل�ض  ويخت�ض 
على  ويعمل  للدولة  امل�شتقبلية  التوجهات  مع  يتوافق 
من  املجتمع  تنمية  يف  ال�شباب  ل���دور  درا���ش��ات  اإع����داد 
ال�شباب  اآراء  اإىل  لال�شتماع  القنوات  كافة  فتح  خالل 
اأجل تقدمي احللول  يواجهونها من  التي  والتحديات 
خمتلف  يف  لهم  االإيجابية  امل�شاركة  لتفعيل  ال��الزم��ة 

القطاعات يف الدولة.
وبعد اإعالن ت�شكيل جمل�ض االإمارات لل�شباب مت اإعالن 
م�شتوى  على  لل�شباب  حملية  جمال�ض  �شبع  ت�شكيل 
م�شتوى  على  لل�شباب  �شوتاً  لتكون  ال�شبع  االإم���ارات 
االإمارات كما مت اإطالق املجال�ض املوؤ�ش�شية التي تعمل 
القطاع  م��وؤ���ش�����ش��ات  ك��اف��ة  يف  لل�شباب  متثيلية  ك����اأذرع 

اخلا�ض والعام يف الدولة.
واعتمدت حكومة دولة االإمارات يف عام 2018 اإن�شاء 
مبهمة  ت�شطلع  ال��ت��ي  لل�شباب  االحت���ادي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
و�شع  ب��ه��دف  املحلية  ال�شباب  جمال�ض  م��ع  التن�شيق 
ال�شبابية يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��الأن�����ش��ط��ة  ���ش��ن��وي��ة  اأج���ن���دة 
الدولة و�شمان توافق اأهداف وخطط وا�شرتاتيجيات 
العامة للدولة يف  املجال�ض مع اخلطط  واأن�شطة تلك 

جمال ال�شباب.
وتتوىل املوؤ�ش�شة مهام اإن�شاء املراكز واالأندية ال�شبابية 
العمل  وور���ض  الفعاليات  وتنظيم  واإدارت��ه��ا  الدولة  يف 
ب��ي��ان��ات للمجال�ض  واالأن�����ش��ط��ة ف��ي��ه��ا واإن�����ش��اء ق��اع��دة 
وفعالياتها  واأن�����ش��ط��ت��ه��ا  ب��ي��ان��ات��ه��ا  وت��وث��ي��ق  ال�شبابية 

بالتن�شيق مع تلك املجال�ض.
فر�ض  ومن�شة  لل�شباب،  االحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  وت���ربز 
لل�شباب  ال��ت��ف��اع��ل��ي  وامل��خ��ت��رب  االإم�����ارات�����ي،  ال�����ش��ب��اب 

ح�شورهم  لتعزيز  االإم��ارات��ي  لل�شباب  ر�شمية  كنوافذ 
وم�شاركتهم، حيث تتيح من�شة فر�ض ال�شباب االإماراتي 
وامل�شابقات،  واجل��وائ��ز،  اخلدمية،  للفر�ض  الو�شول 
التطويرية، من خالل  والربامج  واحلا�شنات،  واملنح، 
لل�شباب  التفاعلي  املخترب  يعنى  فيما  واح��دة،  من�شة 
وطاقاتهم  قدراتهم  وا�شتثمار  ال�شباب،  دور  بتفعيل 
ت�شاهم  واأف��ك��ار  حلول  واإي��ج��اد  اكت�شاف  يف  االإب��داع��ي��ة 
امل��ب��ادرات احلكومية وعمل قطاع احلكومة  يف تطوير 
االإم�����ارات وو���ش��ع��ه��م �شمن عملية  ال��رق��م��ي��ة يف دول���ة 
ال�شيا�شات، بطريقة تفاعلية  القرارات وتطوير  اتخاذ 
تقوم على طرح اإ�شكالية اأو ق�شية معينة، تليها عملية 
ع�شف ذهبي، يقدم فيها جمموعة من ال�شباب حلولهم 

واأفكارهم، لي�شوتوا بعدها على االأفكار االأف�شل.
اأطلقت  والعامل  املنطقة  يف  ال�شباب  حل�شور  وتعزيزا 
االمارات اال�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب التي ت�شتند 
خالل  ال�شباب  بها  مي��ر  رئي�شية  حت���والت  خم�ض  اإىل 
الفرتة العمرية من 15 اإىل 35 �شنة لت�شمل مراحل 
التعليم، العمل، اإتباع منط حياة �شحي واآمن، والبدء 
والعمل  املواطنة  مبمار�شة  وانتهاء  اأ���ش��رة،  تكوين  يف 

الوطني.
واأ�شدر جمل�ض الوزراء يف يونيو 2019، قراراً باإلزامية 
اأع�شاء من فئة ال�شباب االإماراتي يف جمال�ض  اإ�شراك 
مبا  احلكومية،  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  اإدارات 
اأعمارهم  تتجاوز  ال  ومم��ن  واح���د،  ع�شو  ع��ن  يقل  ال 
اإلكرتونية  من�شة  احلكومة  اأطلقت  كما  عاماً.   30
لل�شباب  الفر�شة  ال��وزراء الإتاحة  خا�شة تتبع جمل�ض 

االإماراتي الراغب الت�شجيل والتقدمي عرب املوقع.
ويف 3 فرباير 2020، اعتمد جمل�ض الوزراء اختيار 
33 من ال�شباب املتقدمني يف ع�شوية جمال�ض اإدارات 
اجلهات االحتادية، وذلك لتعزيز امل�شاركة ال�شبابية يف 
الوطنية، كما  امللفات والق�شايا  تطوير حلول ملختلف 
توعية  �شيا�شة  العام  ذات  يونيو من  املجل�ض يف  اعتمد 
ال�شباب على اأ�شا�شيات بناء امل�شكن بهدف توعية ال�شباب 
وتزويدهم باملعلومات الكافية عن جميع مراحل بناء 
اإلزام كافة ال�شباب /18- امل�شكن، وتت�شمن ال�شيا�شة 
برامج  من  �شكني  دعم  بطلبات  املتقدمني  �شنة/   35
االإ�شكان االحتادية واملحلية يف الدولة على اكمال دورة 
عن ا�شا�شيات بناء امل�شكن ك�شرط رئي�شي من متطلبات 

الدعم ال�شكني.
الوطني  "امل�شح  املا�شي  اب��ري��ل  يف  االم����ارات  واأط��ل��ق��ت 
الن�شج  م�شتوى  قيا�ض  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  لل�شباب"، 
لل�شباب  والثقايف  واالقت�شادي  وال�شيا�شي  االجتماعي 
بفئة  املتعلقة  البيانات  جمع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��دول��ة،  يف 
ال�����ش��ب��اب يف خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات ال���دول���ة، وو���ش��ع��ه��ا يف 
مل�شاعدتهم  والباحثني؛  واملعنني  القرار  �شناع  متناول 
واال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  تبّني  على  علمي  ب�شكل 
لالرتقاء بجودة حياة ال�شباب ودعم احتياجاتهم وبناء 

قدراتهم واال�شتثمار يف مهاراتهم.
اجلانب  على  بال�شباب  االإم���ارات  اهتمام  يقت�شر  ومل 
ففي2017  العربي  امل�شتوى  اإىل  ت��ع��داه  ب��ل  املحلي، 
خالل اأعمال القمة العاملية للحكومات، اأعلنت االإمارات 
الذي ميثل مركزاً  العربي،  ال�شباب  اإطالق مركز  عن 
اإقليمياً لل�شباب يف الدولة وي�شاعد على تطوير قدرات 

ال�شباب ويدعم االبتكار واالإبداع يف العامل العربي.

•• دبي -وام:

اأكد معايل �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�ض 
اأن ال�شباب هم قوة  التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 

الوطن وقلبه الناب�ض باحليوية.
وقال معاليه - يف كلمة مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شباب 
ك��ل ع��ام - نعمل يف  اأغ�شط�ض م��ن   12 ي�����ش��ادف  ال���ذي 
الهيئة على حتقيق روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه اهلل" الإ����ش���راك ال�����ش��ب��اب يف 
كافة  يف  التنموية  والنه�شة  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق 
 2071 اأهداف مئوية االإم��ارات  املجاالت ان�شجاماً مع 
جل��ع��ل دول����ة االإم������ارات اأف�����ش��ل دول����ة يف ال���ع���امل. ونوه 
معاليه اإىل اأن الهيئة توفر بيئة عمل اإيجابية و�شعيدة 
حتفز على االبتكار واالإب��داع وتطوير املهارات واملعارف 
وت��ع��م��ل على  ال�����ش��ب��اب  ب��ال��غ��ة ملوظفيها  اأه��م��ي��ة  وت����ويل 
قدراتهم  وتعزيز  جديدة  فر�ض  ال�شتك�شاف  متكينهم 
ليكونوا منوذجاً ُيحتذى به على م�شتوى العامل، موؤكدا 
وم�شاهماتهم  اإجنازاتهم  وتقدير  تكرمي  على  احلر�ض 

البّناءة.
 3،397 ت�شم  الهيئة  الب�شرية يف  ال��ك��وادر  ان  واأو���ش��ح 
 18 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  ال�شباب ممن  املوظفني  من 
و 35 عاماً اأي بن�شبة %30 من املوظفني، م�شرا اإىل 
حتقيق  يف  فعال  ب�شكل  ي�شهم  الهيئة  �شباب  جمل�ض  اأن 

ال�شباب وحلولهم  ا�شرتاتيجيتها لال�شتثمار يف طاقات 
متيز  م�شرة  ملوا�شلة  رئي�شياً  داع��م��اً  ليكونوا  املبتكرة 

الهيئة وريادتها على م�شتوى العامل.
ع�������ش���ب جميع  ال�������ش���ب���اب  ي���ع���ت���رب   : م���ع���ال���ي���ه  وق��������ال 
ومن  الهيئة  تطلقها  التي  والفعاليات  اال�شرتاتيجيات 
/ والبيئة  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه  تكنولوجيا  معر�ض  اأب��رزه��ا 
العاملية  وال��ق��م��ة  ال�شم�شية  للطاقة  ودب���ي  ويتيك�ض/ 
ال�شباب  اأم���ام  الفر�شة  يتيح  مم��ا  االأخ�شر  لالقت�شاد 
ل��ب��ن��اء ج�����ش��ور ال��ت��وا���ش��ل ال��ت��ف��اع��ل��ي وت���ب���ادل اخل���ربات 
اأفرد  ال��ع��امل��ي��ة؛ كما  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  واالط����الع على 
"اأ�شبوع املناخ االإقليمي االأول يف منطقة ال�شرق االأو�شط 
للمرة  دبي  ا�شت�شافته  2022" الذي  اإفريقيا  و�شمال 
يف  ال�شباب  دور  لتفعيل  كبراً  حيزاً  املنطقة  يف  االأوىل 
املنطقة  يف  واإ���ش��راق��اً  ا�شتدامة  اأك���ر  م�شتقبل  حتقيق 

والعامل.
واأ�شاف اأن الهيئة تبنت ا�شرتاتيجية وا�شحة يف تطوير 
الدرا�شية  امل��ن��ح  وت��ق��دمي  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر  وت���دري���ب 
درا�شتهم  ا���ش��ت��ك��م��ال  يف  ال��راغ��ب��ني  ل��ل��ط��الب  امل��ت��م��ي��زة 
باملهارات  تزويدهم  الدولة وخارجها مبا ي�شمن  داخل 
اأطلقت  كما  العمل؛  �شوق  احتياجات  ملواكبة  ال��الزم��ة 
للتكنولوجيا  الربيطاين  املجل�ض  مع  بالتعاون  الهيئة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  ه��ي��ئ��ة  اأك��ادمي��ي��ة  االأع���م���ال  واإدارة 
علمياً  املواطن  ال�شباب  وتاأهيل  تدريب  بهدف  الثانوية 

وعملياً يف خمتلف املجاالت الفنية واملهنية.

الإمارات حتتفل اليوم باليوم 
الدويل لل�شباب

�شعيد الطاير : ال�شباب قلب 
الوطن الناب�س

»دبي للت�شميم« يحفز 
الإبداع لدى ال�شغار خالل 

فعاليات »ال�شيف املبتكر«
•• دبي- وام:

ا�شتمرار  للت�شميم  دب��ي  ح��ي  اأع��ل��ن 
حتى  املبتكر"  "ال�شيف  ف��ع��ال��ي��ات 
يقدم  حيث   ،2022 اأغ�شط�ض   26
العمل  ور���ض  من  متنوعة  جمموعة 
واالإبداعية  التفاعلية  واالأن�����ش��ط��ة 
مكانة  يعزز  مبا  لالأطفال،  املوجهة 
قطاعات  ملختلف  عاملياً  م��رك��زاً  دب��ي 

الت�شميم والفنون واالإبداع.
ومن بني هذه الفعاليات، ور�شة فن 
اأمناطاً  �شتغطي  ال��ت��ي  اجل��راف��ي��ت��ي 
واأ����ش���ك���ااًل م��ت��ن��وع��ة م���ن ه����ذا الفن 
عن  االأط��ف��ال  تعريف  بهدف  العاملي 
ال�����ج��راف��ي��ت��ي وك��ي��ف��ي��ة تاأثر  ت��اري��خ 
بع�ض الفنون االأخ��رى على تطوره، 
لالأطفال  وجهة  ال��ور���ش��ة  و�شت�شكل 
وذلك  الإبداعاتهم،  العنان  الإط��الق 

يوم االأحد 14 اأغ�شط�ض.
بوت" النا�شئة  "جنك  �شركة  وتقدم 
كيفية  االأط��ف��ال  لتعليم  عمل  ور�شة 
ت���دوي���ر ال���ن���ف���اي���ات وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
روبوتات خالل �شاعتني من االإبداع، 
تفاعلية  فقرة  اجلل�شة  تت�شمن  كما 
ل��الإج��اب��ة ع��ل��ى اال���ش��ت��ف�����ش��ارات ملدة 
 14 ن�شف �شاعة، وذل��ك يوم االأح��د 
دبي  ح��ي  ك��م��ا يخ�ش�ض  اأغ�����ش��ط�����ض. 
"ال�شيف  فعاليات  �شمن  للت�شميم 
املبتكر" جداراً كبراً للفنون، ليتيح 
واإطالق  الر�شم  امكانية  لالأطفال 
ل��الإب��داع واالب��ت��ك��ارات، وذلك  العنان 
حتى اجلمعة 26 اأغ�شط�ض، وبدورها 
 Dance It Forward تقدم 
لالأطفال  خم�ش�شة  فنية  ح�ش�شاً 
م��ت��ع��ددة، وذل���ك كل  اأمن���اط���اً  تغطي 

�شبت من اأغ�شط�ض.
وجهة  للت�شميم  دب���ي  ح��ي  وي��ع��ت��رب 
حيث  االأع����م����ال،  ورواد  ل��ل��م��ب��دع��ني 
ال�شيفي  برناجمه  خالل  من  يقدم 
فر�شاً للمبدعني من جميع االأعمار 
ل��ت��ب��ادل االأف���ك���ار وم�����ش��ارك��ة االإب����داع 
واال�����ش����ت����ل����ه����ام. وي����ع����د احل������ي اأح����د 
املجمعات االإبداعية التابعة ملجموعة 
تيكوم، واملخ�ش�ض للت�شميم واالأزياء 

والهند�شة املعمارية والفن.
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•• اأبوظبي – الفجر:

مبادرة  يف  ال�شهامة،  بلدية  مبركز  ممثلة  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  �شاركت 
تعزيز  بهدف  وذلك  الباهية،  �شاطئ  لتنظيف  للحيوانات  االإم��ارات  حديقة 
اال�شرتاتيجيني  وال�����ش��رك��اء  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال��ت��وا���ش��ل  �شبل 

للحفاظ على احلياة الربية والبحرية واملظهر العام.

وجمع  الباهية  �شاطئ  مناطق  الإح���دى  تنظيف  اأع��م��ال  امل��ب��ادرة  وت�شمنت 
العديد من املخلفات، ثم التخل�ض منها بالطرق املتبعة عن طريق ممثلي 

مركز اأبوظبي الإدارة النفايات -تدوير امل�شارك يف املبادرة.
على  للحفاظ  املجتمع  و�شرائح  فئات  وحتفيز  توعية  املبادرة  ت�شمنت  كما 
البيئة الربية والبحرية ال�شحية النظيفة التي تتمتع بها املنطقة، حفاظاً 

على املظهر احل�شاري العام وعلى �شحة و�شالمة كافة اأفراد املجتمع.

•• ال�شارقة-الفجر:

التطوعي  للعمل  ال�شارقة  ج��ائ��زة  بكلباء  ال�شارقة  ���ش��ي��دات  ن���ادي  ف��رع  ح�شد 
فئة  عن  التطوعية  امل�شاركات  جمال  يف  ع�شر  التا�شعة  دورتها  يف   2022 لعام 

املوؤ�ش�شات احلكومية.
الفائزين  بال�شارقة لتكرمي  ففي حفل نظمته اجلائزة موؤخراً يف بيت احلكمة 
حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
فرع  مدير  الو�شاحي  حممد  م��وزة  ت�شلمت  ال�شارقة،  حاكم  االأع��ل��ى،  املجل�ض 
نادي �شيدات ال�شارقة بكلباء جائزة التكرمي من ال�شيخ �شامل بن عبدالرحمن 

القا�شمي رئي�ض مكتب �شمو احلاكم.
واأعربت موزة الو�شاحي عن اعتزازها بفوز نادي �شيدات ال�شارقة ممثاًل بفرع 
املختلفة يف تر�شيخ  ت�شهم ومن خالل فئاتها  التي  القيمة  كلباء بهذه اجلائزة 
ثقافة العمل التطوعي يف جمتمع دولة االإمارات فكراً وممار�شة، وتعزيز املبادرات 
االأفراد،  اأو  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  قبل  من  �شواء  املختلفة  التطوعية  وامل�شاريع 
الفتة اإىل اأن اجلائزة جنحت يف حتقيق اأهدافها نحو جعل العمل التطوعي اأحد 
اأ�شا�شيات العمل اليومي للعديد من املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة ومن عنا�شر 
ب�شكل  ال��دول��ة  ب�شكل خا�ض ويف  ال�شارقة  اإم���ارة  املجتمع يف  اأف���راد  ل��دى  احلياة 
عام. واأ�شافت اأن نادي �شيدات ال�شارقة وانطالقاً من قيمه املوؤ�ش�شية وترجمة 
لتوجيهات القيادة الر�شيدة يويل عناية بالغة يف تبني واإطالق املبادرات الفاعلة 
وامل�شاريع الناجحة وتنفيذ امل�شاركات املجتمعية الهادفة يف �شبيل خدمة االإن�شان 
وتطوير املجتمع باأفراده وموؤ�ش�شاته، ومبا يرتجم مبادئ اخلر والعطاء التي 
القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  اإليها �شاحب  يدعو 
بامل�شاهمات التطوعية  املجل�ض االأعلى حاكم ال�شارقة، حيث يفخر �شموه دائماً 
التي تقدمها عنا�شر املجتمع، ويوؤكد با�شتمرار اأن "العمل التطوعي ي�شكل قيمة 
اإن�شانية نبيلة، ويعد رافداً مهماً لتحقيق التنمية ال�شاملة للمجتمعات، ويعزز 

مكارم االأخالق لدى االأفراد مب�شاهمتهم الفاعلة وعطائهم الالحمدود".
واأ�شارت اإىل اأن فوز فرع النادي بكلباء باجلائزة يف جمال امل�شاركات التطوعية 
عن فئة املوؤ�ش�شات احلكومية هو ثمرة جهوده املبذولة يف هذا اجلانب على مدار 
2021، وجاء هذا التكرمي ليتوج هذه امل�شاعي ويحفز فريق عمل الفرع  عام 
االإيجابية  واملناف�شة  املبادرة للخر  واالأل��ق ويزكي روح  العطاء  املزيد من  نحو 

لديهم يف جمال العمل التطوعي خالل الفرتة املقبلة.

املا�شي  العام  امل�شاهمات واالأن�شطة التطوعية للفرع خالل  اأن خطة  واأو�شحت 
زخرت بالعديد من املبادرات وامل�شاريع وامل�شاركات التي مت تنظيمها داخلياً اأو من 
خالل ال�شراكة املجتمعية مع نخبة من اجلهات احلكومية واخلا�شة يف االإمارة. 
ومن ذلك تنفيذ مبادرة حملة )�شتاء بارد، قلوب دافئة(، وهي مبادرة تطوعية 
كل  من  ويناير  دي�شمرب  �شهري  خ��الل  الفرع  ينظمها  �شنوية  اإن�شانية  خرية 
عام، وبالتعاون مع جمعية ال�شارقة اخلرية، وتهدف اإىل جمع تربعات عينية 
اجلهات  وموافقة  مبعرفة  وخارجها  الدولة  داخ��ل  املحتاجني  ل�شالح  ونقدية 
املخت�شة، حيث اأجنز فريق النادي 800 �شاعة تطوعية من خالل هذه املبادرة. 
الفرع مبادرة  الثقايف نظم  الريا�شي  كلباء  نادي احتاد  وبالتعاون مع  وتابعت: 
بالنادي، من خالل تقدمي خدمات تطوعية ترفيهية  ال�شيفي  املع�شكر  تفعيل 
وريا�شية للم�شاركني، م�شيفة باأن الفرع �شارك بنجاح يف فعاليات اأيام ال�شارقة 
الرتاثية يف دورتها الثامنة ع�شر لعام 2021م، حيث حظي اجلمهور بدورات 
فنية تراثية قدمها فريق النادي، باالإ�شافة اإىل تقدمي خدمة تنظيم �شر العمل 
داخل القرية الرتاثية يف كلباء واالإ�شراف على فقرات امل�شرح، وباإجمايل 882 
املنتجة  االأ�شر  منتجات  وت�شويق  لدعم  الفرع  اإط��ار جهود  ويف  تطوعية.  �شاعة 
والتي   )2021 ال��ث��اين  اجل��وه��رة  )معر�ض  م��ب��ادرة  اأجن���زت  كلباء،  مدينة  يف 
االأعمال  �شيدات  جمل�ض  مع  بالتعاون  للمنا�شبات  رواق  مركز  يف  تنظيمها  مت 
ال�شيدات ورائ��دات االأعمال  528 �شاعة تطوعية مت تكري�شها لدعم  بال�شارقة 
امل�شاركات يف املعر�ض واإبراز م�شاريعهن الواعدة ومتكينها من حتقيق االإيرادات 
جمموعة  )معر�ض  يف  بكلباء  النادي  فرع  م�شاهمة  �شهدت  وباملثل  امل�شتهدفة، 
فلورن�شا الثاين( ت�شجيل 680 �شاعة عمل تطوعية، من خالل اإعداد وجتهيز 

املكان للجمهور وا�شتقبال الزوار وتلبية طلباتهم املختلفة.
وذكرت الو�شاحي باأن مركز اإبداع للمواهب التابع لفرع النادي بكلباء نفذ 480 
�شاعة تطوعية من خالل تنظيم مبادرتها التعليمية ال�شنوية )بالعلم نرتقي( 
اأ�شا�شيات  20 �شيدة من كبار املواطنات غر املتعلمات  والتي هدفت اإىل تعليم 

القراءة والكتابة وحفظ القراآن الكرمي، وبطريقة �شهلة ومب�شطة.
امل�شاركة  خ��الل  م��ن  مم��ي��زة  تطوعية  ب�شمة  للفرع  ك��ان  مت�شل  �شعيد  وع��ل��ى 
الريادية  امل�شاريع  ومعر�ض  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ملخطوطات  الوطني  املعر�ض  يف 
االأمور  اأول��ي��اء  وجمل�ض  بكلباء  ال�شارقة  جامعة  ف��رع  م��ع  بالتعاون  ال�شغرة 
توفر  عرب  املعر�ض  دع��م  يف  للفرع  التابع  مرا�شي  مطعم  �شاهم  كما  باملدينة، 

الوجبات واالأطباق الغذائية للم�شاركني، ومبا ميثل نحو 60 �شاعة تطوعية.

••  اأبوظبي-الفجر:

نفذ اأع�شاء مبادرة كلنا �شرطة يف اإدارة ال�شرطة املجتمعية بقطاع اأمن املجتمع 
يف �شرطة اأبوظبي مهام اإن�شانية يف 42 األفاً و 73�شاعة تطوعية خالل الن�شف 
االأول من العام اجلاري ، ت�شمنت تقدمي يد العون وامل�شاعدة الأفراد املجتمع. 
الذي  بالدور  املجتمع  اأمن  املزروعي مدير قطاع  اأحمد م�شعود  العميد  واأ�شاد 
تقوم به منظومة كلنا �شرطة يف جت�شيد ا�شرتاتيجية القيادة العامة ل�شرطة 
تقدمي  ا�شتمرارية  �شمان  اأجل  احلكومية من  التوجهات  مع  اأبوظبي متا�شًيا 

اأف�شل اخلدمات ال�شرطية مبا يعزز جودة حياة املجتمع ب�شكل م�شتدام.
واأو�شح  العميد الدكتور حمود �شعيد العفاري مدير اإدارة ال�شرطة املجتمعية  
اأن االأع�شاء �شاركوا يف  10 ور�ض ع�شف ذهني  حول " امل�شاورات املجتمعية" 
كلنا  منظومة  تطوير  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  وامل��ق��رتح��ات  ال��ت��ح��دي��ات  على  للتعرف 

�شرطة.
متطوعاً   7263 منها  ا�شتفاد  تدريبية   دورة   21 عقد   مت  اأن��ه  اإىل   واأ���ش��ار 
االأولية  االإ���ش��ع��اف��ات  دورة   " اأب��رزه��ا  تخ�ش�شية  و  تاأ�شي�شية  دورات  مت�شمنة 
– االأزمات والكوارث - اإدارة  الفعاليات  اأمن  – دورة  التقارير  اإعداد  – دورة 
الفر�ض التطوعية – االبتكار يف املجال ال�شرطي " وذلك بالتن�شيق مع اجلهات 
ال�شرطية ، ومت اإر�شال هم�شات تطوعية من خالل الو�شائل املتاحة وبلغ عددها 

متطوعاً .  152001 منها  وا�شتفاد  هم�شة   12
واأكد الرائد را�شد �شعيد االأ�شخري رئي�ض ق�شم كلنا �شرطة اأهمية دور منظومة 
كلنا �شرطة يف حتقيق ا�شتمرارية العمل باإ�شعاد املجتمع واالأفراد واإيجاد بيئة 
وامل�شاورات  التكاملية  ال�شراكة  على  قائمة  وحمفزة  اآمنة  متطورة  تطوعية 
املجتمعية التي ت�شاهم يف االرتقاء بالعمل االأمني الفتاً  اإىل دور املنظومة يف 

حتقيق االأمن امل�شتدام وتعزيز املوقع الريادي والتناف�شي ل�شرطة اأبوظبي . 

•• عجمان-وام: 

مع  لال�شتجابة  االأ���ش��ر  لالإح�شاء  عجمان  مركز  دع��ا 
مركز االت�شال التابع له مل�شاعدتهم يف تقدمي املعلومات 
اال�شتمارة  لتعبئة  و�شاملة  �شحيحة  ب�شورة  املطلوبة 
فيها  ال��واردة  االأ�شئلة  واالإج��اب��ة على كل  املعدة لذلك، 
وفقاً للم�شتندات والوثائق الر�شمية، وذلك مع انطالق 
م�����ش��روع حت��دي��ث ب��ي��ان��ات ال�����ش��ك��ان ل��ل��ع��ام 2022 عرب 

من�شة العد الذاتي التابعة مل�شروع التعداد ال�شجلي.
و�شدد مركز االت�شال على اأهمية الدور الذي تقوم به 
االأ���ش��ر واالأف���راد يف اإجن��اح ه��ذا امل�شروع احليوي الذي 

مف�شلة  ومعلومات  بيانات  ق��اع��دة  ت��وف��ر  اإىل  ي�شعى 
م�شاعدة  اأج��ل  االإم���ارة من  �شكان  و�شاملة عن  ودقيقة 
اال�شرتاتيجية  اخل���ط���ط  و����ش���ع  م���ن  ال����ق����رار  ���ش��ن��اع 
املجتمع  على  بالنفع  �شيعود  مب��ا  العامة  وال�شيا�شات 

واالأفراد.
عجمان"  "اإح�شاء  ل���  التابع  االت�����ش��ال  م��رك��ز  واأو���ش��ح 
عليها  احل�����ش��ول  �شيتم  ال��ت��ي  وامل��ع��ل��وم��ات  البيانات  اأن 
�شتكون ذات طابع �شري تام مبوجب القانون، ولن يتم 
ا�شتخدامها اإال يف االأغرا�ض االإح�شائية والتخطيطية 

فقط.
وانطلقت عملية حتديث بيانات ال�شكان للعام 2022 

عرب من�شة العد الذاتي يف اإمارة عجمان يف االأول من 
كامل؛  �شهر  م���دى  ع��ل��ى  وت�شتمر  اجل����اري  اأغ�شط�ض 
االأ�شر  ا�شتفادة  هو  الذاتي  العد  من�شة  مييز  ما  واأه��م 
نهم من اإجراء عملية  من التقنيات الرقمية لتي �شتمِكّ
با�شتخدام  مبا�شر  وب�شكل  باأنف�شهم  البيانات  حتديث 
باإر�شال  اأو  معني  تطبيق  عرب  للمن�شة  للدخول  راب��ط 
ر���ش��ال��ة ن�شية، وب��ال��ت��ايل ف���اإن حت��دي��ث ال��ب��ي��ان��ات عرب 
امليداين  الباحث  زي���ارة  دون  يتم  االإلكرتونية  املن�شة 
ب��ال�����ش��اب��ق ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى الزيارات  ل��الأ���ش��ر ال��ت��ي ك��ان��ت 
تقليل  يف  �شاهم  مما  ال�شخ�شية،  واملقابالت  امليدانية 

الهدر يف الوقت واجلهد واملال.

»عجمان لالإح�شاء« يدعو الأ�شر لال�شتجابة مع مركز الت�شال لإجناح م�شروع حتديث البيانات

•• اأبوظبي-وام:

ت�ش�ارك وزارة الع�دل العال�م االحتف�اء 
ال�ذي  لل�ش�باب"  ال��ع��امل�����ي  "الي�وم  ب��� 
اأغ�����ش�����ط�����ض م�����ن كل   12 ي�����ش�����ادف 
ال�ش�وء  ت�ش�ليطها  ع��رب  وذل���ك  ع�����ام، 
واملتمي�زة  ال��ك��ب��ي�����رة  ج��ه��وده�����ا  ع��ل�����ى 
ال�ش�باب  املبذول�ة يف جم�االت متك�ني 
منه�م  ي�شن�ع  مب�����ا  به�م  وال��ن��ه�����و���ض 
التنمي�ة  خط�ط  لتحقي�ق  قوي�ة  اأداة 

امل�ش�تدامة لدول�ة االم�ارات.
وعل�ى م�دى ال�ش�نوات املا�شي�ة، �ش�رعت 
واإط�الق  ق�����رارات  اإ�ش�دار  ال�����وزارة يف 
حزم�ة مب�ادرات متكامل�ة يف جم�االت 
متك�ني ال�ش�باب، اإميان�ًا منه�ا باأهمي�ة 
الفاع�ل  ال�ش�بابية،ودوره�م  الطاق�ات 
كان  واالزده����ار؛  التط�ور  م�ش�رة  يف 
وزي��ر  معال��ي  اإ���ش��������دار  بينه��ا  م��ن 
الع��دل ق��رار بتواج��د ال�ش��باب �شم��ن 
بال��وزارة،  العم��ل  وف��������رق  ال��ل��ج��������ان 
ال�ش��باب  ا���ش��������ت��ق��ط��اب  ن�ش��ب  ورف��������ع 
الوظيف��ي  ال��������ك��ادر  �شم��ن  للعم��ل 
ي�ش��كلون  اأ�شبح��وا  بحي��ث  بال��وزارة، 
الي��وم اأكث��ر م��ن %44 م��ن اإجمال��ي 
�ش�ابا   220 بواق�ع  العامل��ني،  ع��دد 
حمل�ة  م�ن  جميعه�م  �ش�ابة  و213 
بينه�م  م�����ن  اجل��ام��ع��ي�����ة  ال�����ش�����ه��ادات 
�ش�هادة  حمل�ة  م�ن  و�ش�ابة  �ش�ابا   56
اأم��اعل��ى  وال��دك��ت��������وراه؛  املاج�ش�تر 
الق�شائ��ي،فق��د  ال��ع��م��������ل  م�ش��توى 
عكف��ت ال��وزارة عل��ى اإحل��اق 61 �ش��اًبا 
الق�شائي��ة  ال�ش��لطة  اأع�ش��اء  �شم��ن 

م��ن بينه��م 8 �ش��ابات.
حققته�ا  ال��ت�����ي  االإجن���������ازات  وت��وؤك�����د 
املا�شي�ة  الفت�رة  خ�الل  الع�دل  وزارة 

ال�وزارة  ب�ه  تق�وم  ال�ذي  ال�����دور  عل�ى 
روؤي��ة  حتقي�ق  يف  م�ش�اهم  ك�ش�ريك 
االم��ارات يف جم��ال متك��ني ال�ش��باب، 
واعتم��اد املب��ادرات املبتك��رة كممار�ش��ة 
يومي��ة ونه��ج ير�ش��خ ثقاف��ة التطوي��ر 
املوؤ�ش�ش��ي وي�ش�اهم يف جع�ل الدول�ة يف 
وحر�ش�ا  املتقدم�ة،  ال�����دول  م�ش�اف 
م�ن القي�ادة عل�ى تاأم�ني حل�ول تر�ش�ي 
م�ن  للم�ش�تفيدين  وال��ع�����دل  االأم�����ن 

قط�اع العدال�ة يف دول�ة االم�ارات.
�ش�لطان  ب��ن  ع��ب�����داهلل  معال�ي  واأك�����د 
الع�دل،  وزي�������ر  ال��ن��ع��ي��م�����ي  ع�������واد  ب�����ن 
�شاحب  بقي�ادة  االإم�������ارات،  دول�����ة  اأن 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان 
الدع��م  ت��وف��ي��������ر  ع��ل��������ى  ح��ري�����ش��������ة 
الإط��الق  ومت��ك��ي��ن��ه��������م  ل�����ش��������ب��اب��ه��ا 
وامل�ش��اهمة  وق��درات��ه��������م  ط��اق��ات��ه��������م 
بفاعلي��ة يف خدم��ة الوط��ن واملجتم��ع، 
ث��روة  ه��م  "ال�ش��باب  ب��������اأن  م�شيف��ًا 
تنمي��ة  يف  اال�ش��تثمار  االإم��������ارات،واأن 
من  ومتكينهم  ومهاراتهم  قدراته��م 
�ش�غل املنا�شب القيادية يعترب اأولوية 
التنمية  م�����ش�����رة  مل��وا���ش��ل��ة  وط��ن��ي��ة 

امل�ش�تدامة التي ت�ش�هدها الدولة.
كان��ت  االم��������ارات  دول��������ة  اأن  واأو���ش��������ح 
اأجي��ال  اإع��������داد  يف  �ش��باقة  ت��زال  وال 
ابت��كار  عل��ى  وق��������ادرة  موؤهل��ة  �ش��ابة 
الق�شاي��ا  جلمي��ع  الفعال��ة  احلل��ول 
املجتم��ع،  تواج��ه  الت��ي  والتحدي��ات 
قدراته��م  ت��وظ��ي��������ف  خ�����������الل  م��������ن 
وت�ش��خر  االأم����ث��������������ل،  ب���ال�������ش�����������ك���ل 
واأف��ك��اره��������م يف خمتل�ف  اإب��داع��ات��ه��������م 
التوج�ه  م�ع  يتما�ش�ى  مب�ا  املج�االت، 
االإم�ارات  دول�ة  حلكوم�ة  امل�ش�تقبلي 

وروؤي�ة قيادته�ا احلكيم�ة، الت�ي توؤم�ن 
الفق�ري  ال��ع��م�����ود  ه�����م  ال�ش�باب  ب�����اأن 
لنه�شته�ا  االأ���ش��ا���ش�����ي��ة  وال���رك���ي�������زة 
م�ش�تقبلها،باعتباره�م  و���ش��ن��اع�����ة 
امل�ورد ال�ذي الين�ش�ب اأب�ًدا، واملح�رك 
والبن��اء  التطوي��ر  لعجل��ة  االأ�شا�ش�ي 

والتق��دم.
ال�ش��باب  دم��ج  ب��������اأن  معالي��ه  واأف��������اد 
الق��رار  �شن��ع  عملي��ة  يف  واإ�ش��راكهم 
دعائم��ه  اأر���ش��������ى  را�ش��خ  نه��ج  ميث��ل 
ال�ش�يخ  ل��ه  املغف��ور  املوؤ�ش���ض  القائ��د 
زاي�د ب�ن �ش�لطان اآل نهي�ان "ّطي�ب اهلل 
ث�راه"،ال�ذي ح�ر�ض عل�ى رعاي�ة ث�روة 
الوط�ن م�ن ال�ش�باب، ومتابع�ة جه�ود 
القطاع��ات،  كل  يف  ال�ش��ابة  القي�ادات 
يق��ول  كان  حيث  ق�شاياه��م،  وتبن��ي 
العم��ل الوطن��ي ال يتوق��ف عن��د  "اإن 
ح��د وامل�ش��وؤولية تق��ع االآن عليك��م ي��ا 
لتّحول�وا  و�ش�اباتها  االإم�����ارات  �ش�باب 
الف�ر�ض الت�ي اأتيح�ت لك�م اإل�ى نق�اط 
لوطنك�م  العط�اء  م�ن  ملزي�د  انط�الق 
و�ش�عبكم"، مو�شح�ا يف الوق�ت نف�ش�ه 
�ش�باب  ع��ل�����ى  االع��ت��م�����اد  جت��رب�����ة  اأن 
الوط�ن اأثبت�ت، جناح�ًا كبي�ًرا يف كاف�ة 
الثق�ة  ه�����ذه  اأن  واأك�����دت  القطاع�ات، 

ج�اءت يف مو�شعه��ا ال�شحي��ح.
ال���ع�����������دل  وزارة  خ���ط�����������ط  وح���������ول 
ق��ال  ���ش��������ب��اب��ه��ا،  ل��ت��ط��وي��������ر جم��ل�����������ض 
عل��ى  ح��ري�����ش��������ون  نح��ن   : معالي��ه 
تزوي�د  عب�ر  املجل���ض،  جترب��ة  اإث��راء 
وال�شيا�ش�ات  ب��اخل��ب�����رات  ال�����ش�����ب��اب 
الت�ي  واال���ش�����رتات��ي��ج��ي��ات وامل��ب�����ادرات 
يف  البن�اء  دوره�����م  لتفعي�ل  منتلكه�ا 
ا�ش�تدامة نه�ش�ة االإم�ارات، ولتمك�ني 
اأ�شواته�م  اإي�ش�ال  م�ن  االأع�ش�اء  كل 

مع�ًا  للم�ش�اهمة  بفاعلي�ة  واآرائ��ه�����م 
م�ش�تقبل  وب��ن�����اء  خ��دم�����ةال��وط�����ن  يف 
داعي�ا  ال��دول�����ة  يف  لل�ش�باب  اأف�����ش�����ل 
اإل�ى  ال�����وزارة  �ش�باب  جمل��ض  اأع�ش�اء 
قدراته�م  وت��وظ��ي�����ف  اجل��ه�����د  ب�������ذل 
وت�ش�هم  بالعم�ل  ترق�ى  البت�كاراآلي�ات 

يف تعزي��ز م�ش��رة التمي��ز.
واأك�د امل�شت�ش�ار �ش�امل الزعاب�ي القائ�م 
الط�وارئ  ن��ي��اب�����ة  رئ��ي��������ض  ب��اأع��م�����ال 
واالأزم�ات والك�وارث بالنياب�ة العام�ة 
وزارة  �ش�باب  رئي��ض جمل��ض  للدول�ة، 
بات�ت  االإم���������ارات  دول�������ة  اأن  ال��ع�����دل، 
دع�م  يف  ب�ه  يحت�ذى  عاملي�ًا  ً��ا  من��وذج���
ومتك�ني ال�ش�باب وا�ش�تثمار طاقاتهم، 
وتوجيه��ات  ج��ه��������ود  بف�ش�ل  وذل�����ك 
ق��ي��ادت��ن��������ا ال��ر���ش��������ي��دة، ال��ت��������ي اأول����ت 
ورعايته��ا  اهتمامه��ا  ج��ل  ال�ش��باب 
ودعم��ت م�ش��اركتهم وم�ش��اهمتهم يف 
م�ن  انطالقا  االإم�����ارات،  دول��ة  بن��اء 
ال�ش�باب،باعتباره�م  بفئ�ة  اإمي��ان��ه�����ا 
والطاق�ة  للوط�ن،  احلقيقي�ة  الث�روة 
البن�اء والتط�ور،  امل�ش�تدامة يف رحل�ة 
�شناع��ة  يف  االأ�شا�ش��يني  وال�ش��ركاء 
مو�شح��ا  للدول��ة،  املزده��ر  امل�ش��تقبل 
اإل��ى  ب��������اأن ق��ي��������ادة دول��������ة االإم�����������ارات 
جان��ب حر�شه��ا عل��ى متك��ني ال�ش�باب 
فق�د  له�م،  الداعم�ة  البيئ�ة  وتوفي�ر 
�ش�عت اإل�ى غ�ر�ض اأ�ش��ض مب�ادئ وقي�م 
االبت�كار والتح�دي والقي�ادة يف نف�و�ض 
له�م  مهم�ًا  حاف�ًزا  �ش�كل  م�ا  ال�ش�باب، 
م�ش�تقبلية  بروؤي�ة  العم�ل  اأج�����ل  م�ن 
التحدي�ات  جمي�ع  مل��واج��ه�����ة  واع�����دة 
وحتقي�ق االإجن�ازات يف كاف�ة املج�االت 

واالرتق�اء باملجتم�ع االإن�ش�اين.
ال�شباب  ب��اأن م�شرة متكني  واأ���ش��اف 

يف دول���ة االإم����ارات مت��ت وف��ق برامج 
وا�شرتاتيجيات  مبتكرة  وم���ب���ادرات 
روؤي�ة  م�شكلة  رائ����دة،  تنموية  ع��م��ل 
ا�ش�تثمار  يف  ملهم�ًا  ومنهج�ًا  جدي�دة 
االإنت�اج  عل�ى  وحتفيزه�م  قدارته�م، 
االإم�ارات  دول�����ة  لتجن�ي  واالإب���������داع، 
ال�ش�باب  غ�دا  اإذ  اجله�ود،  ه�ذه  ثم�رة 
لل�ش�باب  مله�م  من�����وذج  االإم���ارات�������ي 
ومتك�ن  ال���ع���ال�������م،  دول  ج��م��ي�����ع  يف 
م�ن  ال��ع��دي�����د  يف  ب�شمت�ه  ت�����رك  م�����ن 
خ��ال  حت��ق��ق��������ت  ال��ت�����ي  االإجن�����������ازات 
االإم��ارات،  دول��ة  يف  املا�شي��ة  الفت��رة 
االأم��ل  م�ش��بار  اإط��الق  يف  متج�ش��دة 
النووية  الطاق��ة  ع�ش��ر  وتد�ش��ني 
براك��ة،واالإع�الن  حمط��ة  بافتت��اح 
موؤخ��ًرا ع��ن اإط��الق مهم��ة ف�شائي��ة 
حمط��ة  اإل��ى  االأم��د  طويل��ة  جدي��دة 
الف�ش��اءالدولي��ة، كم��ا يعك���ض تعام�ل 
الت�ي  التحدي�ات  م�ع  االم�����ارات  دول�ة 
عب�ر  "كورون�ا"  ج��ائ��ح�����ة  فر�شته�ا 
واالأزم�ات،  ال��ط�����وارئ  نياب�ة  اإن�����ش�����اء 
والت�ي ت�ش�كل ال�ش�باب فيه�ا م�ا ن�ش�بته 
%80 م�ن اإجمال�ي العامل�ني فيه�ا، 
ال�ش�باب  وط��اق�����ات  ب��ق�����درات  ال��ث��ق�����ة 
م�ع  التعام�ل  يف  الكبي�ر  واإمكاناته�م 
التحدي�ات، االأم�ر ال�ذي انعك��ض يف اأن 
تك�ون الدول�ة ب�ني اأف�ش�ل دول العال�م 
ال��ت��ع��ام�����ل م�����ع اجل��ائ��ح�����ة وحف�ظ  يف 
مواطنيه�ا  ك��اف�����ة  و���ش�����ام��ة  ���ش��ح�����ة 
وحت�ى  اأر����ش���ه�������ا  ع��ل�����ى  وامل���ق���ي���م�������ني 

الزائري�ن اإليه�ا.
�ش��عود  امل�شت�ش��ار  اأك��������د  جانب��ه  م��ن 
بوهن��دي، نائ��ب رئي���ض جمل���ض �ش��باب 
ال�ش��باب  ت��������راأ���ض  اأن  ال��ع��������دل،  وزارة 
وتواجده��م  االإدارات  م��ن  للعدي��د 

ب��وزارة  والف��رق  اللج��ان  جمي��ع  يف 
بن��اء  ركي��زة مهم��ة يف  الع��دل، ميث��ل 
وج��زء  االإم�����������ارات،  دول��������ة  م�ش��تقبل 
الوط��ن  له��ذا  اجلمي��ل  ل��رد  اأ�شا�ش��ي 

الغال��ي .
وقال : تعك��ض مقول�ة �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب 
اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
بن�اء  ت�ش�تطيع  ال  "احلكوم�ات  اإن 
�ش�راكة  ل�ش�عوبها دون  را�ش�خة  تنمي�ة 
حقيقي�ة م�ع �ش�بابها"، م�دى ح�ر�ض 
اإ�ش�راك  ع��ل�����ى  ال��ر���ش�����ي��دة  ال��ق��ي�����ادة 
فئ�ةال�ش�باب يف بن�اءالوط�ن، وه�ذا م�ا 
ن�ش�عى اإل�ى ترجمت�ه عملي�ًا يف الوزارة 
معال�ي  م�����ن  ومت��ك�����ني  دع�����م  بف�ش�ل 
ال�وزارة  ل�ش�باب  ليك�ون  الع�دل  وزي�ر 
الق�رار وامل�ش�اركة  دور فع�ال يف �شن�ع 

يف تطوي�ر منظوم�ة العم�ل.
بف�ش�ل  االم�ارات  دول�ة  اأن   : واأ�شاف 
اأكث�ر  م�ن  تعتب�ر  الر�ش�يدة،  قيادته�ا 
ال���������دول ا����ش�������ت���ع���دادا وج���اه���زي�������ة يف 
م�ن  امل�ش�تقبل  ا�شت�ش�راف  جم�����االت 
الت�ش�ريعية،  و  الق�شائي�ة  الناحي�ة 
وكان ل�ش�باب االإم�ارات ال�دور الفاع�ل 
القوان�ني  م�����ن  م��ن��ظ��وم�����ة  و���ش�����ع  يف 
تط�ورات  ت���واك�������ب  ال��ت�����ي  احل��دي��ث�����ة 
اأن  اإىل  م�����ش��را  امل��ت�����ش�����ارع��ة،  الع�ش�ر 
وزارة الع�دل تعم�ل دائم�ًا عل�ى تاأهي�ل 
م�ن  �ش�ابة  قانوني�ة  ق�شائي�ة  ك�����وادر 
تدريبي�ة  ب��ربام�����ج  اإحل��اق��ه�����م  خ�����الل 
التدري�ب  م��ع��ه�����د  يف  م��ت��خ�����ش�����ش�����ة 

الق�شائ�ي يف ال�وزارة.
واأو�شح : �ش�اهم جمل��ض وزارة الع�دل 
عل�ى   2019 ع�ام  يف  تد�ش�ينه  من�ذ 

الإبداع�ات  ح��ا���ش��ن�����ة  ب��ي��ئ�����ة  ت��وف��ي�����ر 
ال�ش�باب، وتطوي�ر املب�ادرات وامل�ش�اريع 
يف  ال�ش�باب  باهتمام�ات  ال�شل�ة  ذات 
م�ش�اركة  بتعزي�ز  واملتعلق�ة  ال�����وزارة 
املحلي�ة  ال���ف���ع���ال���ي�������ات  يف  ال�����ش�����ب��اب 
وبن�اء  ال�ش�رف  ل�ي  وك��ان  والدولي�ة، 
واملوؤ�ش�ش�ة  ال�وزارة  قي�ادات  دع�م  عل�ى 
االحت���ادي�������ة ل��ل�����ش�����ب��اب مت��ك��ي��ن��ن�����ا م�ن 
امل�ش�اركة يف برمل�ان ال�ش�باب العرب�ي يف 
االأردن ع�ام 2019 وانتخاب�ي رئي��ض 
والقانوني�ة  ال��ت�����ش�����ري��ع��ي��ة  ال��ل��ج��ن�����ة 

وحق�وق االأن�ش�اب يف الربمل�ان.
واأف��اد اأحم��د عبدالرحم��ن ال�ش��مري، 
غ�ش��ل  رئ��ي�����ش��������ي مب��ك��اف��ح��������ة  م��دق��������ق 
تعلمن��ا   : الع��دل  وزارة  يف  االأم��������وال 
اأكب�ر  اأن  ال��ر���ش��������ي��دة  ال��ق��ي��������ادة  م��������ن 
ه�و  االإم�������ارات  دول�����ة  اإجن�����از حققت�ه 
�ش�ابة  قي�ادات  وبن�اء  ال�ش�باب  متك�ني 
واالبت�كار  التغيي�ر  �شن�ع  عل�ى  ق�ادرة 
وتخط��ي  االإجن���������������ازات  وحت���ق���ي�������ق 
جن��د  لذل��ك  وجت�ش��يدا  االأزم��������ات، 
الع��دل  وزارة  �ش��باب  م��ن  نخب��ة  اأن 
الوطن��ي  الفن��ي  الفري��ق  يف  م�ش��ارك 
ومكافح��ة  االأم��وال  غ�ش��ل  ملواجه��ة 
اإع��داد  يف  وي�ش��اهم  االإره��اب  متوي��ل 
ومتثي��ل  ال���دول�����������ة،  ت��ق��ي��ي��������م  م��ل��������ف 
ذات  الدولي��ة  املحاف��ل  اأم��ام  الدول��ة 
/ املال��ي  العم��ل  كمجموع��ة  ال�شل��ة 

فات��ف/.
دولتن�ا،  ت��اأ���ش�����ي�����ض  م��ن�����ذ   : وق���������ال 
ك����ان االه��ت��م�����ام ب�����ش�����ب��اب االإم���������ارات 
وطموحاته�م جوه�ر اأولوي�ات القي�ادة 
الوط�ن،  رك��ي�����زة  كونه�م  ال��ر���ش�����ي��دة، 
املتج��ددة، فراهن��ت عليه��م،  وطاقت��ه 
واأولته��م ثقته��ا فكان��وا اأه��ال للثق��ة، 

الدول��ة،  اأج��ن��������دة  ���ش��������دارة  واحتل��وا 
بالقي�م  م�ش��بع  ج��ي��������ل  ن�����ش��������اأ  ح��ت��������ى 
الوطني�ة ومب�ادئ الت�ش�امح واالإيث�ار، 
ً���ا م�����ن ال��ق��ي�����ادة احل��ك��ي��م�����ة اأن  اإمي���ان����
ال�ش�باب املت�ش�لح باالنتم�اء والعل�م ه�و 

الق�ادر عل�ى حتم�ل امل�ش�وؤولية.
وا�ش�تعر�شت مرمي الكتبي، م�ش�وؤولة 
وزير  وتن�ش�يق ومتابعة مكتب  تنفيذ 
واملكت�ش�بات  االإجن����ازات  اأه��م  ال��ع��دل، 
التي حققها ال�ش�باب يف ال��وزارة، ودور 
ال�ش��باب  دع��م  يف  الر�ش��يدة  القي��ادة 
املنا�ش��بة  الف��ر�ض  له��م  وف��رت  حي��ث 
اتخ��اذ  يف  ل��ل��م�����ش��������ارك��ة  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��������م 
اأدوار  لع�ب  م�ن  الق��رارات ومتكينه�م 
قيادي�ة يف م�ش�رة االزده�ار والتط�ور، 
خمتل�ف  يف  جدي�دة  دم�����اء  �ش�خ  عب�ر 
الوظائ�ف واملنا�ش�ب القيادي�ة. وقالت 
: ال�ش�باب ه�م امت�داد الأجي�ال حقق�ت 
ن�ش�تلهم  اأج��ي�����ال  عظيم�ة،  اإجن�������ازات 
القي�ادة  يف  والعب�ر  ال�����درو���ض  منه�م 
الراي��ة  �شن�ش��تلم  ولكونن�ا  والري�ادة، 
منه��م، ف��اإن ذل��ك ي�ش��ع عل��ى عاتقن��ا 
م�ش��وؤولية الو�ش��ول للكف��اءة العالي��ة 
م��ن  اأعل��ى م�ش��توى  الت��ي ت�شعن��ا يف 
للحف��اظ  توؤهلن�ا  والت��ي  اجلاهزي��ة، 
العظيم��ة  االأج��ي��������ال  اإجن�������ازات  عل��ى 

الت��ي �ش�بقتنا واالرتق��اء به�ا.

وزير العدل: �شباب الإمارات رهان امل�شتقبل ومتكينهم يت�شدر اأولوية قيادتنا وا�شرتاتيجياتنا الوطنية

بلدية مدينة اأبوظبي ت�شارك يف مبادرة حديقة 
الإمارات للحيوانات لتنظيف �شاطئ الباهية

اأجنز 3430 �شاعة تطوعية يف عام 2021

فرع نادي �شيدات ال�شارقة بكلباء يظفر 
بجائزة ال�شارقة للعمل التطوعي 

الأول  الن�شف  يف  �شرطة«  »كلنا  ل�  تطوعية  �شاعة  األف   42



اجلمعة   12  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13618  
Friday    12    August    2022   -  Issue No   13618

04

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

ب���ن را�شد  اأع���ل���ن ���ش��ن��دوق حم��م��د 
اأطلقتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  ل��الب��ت��ك��ار، 
االبتكار  دع���م  ب��ه��دف  امل��ال��ي��ة  وزارة 
اأم�ض،  االإم����������ارات،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
لتمويل  ال�����دع�����م  ت����ق����دمي����ه  ع�����ن 
 "  Bayzat  - ب���ي���زات   " م��ن�����ش��ة 
واملتخ�ش�شة  االإم����ارات  يف  ال��رائ��دة 
التاأمني  ب���رام���ج  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  يف 
الب�شرية، وذلك من خالل  وامل��وارد 
اخلا�ض  ال�شمانات  خطة  برنامج 
بتوفر  يعنى  وال���ذي  ب��ال�����ش��ن��دوق، 
احللول التمويلية مل�شاعدة امل�شاريع 
مدى  اأق�شى  حتقيق  على  املبتكرة 

للتو�شع والنمو.
وتعمل املن�شة على متكني ال�شركات 
املوظفني  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي��ة  م����ن 
وت��ع��زي��ز ال��ك��ف��اءة يف اأق�����ش��ام امل���وارد 

ومدفوعات  وال���ت���اأم���ني  ال��ب�����ش��ري��ة 
الرواتب كما تعتزم املن�شة ا�شتخدام 
موظفيها  قاعدة  لتو�شعة  التمويل 
وت���ع���زي���ز ف��ري��ق��ه��ا امل��ت��خ�����ش�����ض يف 

التطوير التقني.
الرئي�ض  ال��ن��ق��ب��ي،  ف��اط��م��ة  وق���ال���ت 
وزارة  ومم��ث��ل  لالبتكار  التنفيذي 
را�شد  بن  املالية يف �شندوق حممد 
ل��الب��ت��ك��ار، اإن����ه مت��ا���ش��ي��اً م���ع روؤي����ة 
ال�شندوق الرامية اإىل دعم منظومة 
االبتكار املتنامية يف االإمارات، تهدف 
من�شة "بيزات" لتوفر العديد من 
املنطقة  اأن��ح��اء  يف  لل�شركات  امل��زاي��ا 
للموظفني  اأف�شل  جتربة  و�شتقدم 
الرقمية  ال���ت���ق���ن���ي���ات  خ�����الل  م����ن 

مو�شحة اأن املن�شة تتمتع باإمكانات 
كبرة بف�شل خططها الرامية اإىل 
حتقيق منو مت�شارع يف دول جمل�ض 
�شعداء  ون��ح��ن  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون 
للمزيد  ال������الزم  ال���دع���م  ب��ت��ق��دمي 
وتوجيهها  املبتكرة  ال�����ش��رك��ات  م��ن 

لتحقيق املزيد من النمو والنجاح.
من جهته قال طالل بيعة، الرئي�ض 
التنفيذي واملوؤ�ش�ض ال�شريك ملن�شة 
"بيزات" ت�شهد تو�شعاً  اإن  "بيزات"، 
جمل�ض  دول  منطقة  يف  م��ت�����ش��ارع��اً 
دولية  واأ����ش���واق  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
االأ�شهر  خ��الل  و�شتوا�شل  اأخ����رى، 
عالية  م����ي����زات  اإط�������الق  ال���ق���ادم���ة 
مل��زاي��ا املوظفني  ال��ت��اأث��ر وع��رو���ش��اً 

مبا يتوافق مع تطلعاتها امل�شتقبلية، 
بحيث ت�شبح املن�شة املعيار الذهبي 

ملزايا املوظفني يف املنطقة.
التي  "بيزات"  م��ن�����ش��ة  وت����وف����ر 

2013، حلواًل يف  ع��ام  انطلقت يف 
الب�شرية  وامل��وارد  التاأمني  جم��االت 
اأمتتة  على  ال�شركات  م�شاعدة  عرب 
ومعاجلة  الب�شرية  للموارد  اإدارتها 
م����دف����وع����ات ال�����روات�����ب وال���ت���اأم���ني 
اأوائ��ل ال�شركات  ال�شحي، وتعد من 
منظومة  يف  عملياتها  اأ�ش�شت  التي 
يف  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة   Hub71
عدة  املن�شة  حققت  حيث  اأبوظبي، 
اإجن������ازات ه��ام��ة يف ال���ع���ام احل���ايل، 
دخول  عملية  مليون  ت�شجيلها  مع 
اإج��م��ال��ي��ة يف ال�����ش��ه��ر، االأم����ر الذي 
نحو  ال�����ش��رك��ة  ج��ه��ود  م��ع  يتما�شى 
امل�شتوى  ع���امل���ي���ة  جت������ارب  ت���ق���دمي 

للموظفني يف جميع ال�شركات.

•• اأبوظبي-وام: 

عن  املنافذ  واأمن  واجلمارك  واجلن�شية  للهوية  االحتادية  الهيئة  اأعلنت 
ال�شفر االإماراتي، وذلك �شمن املرحلة  اإ�شدار اجليل اجلديد من جواز 
االأخرة من م�شروع تطوير اجليل اجلديد من جوازات ال�شفر وبطاقات 
اإط��ار حتقيق االأهداف  2021 يف  اإطالقه يف يونيو  الهوية الذي جرى 
اال�شرتاتيجية للهيئة و�شمن م�شار تعزيز امل�شتهدفات الوطنية ورفدها 

بالتناف�شية الدولية.
للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة  رئي�ض  ال�شام�شي  حممد  علي  م��ع��ايل  وق���ال 
ال�شفر  اإن اجليل اجلديد من جواز  املنافذ،  واأمن  واجلن�شية واجلمارك 
االإم��ارات��ي ي��اأت��ي يف اإط���ار حتقيق روؤي���ة حكومة دول��ة االإم����ارات لرت�شيخ 
اإ���ش��دار جوازات  التقنيات يف جم��ال  اأح��دث  ومواكبة  االإم��ارات��ي��ة  الهوية 
ال�شفر، وتقدمي خدمات مبتكرة للتعريف بالهوية ال�شخ�شية وفق اأحدث 
املعاير الدولية، م�شرا اإىل اأن امل�شروع ي�شتهدف تعزيز مرونة ممار�شة 
يرفع  مبا  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات  خمتلف  �شمن  ب��االأف��راد  املت�شلة  االأع��م��ال 
الدولة  مكانة  تعزز  �شفر  جتربة  ويوّفر  املواطنني  حياة  ج��ودة  م�شتوى 
متا�شياً  امل�شتقبلية  خدماتها  تطوير  على  الهيئة  حر�ض  واأك��د  وريادتها، 

مع التوجهات امل�شتقبلية للحكومات على م�شتوى العامل.
اإ�شدار جواز ال�شفر االإماراتي اجلديد انطالقا من  و�شيبداأ العمل على 
مع  تتما�شى  تقنية جديدة  قفزة  2022، مبا ميثل  �شبتمرب  االأول من 
توجهات القيادة احلكيمة بتعزيز امل�شرة نحو احلكومة الذكية لتعظيم 
املكانة احل�شارية لدولة االإمارات العربية املتحدة �شمن خمتلف اخلدمات 
يف  والتكنولوجية  االأمنية  املتطلبات  الأح��دث  وتلبيًة  املقدمة  احلكومية 
ال�شفر  ج��واز  م��ن  اجل��دي��د  االإ���ش��دار  ويتمتع  ال�شخ�شية.  الهوية  اإث��ب��ات 
االإماراتي بخ�شائ�ض فنّية غر م�شبوقة وموا�شفات اأمنية بالغة التعقيد 
ال�شفحة  بطباعة  يتمّيز  كما  التزوير،  اأو  التزييف  حم��اوالت  من  للحد 
الورق  من  ب��داًل  كربونات   - البويل  م��ادة  با�شتخدام  حلامله  التعريفية 
والعالمات  بال�شور  املدعمة  التخ�ش�شية  الطباعة  كفاءة  يرفع من  مما 
االأمنية التي ال ترى بالعني املجردة ال �شيما واأنها تت�شم ب�شماكتها مما 
با�شتخدام  معاجلتها  �شهولة  ج��ان��ب  اإىل  اإت��الف��ه��ا  اإمكانية  دون  ي��ح��ول 
القارئات لدى املنافذ، ف�شاًل عن انفراد اجليل اجلديد من جواز ال�شفر 
االإماراتي بجودة عالية و�شرعة عند الطباعة عرب ا�شتخدام تقنية الليزر 

وبعنا�شر حم�شو�شة ثالثية االأبعاد.
كما يعد رفع املعاير االأمنية جلواز ال�شفر االإماراتي ودعمه باملوا�شفات 

احلثيثة  امل�شاعي  تعزز  اأ�شا�شية  خطوًة  ال�شفر  جمال  يف  الرائدة  التقنية 
التي تبذلها الهيئة لتحقيق خمتلف متطلبات االأمن واالأمان عند التنقل 
لدولة  الدبلوما�شية  جهود  ودع��م  الدولية،  ال�شفر  نقاط  عرب  العبور  اأو 
اإب��راز قوة جواز ال�شفر االإماراتي على مدى  االإم��ارات، والتي جنحت يف 

ال�شنوات املا�شية لي�شبح اجلواز االأقوى عاملّيا.
وتعترب جوازات ال�شفر من اجليل ال�شابق �شارية املفعول وميكن حلامليها 
ا�شتخدامها يف ال�شفر وذلك اإىل حني اقرتاب موعد انتهاء مدة �شالحية 
اجلواز، فيما ميكن التقدم بطلب التجديد للح�شول على اجليل اجلديد 
عند الدخول �شمن فرتة ا�شتحقاق التجديد واملحددة ب� 6 اأ�شهر قبل تاريخ 
للجواز  امتداداً  الوثيقة، حيث يعترب اجلواز اجلديد  املدون يف  االنتهاء 
املخ�ش�شة لتقدمي  القنوات  اأو  املقررة  الر�شوم  اأي تغير يف  ال�شابق دون 
االإلكرتوين  املوقع  ال�شفر من خالل  اأو جتديد ج��وازات  اإ�شدار  خدمات 
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يذكر اأنه على حاملي جوازات ال�شفر التحقق من �شريان وثائقهم مبدة 
ال تقل عن 6 اأ�شهر قبيل توجههم لل�شفر، يف حني ميكنهم اإ�شدار جوازات 
ال�شفر اأثناء التواجد يف اخلارج وذلك عرب �شفارات الدولة والقن�شليات 

التابعة لها.

•• اأبوظبي - وام:

املنافذ،  واأم���ن  واجل��م��ارك  واجلن�شية  للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة  وقعت 
التطوع  مفاهيم  لرت�شيخ  التطوعية،  واجب  جمعية  مع  تفاهم  مذكرة 

من خالل برامج التوعية والتثقيف وامل�شاركات التطوعية.
وت�شّلم ال�شيخ طحنون بن خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان، رئي�ض 
اللجنة التنفيذية يف جمعية واجب التطوعية، من �شعادة اللواء خمي�ض 
حممد الكعبي، مدير عام اخلدمات امل�شاندة يف الهيئة، بطاقة ع�شوية 

فريق "ب�شمة التطوع" التابع للهيئة، وذلك على هام�ض االتفاقية.
واأكد رئي�ض اللجنة التنفيذية للجمعية، اأن دولة االإمارات حتت�شن رّواد 
يف العمل التطوعي، اجلاهزين والراغبني يف البذل وامل�شاعدة، م�شراً 
اجلهود،  لتن�شيق  اال�شتعداد  اأمت  على  التطوعية  واج��ب  جمعية  اأن  اإىل 

وتقدمي خرباتها، ليكون العمل التطوعي موؤثراً، والعطاء م�شتداماً.
وثّمن القائمني على هذه املبادرة يف الهيئة االحتادية للهوية واجلن�شية 
يف  التطوعي  العمل  ملاأ�ش�شة  جهودهم  على  امل��ن��اف��ذ،  واأم���ن  واجل��م��ارك 
تاأتي يف  التي  املذكرة  اأهمية  اإىل  املتحدة، الفتاً  العربية  االإم��ارات  دول��ة 
احلكومي  القطاع  بني  والتكامل  ال�شراكة  عالقات  وبناء  تر�شيخ  اإط��ار 

وجمعيات النفع العام.
اللواء خمي�ض  �شعادة  االأربعاء،  اأم�ض االول  الهيئة،  املذكرة يف مقر  وقع 
حممد الكعبي، مدير عام اخلدمات امل�شاندة يف الهيئة، و�شعادة من�شور 
ال�شوؤون  جلنة  رئي�ض  اجلمعية،  اإدارة  جمل�ض  ع�شو  �شليمان،  اإ�شحاق 

االإدارية واملالية و�شوؤون املتطوعني.
وتعزيز  املنّظم،  التطوعي  العمل  اإىل �شياغة مرتكزات  املذكرة  وتهدف 
جت�شيداً  وحمفزة  واآمنة  م�شجعة  تطوعية  بيئة  الإيجاد  التعاون  �ُشبل 
ملبداأ الت�شاركية، وبناء مهارات التطوع، وتنمية روح املواطنة الفاعلة من 
املجتمع  ن�شاطات خلدمة  التطوعية، وتنفيذ  باالأعمال  خالل االندماج 

املحلي.
ت االتفاقية، على ن�شر ثقافة العمل التطوعي، وت�شجيع موظفي  ون�شّ
اأهمية  على  والتاأكيد  التطوعية،  االأن�شطة  يف  االن��خ��راط  على  الهيئة 
يف  واال�شتقرار  االأم��ن  مناخ  وتعزيز  املجتمعية  اجلهود  دع��م  يف  دوره��م 

املجتمع.
اإثراء املعرفة وتعزيز  كما ركزت على تنفيذ برامج م�شرتكة من �شاأنها 
وتنظيم  امل�شرتكة،  والبحوث  الدرا�شات  واإع��داد  التطوع،  بثقافة  الوعي 
املوؤمترات والندوات والربامج التدريبية وجمال�ض التوعية، ف�شاًل عن 

تبادل اخلربات واملعلومات والتجارب التخ�ش�شية فيما تبادل الطرفان 
دروعاً تذكارية. ح�شر مرا�شم توقيع املذكرة من طرف الهيئة، العميد 
ط���ارق ���ش��امل ب��ن رب��ي��ع��ة، م��دي��ر اإدارة امل����وارد امل��ال��ي��ة، وال��ن��ق��ي��ب حممد 
وعدد  وامل�شتقبل،  اال�شرتاتيجية  ق�شم  رئي�ض  احل��م��ادي،  �شعيد  ح�شن 
مرمي  اجلمعية،  طرف  ومن  املتطوعني،  من  واملنت�شبني  ال�شباط  من 
احلميدة،  واأح��م��د  اال�شرتاتيجي،  التخطيط  جلنة  رئي�شة  االأح��م��دي، 

املدير التنفيذي.

�شندوق حممد بن را�شد لالبتكار يدعم من�شة »بيزات« عرب برنامج خطة ال�شمانات

 علي حممد ال�شام�شي : تطوير جواز ال�شفر االإماراتي ملواكبة التطورات التقنية واالأمنية وتوفري جتربة �شفر مريحة للمواطنني

»الحتادية للهوية واجلن�شية« ت�شدر اجليل اجلديد من جواز ال�شفر الإماراتي بدءا من �شبتمرب

»الهوية« و »واجب« توقعان مذكرة تفاهم لرت�شيخ مفاهيم التطوع 

•• اأبوظبي-وام:

من  الثامنة  ال���دورة  الرقمية  واحلكومة  االت�شاالت  تنظيم  هيئة  اختتمت 
فريدة  جتربة  احلالية  بن�شخته  �شكل  وال���ذي  االف��رتا���ش��ي،  "تدرا"  خميم 
االإمكانيات  ال�شتك�شاف  لهم  الفر�شة  اإتاحة  خالل  من  امل�شاركني،  للطالب 
ال�شنوات  يف  االإن��رتن��ت  م�شتقبل  تعترب  والتي  امليتافر�ض،  لتقنية  الوا�شعة 
القادمة. و�شهد املخيم م�شاركة 3026 طالباً وطالبة من مواطني الدولة 
بلغت  بينما   47% امل�شاركات  االإن��اث  ن�شبة  وبلغت  اأرا�شيها،  على  واملقيمني 

ن�شبة الذكور 53%.
املهند�ض حممد  وجاء احلفل اخلتامي االفرتا�شي للمخيم بح�شور �شعادة 
واحلكومة  املعلومات  لقطاع  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��زرع��وين  اإب��راه��ي��م 
هناأ  حيث  اأمورهم،  واأولياء  امل�شاركني  والطالب  الهيئة  وموظفي  الرقمية، 

وقال:   ،2022 العام  دورة  بنجاح  فيه  وامل�شاركني  املخيم  فريق  ال��زرع��وين 
اأ�شبح املخيم حمطة دورية على طريق �شنع امل�شتقبل ا�شتناداً اإىل روح االبتكار 
التي تتجلى يف اإبداعات اأبنائنا وبناتنا الطلبة، وجاءت دورة هذا العام امتداداً 
ملا حتقق يف ال�شنوات املا�شية، للدخول اأكر يف عامل امل�شتقبل، يف حني جتلى 
الواعدة،  امليتافر�ض  جتربة  يف  متمثاًل  االفرتا�شي  الواقع  تطبيق  يف  ذلك 

والتي �شت�شكل اأحد مالمح العامل خالل ال�شنوات القليلة املقبلة.
واأكد الزرعوين اأهمية التجربة التي عا�شها الطالب يف املخيم، وقال موجها 
حديثه للم�شاركني : نحن اأبناء دولة حددت بو�شلتها يف عامل امل�شتقبل، وهي 
اأن جناحنا  ت�شر ب�شرعة وبخطوات واثقة نحو ذلك الهدف، وندرك متاماً 
يف حتقيق م�شاريعنا امل�شتقبلية يعتمد عليكم؛ يعتمد على جيلكم الذي ميتاز 
باالنفتاح على تقنيات مل تكن معروفة قبل �شنوات قليلة، كما ميتاز بامتالكه 
طيفاً وا�شعاً من اأدوات املعرفة ونوافذها املفتوحة على العامل الوا�شع، نريدكم 

اأن تكونوا �شفراء لوطنكم يف عامل امل�شتقبل.
وعلى مدار اأ�شبوعني، نفذ كل طالب 18 مهمة يف امل�شار العام للفئة العمرية 
12 عاماً، و15 مهمة لكل طالب يف امل�شار العام للفئة العمرية  7 اإىل  من 
من 13 اإىل 18 عاماً، كما نفذ الطالب 76 م�شروعاً متقدماً للم�شار املتقدم 
للفئة العمرية من 13 اإىل 18 عاماً، وقد ا�شتفاد الطالب خالل املخيم من 

دعم فني، و86 مقطعا تدريبيا، و14 �شاعة بث حي مبا�شر. �شاعة   175
و�شهد احلفل اخلتامي تكرمي الفائزين يف املخيم يف امل�شارين املتقدم والعام، 
ففي امل�شار العام فاز كل من الطالبة اإيثار حممد اخلزاعلة والطالب عبداهلل 
يو�شف اخلليل باجلائزة الذهبية، يف حني فاز كل من الطالبة عاي�شة �شيف 
والطالب اإ�شماعيل اأ�شرف باجلائزة الف�شية، يف حني كانت اجلائزة الربونزية 
اأما  الكتبي،  �شعيد  نورة  والطالبة  الطالبة غال عبداهلل  من ن�شيب كل من 
اأني�شة  والطالبة  اللوغاين  الطالب علي حميد  كل من  ففاز  العام  امل�شار  يف 

مبارك الكتبي والطالب زايد �شامل الكلباين.
يف  م�شاريعهم،  ع��ن  مف�شاًل  �شرحاً  ال��ف��ائ��زون  الطلبة  ق��دم  احل��ف��ل  وخ���الل 
حني توجهت هيئة تنظيم االت�شاالت واحلكومة الرقمية بال�شكر اإىل اأولياء 
اأمور الطلبة، لقاء اجلهود الكبرة التي بذلوها يف م�شاعدة اأبنائهم واإجناح 
فعاليات املخيم. يذكر اأن خميم الهيئة االفرتا�شي يف ن�شخته الثامنة يعترب 
اللتزام  وجت�شيداً  ال�شابقة،  ال���دورات  يف  حققها  التي  للنجاحات  ا�شتكمااًل 
الهيئة مب�شوؤولياتها املجتمعية جتاه الطلبة االإماراتيني، من خالل اإك�شابهم 
الذكية  كاملدينة  امل�شتقبل،  تقنيات  تبني  يف  للريادة  توؤهلهم  التي  امل��ه��ارات 
والتوا�شل االجتماعي،  التكنولوجيا  لو�شائل  واالآمن  االإيجابي  واال�شتخدام 
والت�شميم والفنون واالإبداع، وبناء املهارات االإيجابية، وغرها من االأن�شطة، 
حيث �شاهم املخيم يف تدريب اأكر من 21 األف طالب خالل دوراته ال�شابقة، 

و�شهد توزيع 15 األف خمترب تقني منزيل.

»تنظيم الت�شالت واحلكومة الرقمية« تختتم خميمها الفرتا�شي مب�شاركة 3026 طالبا

رئي�س غانا ي�شتقبل القائم 
بالأعمال يف �شفارة الدولة

•• اأكرا-وام:

ا�شتقبل فخامة نانا دانكوا اأكوفو اأدو، رئي�ض جمهورية غانا، يف الق�شر 
�شفارة  يف  ب��االأع��م��ال  القائم  العلوي،  عامر  اأك���را،  بالعا�شمة  الرئا�شي 
دولة االإمارات لدى جمهورية غانا، وبحث معه يف عدد من امللفات ذات 

االهتمام امل�شرتك بني البلدين.
ونقل العلوي خالل اللقاء اإىل فخامة الرئي�ض اأكوفو اأدو حتيات �شاحب 
اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�ض  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  و�شاحب 
لبالده  ومتنياتهما  اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ض  رئ��ي�����ض 

ولل�شعب الغاين ال�شديق باملزيد من التقدم واالزدهار.
من جانبه، عرّب فخامة الرئي�ض اأكوفو اأدو عن متنياته ل�شاحب ال�شمو 
"حفظه اهلل"، و�شاحب  اآل نهيان رئي�ض الدولة  ال�شيخ حممد بن زايد 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
والعافية،  ال�شحة  مب��وف��ور  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض 
ول�شعب دولة االإمارات املزيد من التقدم والنجاح واالزدهار، معرباً عن 

اأمله يف تعزيز العالقات بني االإمارات العربية املتحدة وجمهورية غانا.
تطّور  اأدو  اأك��وف��و  الرئي�ض  فخامة  م��ع  ب��االأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  وا�شتعر�ض 
العالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني يف خمتلف املجاالت، و�شبل 
املحافل  االأط��راف يف  واملتعدد  الثنائي  ال�شعيدين  التعاون على  توطيد 
من  املزيد  وا�شتك�شاف  العالقات  تعزيز  على  احلر�ض  موؤكداً  الدولية، 

فر�ض التعاون امل�شرتك.

•• دبي-وام:

اأ�شدرت هيئة الطرق واملوا�شالت 
ت�������ش���ري���ح   38،102 ب������دب������ي 
الكهربائي،  ال�شكوتر  ال�شتخدام 
خالل ال�شهور الثالثة االأوىل من 
اإطالق من�شتها الرقمية اخلا�شة 
ليبلغ  املجاين  الت�شريح  باإ�شدار 
املعدل اليومي للت�شاريح ال�شادرة 
من الهيئة نحو 423 ت�شريحاً . 
املن�شة  اإط�����الق  ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
الرقمية اأن 11،206 /ما يعادل 
الت�شاريح،  اأ�شحاب  من   /29%
حيث  دب��ي  وزوار  ال�شياح  م��ن  ه��م 
ت�����وؤك�����د ه������ذه االأرق������������ام اجل���ه���ود 
حكومة  توجهات  لتنفيذ  املبذولة 
دب����ي، يف حت��وي��ل اإم�����ارة دب���ي اإىل 
ودور  ل��ل��دراج��ات،  �شديقة  مدينة 
الهيئة الريادي يف ت�شجيع ال�شكان 

ال�شكوتر  ا�شتخدام  على  وال���زوار 
و�شائل  اإحدى  بو�شفه  الكهربائي 
للتنقل  واملثالية  البديلة،  التنقل 

الفردي للرحالت الق�شرة .
ويتطلب احل�شول على الت�شريح، 
اج����ت����ي����از ال������������دورة ال���ت���دري���ب���ي���ة 
ع��ل��ى موقع  امل���ت���اح���ة  ال���ت���وع���وي���ة 
الهيئة االإلكرتوين، واأال يقل عمر 

املتدرب عن 16 عاماً.
درو�شاً  التدريبية  ال��دورة  وت�شمل 
ع��ن امل��وا���ش��ف��ات وامل��ع��اي��ر الفنية 
والتزامات  بال�شكوتر،  اخل��ا���ش��ة 
اإىل  اإ������ش�����اف�����ة  امل���������ش����ت����خ����دم����ني، 
با�شتخدام  فيها  امل�شموح  املناطق 
ال�����ش��ك��وت��ر، ك��م��ا ت��ت��ن��اول ال�����دورة 
والعالمات  ب��االإ���ش��ارات  التعريف 
بال�شكوتر.   امل��رت��ب��ط��ة  امل����روري����ة 
واأو�شحت الهيئة اأنه يتوجب على 
الكهربائي  ال�شكوتر  م�شتخدمي 
الكهربائي  وال�����ش��ك��وت��ر  امل�����ش��رتك 
ال�������ش���خ�������ش���ي ع����ل����ى ال�����������ش�����وارع 
املخ�ش�شة احل�شول على ت�شريح، 
ا�شتخدام  يف  ال�����راغ�����ب�����ون  اأم�������ا 
ال�شكوتر يف االأماكن االأخرى غر 
ال�شوارع.  مثل م�شارات الدراجات 
الهوائية اأو على االأر�شفة املحددة 
الت�شريح  ف���اإن  الهيئة،  قبل  م��ن 
من  وي�شتثنى  اإل��زام��ي��اً،  يكون  ل��ن 
�شارية  ق��ي��ادة  رخ�شة  حملة  ذل��ك 
رخ�شة  اأو  ل��ل��م��رك��ب��ات،  امل��ف��ع��ول 

قيادة دولية.

»طرق دبي« ت�شدر 38 األف ت�شريح مل�شتخدمي ال�شكوتر الكهربائي

ف��ق��د امل���دع���و /���ش��ي��دان جول 
ب����اك���������ش����ت����ان     ، م�������ر  ج�����ن�����ت 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)4790452EH(  رق���م 

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

0568847408

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د امل����دع����و /�����ش����ام����ي اهلل 
باك�شتان     ، اهلل  نا�شر  حممد 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)BE5295311(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0546501525

فقدان جواز �شفر
�شراز  /حم��م��د  امل��دع��و  فقد 
باك�شتان     ، ي��و���ش��ف  حم��م��د 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)5125883FC(  رق����م 

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

0543672582

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و /حم��م��د �شهيل 
بنغالدي�ض     ، اال�شالم  �شراج 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)EB0287815(  رق����م 

ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ج���ده  م����ن 
اقرب  او  ب��ن��غ��الد���ض  ل�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل���دع���و /ال���ك���و ميا 
اجلن�شية  ن�����ي�����ب�����ال     ،
رق����م  �����ش����ف����ره  ج����������واز   -
)0 9 4 4 4 1 0 9 ( 

ت�شليمه  عليه  يجده  من 
اقرب  او  ن��ي��ب��ال  ل�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر

�شادرة  اأ���ش��ه��م  ���ش��ه��ادة  ف���ق���دان 
م���������ن م�������������ش������رف اأب������وظ������ب������ي 
عبداهلل  با�شم/اأمل  االإ�شالمي 
ع���ل���ي ي�����ع�����روف ال���ن���ق���ب���ي رق���م 
عدد   - ال�شهادة:1016600 
من  ف��ع��ل��ى   -  150 االأ����ش���ه���م 
لل�شركة  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ي���ج���ده���ا 
على  االت���������ش����ال  او  امل������ذك������ورة 

رقم:0558008007

فقدان �شهادة اأ�شهم
ف����ق����د امل������دع������و /ات���������ش����ي����دو 
اثيوبيا     ، اندي�شاو  مي�شراك 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)EP6968409(  رق����م 

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

0523075979

فقدان جواز �شفر

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
يف الدعوي  رقم: 77-2022 اإجراءات الع�شار-دبي

اخلا�شة ب� / خواجه ابرار احمد خواجه غالم ر�شول )حتت اإجراءات الع�شار(
بناء على احلكم ال�شادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة فلقد تقرر افتتاح اإجراءات االع�شار وتعيني 
ال�شيد/  دائني  من  نطلب  وعليه   ،" االجراءات  اأمني   " لالإجراءات  اأمينا   ، فرحات  حممد   / اخلبر 
خواجه ابرار احمد خواجه غالم ر�شول  ، على خمتلف اأ�شكالهم القانونية -�شواء كانوا من االأ�شخا�ض 
الطبيعيني او االعتباريني من القطاع اخلا�ض اأو القطاع العام / احلكومي - تقدمي مطالباتهم املالية 
العالقة – مبا فيها تلك امل�شجلة امام اجلهات الق�شائية – يف مواجهة املدين املذكور - على ان تكون 
تلك املطالبات مدعمة بامل�شتندات واالأدلة ذات ال�شلة وتقدميها ملكتب اأمني االجراءات ، وذلك يف غ�شون 
20 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا االإعالن. حيث �شيتم اعداد �شجل بالدائنني، وبالتايل تقيم الديون 
بغية حتديد املقبول منها من قبل اأمني االجراءات، و�شيلي ذلك اعداد قائمة بالدائنني الذين تقدموا 

مبطالباتهم اأمام اأمني االإجراءات ومن ثم رفعها اأمام قا�شي االع�شار.
كما يطلب اأمني االإجراءات من كل ذي م�شلحة له حق يف اى من اأموال املدين ان يتقدم بطلب ا�شرتداد 
االأموال املنقولة او غر املنقولة اململوكة له من بني اأموال املدين خالل مدة اأق�شاها �شهرين من تاريخ 
الوارد  احلق  وطبيعة  االأموال  تلك  موا�شفات  وطبيعة  نوع  اال�شرتداد  طلب  يف  يبني  ان  وعلى  الن�شر 

عليها.
كما يطلب اأمني االإجراءات من اأي �شخ�ض تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �شله باأموال املدين 
 – – دبي  و�شركاه  فرحات  مكتب  يف  " الكائن  االجراءات  " اأمني  مكتب  على   ، بها  يتقدم  اأن  املذكور 
املكاتب هاتف رقم  ايبي�ض مدخل  بناية فندق   5001 – الطابق اخلام�ض مكتب  الرقة  – �شارع  ديرة 
االت�شال  يرجى  ولال�شتف�شار     Email، suha@farahatco.com  /  042500251

ب�شكرتارية اأمني االجراءات االن�شة / منال وعلى الوات�ض اب رقم 0507862887
اأمني االجراءات
اخلبري / حممد فرحات
قيد رقم 89

 اعالن للدائنني
70197
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•• ال�شارقة-الفجر:

الذيد  لنادي  ال�شيفي  املركز  زار رواد 
ال�شارقة لالإعالم  اأم�ض مدينة  �شباح 
)���ش��م�����ض( واط��ل��ع��وا ع��ل��ى اأدواره������ا يف 
اأف�����ش��ل اخل���دم���ات يف جمال  ت��ق��دمي 

االعالم املتنوعة .
زياراتهم  �شل�شلة  �شياق  يف  ذل��ك  ج��اء 
يف  احلكومية  للموؤ�ش�شات  التعريفية 
اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأبرز 
ن�شاطاتها بهدف اإطالع امل�شاركني على 
جودة اخلدمات وخمتلف التخ�ش�شات 
التي تقدم يف مرافق ال�شارقة يف اإطار 
تقام حتت  والتي  ال�شيفية  الفعاليات 

مظلة جمل�ض ال�شارقة الريا�شي.
وبعد ا�شتقبال وترحيب من قبل اإدارة 
مدينة ال�شارقة لالإعالم جرى تقدمي 
ع��ر���ض م��رئ��ي ل���رواد امل��رك��ز ال�شيفي 

اإن�شاء  ت���اري���خ  ت���ن���اول  ال���ذي���د  ل���ن���ادي 
ل��الإع��الم )�شم�ض( ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
مرافقها  ومّن�����و  ت��ط��وره��ا  وم���راح���ل 

واأهدافها وتطلعاتها امل�شتقبلية.
خمتلف  يف  ال��ن��ادي  رواد  تنقل  بعدها 
اأق�شام املدينة وا�شتمعوا خالل اجلولة 

على اأعمال مركز االأعمال على توفره 
اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  للموؤ�ش�شات 

يف جماالت االإعالم املتنوعة.

ا�شتمتع  االأق�����ش��ام  يف  ال��ت��ج��ول  وب��ع��د 
املتاحة  االإلكرتونية  باالألعاب  ال��رواد 

وق�شوا وقتا ممتعا .
ويف نهاية الزيارة اأثنى خليفة مبارك 
اإدارة  الكتبي ع�شو جمل�ض  دمل��وك  بن 
رئي�ض  الريا�شي  الثقايف  الذيد  ن��ادي 
بالنادي  الثقافية واالإعالمية  اللجنة 
ق���ب���ل مدينة  م����ن  اال����ش���ت���ق���ب���ال  ع���ل���ى 
بجهودهم  واأ���ش��اد  ل��الإع��الم  ال�شارقة 
باأعمال  ال��ذي��د  ن��ادي  رواد  تعريف  يف 
ب�����ه م�����ن مهام  ت���ع���ن���ى  امل����دي����ن����ة وم������ا 

اإعالمية .
تلك  اال�شتفادة من  اأهمية  على  واأك��د 
ال��زي��ارة يف اإب���راز العمل االإع��الم��ي يف 
تعريف  منطلق  م��ن  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة 
املقدمة  االأعمال  بوترة  النادي  رواد 
يف  م�شتقبلية  اأف���اق  لهم  تفتح  وال��ت��ي 

تطلعاتهم االأكادميية والوظيفية.

•• عجمان-وام:

بامل�شاركة  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��اد 
ليوا  ملهرجان  الف�شي  ال��راع��ي  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  العامة  للقيادة  املتميزة 

عجمان للرطب والع�شل واهتمامها باحلفاظ على تاريخ ال�شرطة .
جاء ذلك خالل ت�شلم �شموه عدداً من االإ�شدارات القيمة ون�شخة من العدد 

االأول ملجلة ال�شرطة .
وقدم اأع�شاء ق�شم املوروث ال�شرطي �شرحاً ل�شموه حول اأول �شيارة ريا�شية 

 1979 العام  يف  عملها  مهام  �شمن  ال�شرطة  ا�شتخدمتها  بور�ض  ن��وع  من 
تتبع  ال��ت��ي  الكال�شيكية  ال�����ش��ي��ارات  م��ن  جمموعة  �شمن  م��ن  واح���دة  وه��ي 

ل�شرطة اأبوظبي.
اأن  العامة  وال��ع��الق��ات  املرا�شم  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  �شيف  العميد  واأك���د 
م�شاركة �شرطة اأبوظبي يف املهرجان تعك�ض جهودها يف الن�شاطات والفعاليات 
اهتمامها  الوطنية وتعريف اجلمهور بخدماتها �شمن  الهوية  تر�شخ  التي 

مبواكبة التطورات وا�شت�شراف امل�شتقبل يف اإ�شعاد املتعاملني .
وكان ق�شم املوروث ال�شرطي عر�ض خالل امل�شاركة �شوراً للمغفور له ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه" جت�شد بدايات تاأ�شي�ض االحتاد 
وجمموعة من ال�شور واال�شدارات واملجالت ذات االأعداد االأوىل ، اإىل جانب 
عدد من دوريات ال�شرطة القدمية التي حتكي مراحل مهمة يف تاريخ �شرطة 

اأبوظبي والزي ال�شرطي القدمي .
وقدمت فرقة مو�شيقى �شرطة اأبوظبي معزوفات �شعبية ووطنية، وعر�شت 
لوحات وت�شكيالت فنية متنوعة مت اختيارها لتج�شد املهارة التي يتمتع بها 
اأفراد الفرقة كما و �شارك قطاع اأمن املجتمع ممثال باإدارة املوؤ�ش�شة العقابية 

واالإ�شالحية بالوثبة حتت �شعار " االأيدي املبدعة ".

•• دبي-الفجر: 

للم�شتقبل"  دبي  "منتدى  ي�شت�شيف 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اإط���الق���ه  اأع���ل���ن  ال�����ذي 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
خبر   400 م���ن  اأك����ر  للم�شتقبل، 
عاملي يف جمال ت�شميم امل�شتقبل و45 
ي�شاركون  دول��ي��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ة  منظمة 
اإىل  ت��ه��دف  جل�شة   30 م��ن  اأك���ر  يف 
القطاعات  اأب��رز  على  ال�شوء  ت�شليط 
والتحديات احلالية واملقبلة والفر�ض 
اأف�شل  م�شتقبل  لت�شميم  ال���واع���دة 

للب�شرية.
تنظمه  الذي  املنتدى،  وتركز جل�شات 
موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل خالل الفرتة 
يف   2022 اأكتوبر   12 اإىل   10 م��ن 
حماور   4 على  امل�شتقبل"،  "متحف 
العامل"  "م�شتقبل  ت�شمل  رئ��ي�����ش��ي��ة 
امل�شتقبلية  امل���خ���اط���ر  م���ن  و"احلد 
اال�شت�شرافية"  ال���روؤي���ة  خ���الل  م���ن 
ظل  يف  االإن�شانية  القيم  و"م�شتقبل 
و"املراهنة  التكنولوجية"  التحوالت 

على امل�شتقبل عرب ا�شت�شرافه".

م�شتقبل العامل
"م�شتقبل  حمور  جل�شات  وت�شتعر�ض 
عاملنا  ع���ل���ي���ه  ����ش���ي���ك���ون  م����ا  العامل" 
ت�شمل  م�شتقبلية  زمنية  حقب  خالل 
عاماً  واالأربعني  والثالثني  الع�شرين 
ب��ع��ده��ا، �شمن خمتلف  وم���ا  امل��ق��ب��ل��ة، 
حياة  مت�ّض  التي  احليوية  القطاعات 
االإن�شانية،  م�شر  وحت���دد  االإن�����ش��ان 
وفيما اإذا كان ميكن اأن ميتد الوجود 

كنا  اإذا  اأو  ال���ك���واك���ب،  ع���رب  ال��ب�����ش��ري 
�شن�شتوطن واقعاً رقمياً يغدو حقيقياً، 
اإ���ش��اف��ة الت�����ش��اع ال��ف��ج��وة ب��ني النا�ض 
ف��ي��م��ا ي��خ�����ض ه����ذه ال���ت���ط���ورات التي 

تخلق فروقات تزداد ات�شاعاً.

احلد من املخاطر امل�شتقبلية
من  "احلد  حم����ور  ج��ل�����ش��ات  وحت�����دد 
امل����خ����اط����ر امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة م�����ن خ���الل 
خماطر  اأب��رز  اال�شت�شرافية"،  الروؤية 
وحت����دي����ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل وال���ع���م���ل على 
ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون ال���ب���ّن���اء ب����ني ق����ادة 
ال��ف��ك��ر الإي���ج���اد ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة لهذه 
ا�شت�شراف  خ�����الل  م����ن  ال���ت���ح���دي���ات 
امل�شتقبل، واالإجابة عن كيفية تطوير 
وموؤثرة،  هادفة  ا�شت�شراف  ممار�شات 
واآليات  اأدوات  تطور  اآف��اق  وا�شتك�شاف 
على  وق��درت��ه��ا  امل�شتقبل،  ا�شت�شراف 
م�شاعدة الب�شرية يف توظيف الفر�ض 

ومواجهة التحديات.

م�شتقبل القيم االإن�شانية 
"م�شتقبل  حم������ور  ي���ن���اق�������ض  ف���ي���م���ا 

التحوالت  ظ��ل  االإن�����ش��ان��ي��ة يف  ال��ق��ي��م 
التغيرات  اأه�������م  التكنولوجية" 
منظوماتنا  يف  املت�شارعة  والتحوالت 
االج��ت��م��اع��ي��ة وق��ي��م��ن��ا االإن�����ش��ان��ي��ة يف 
والتكنولوجيا  ال��رق��م��ي  ال��ع��امل  ظ��ل 
مو�شوعات  ي��ت��ن��اول  ح��ي��ث  ال��ن��ا���ش��ئ��ة، 
الذكاء  حقوق  مثل  جوهرية  وق�شايا 
وغرها،  امل��ج��ت��م��ع  يف  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
تكون  اأن  يعني  "ماذا  ع��ن��وان  وحت���ت 
خرباء  اجلل�شات  �شتدعو  اإن�شاناً؟"، 
ال�شناعة ال�شتك�شاف تاأثر التطورات 
على  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة  واالجت������اه������ات 
مبا  املحددة،  و�شناعاتهم  قطاعاتهم 
والت�شنيع  والتجارة  الطاقة  ذل��ك  يف 

ال�شناعي.

املراهنة على امل�شتقبل
فيما يخ�ض تنبوؤ امل�شتقبل وا�شت�شرافه 
ع  واقرتاح االآليات واالأدوات التي ت�شرِّ
اخلطط  مع  يتوافق  مبا  له  الو�شول 
ال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��دول وامل��ج��ت��م��ع��ات ومبا 
العقول  يف  االأمثل  اال�شتثمار  ي�شمن 
�شل�شة  ت��ت��ي��ح  واخل�������ربات،  وامل����واه����ب 
جل�شات حمور "املراهنة على امل�شتقبل 
من   400 ت��ف��اع��ل  ا�شت�شرافه"  ع��رب 
القطاعات  خمتلف  م��ن  ال��ف��ك��ر  ق���ادة 
النموذجية  التحوالت  تاأثر  لدرا�شة 
ع��ل��ى االإن�����ش��ان��ي��ة، وخ��ا���ش��ة م��ا يتعلق 
عرب  حيواتنا  على  التقنيات  ب��ت��اأث��ر 
واالأخالقيات  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  امل��ج��ت��م��ع��ات 

التي ت�شتجلبها معها.
دب����ي  "منتدى  ب����ل����ه����ول:  خ����ل����ف����ان 
يجمع  ع����امل����ي  ح������دث  للم�شتقبل" 
ملناق�شة  امل�شتقبلية  ال����روؤى  اأ���ش��ح��اب 

اأهم املوا�شيع التي تهم الب�شرية

واأك�����د ���ش��ع��ادة خ��ل��ف��ان ج��م��ع��ة بلهول 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
الرئي�شي  ال����ه����دف  اأن  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 
للم�شتقبل"  دب���ي  "منتدى  لتنظيم 
اأهم  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  يف  يتمثل 
املوا�شيع التي تهم االإن�شان من خالل 
دب��ي جتمع  عاملية من  اإط��الق من�شة 
لر�شم  امل�شتقبلية  ال�����روؤى  اأ���ش��ح��اب 
م�����ش��ت��دام قائم  خ��ري��ط��ة ط��ري��ق لنمو 
الفر�ض  وا���ش��ت�����ش��راف  امل��ع��رف��ة،  ع��ل��ى 
ومواجهة  التحديات،  م��ع  ت��اأت��ي  التي 
امل��ت��غ��رات ال��ط��ارئ��ة ب��االع��ت��م��اد على 
وتقنيات  اأدوات  تبني  وع��رب  االب��ت��ك��ار 

الثورة ال�شناعية الرابعة". 
املعرفة  ت��ط��ور  ���ش��رع��ة  "اإن  واأ����ش���اف: 
االإن�شانية ال ترتك جمااًل لالنتظار، 
فامل�شتقبل قريب جداً، ويف عامل يطور 
فيه الذكاء اال�شطناعي نف�شه بنف�شه، 
من  �شن�شهده  ع��م��ا  احل��دي��ث  ي��ع��د  مل 
تغرات واإمنا ما نعي�شه من تغرات، 
وهذا يفر�ض علينا اأن نكون على اأهبة 
اال�شتعداد لها ب�شكل دائم واأن نوظف 
تطبيقاتها خلدمة املجتمعات وتعزيز 

جودة حياة اأفرادها".
"منتدى  اجل����زي����ري:  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د 
م�شتقبل  ي�شتعر�ض  للم�شتقبل"  دبي 

القطاعات التي مت�ض حياتنا 
ومن جهته قال عبد العزيز اجلزيري 
ملوؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
جل�شات  "�شرتكز  للم�شتقبل:  دب���ي 
منتدى دبي للم�شتقبل على قطاعات 
متنوعة  واق���ت�������ش���ادي���ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
املناخي، و�شواًل  التغر  اآثار  بدءاً من 
وقود  ي�شغلها  اأن  املنتظر  املكانة  اإىل 
النفط  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ال���ه���ي���دروج���ني 

ياأخذنا  ال���ت���ي  وامل�������ش���اح���ات  وال����غ����از، 
ال��ذك��اء اال���ش��ط��ن��اع��ي، واأهمية  اإل��ي��ه��ا 
���ش��د ال��ف��ج��وة ال��رق��م��ي��ة، و����ش���وال اإىل 

ا�شتيطان الكواكب".
املنتدى  "�شيقدم  ب���ال���ق���ول:  وت���اب���ع 
ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف مب��خ��ت��ل��ف ال����روؤى 
خمتلف  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ح������ول  ال���ع���امل���ي���ة 
وتطور  حياتنا  مت�ض  التي  القطاعات 
وتوجهات  وجمتمعاتنا  اقت�شاداتنا 
 ... حكوماتنا  عمل  واأ���ش��ل��وب  �شبابنا 
كربى  حت����والت  �شي�شهد  فامل�شتقبل 
ال�شحيح  بال�شكل  مواكبتها  ميكن  ال 
اال�شتباقي  التخطيط  خ��الل  من  اإال 

وال�شامل".

من�شة عاملية
للم�شتقبل"  دب���ي  "منتدى  وي��ع��ت��رب 
اأكرب جتّمع ملنظمات وخرباء امل�شتقبل 
يف العامل واالأول من نوعه يف املنطقة، 
قطاعات  ع��ن  ممثلني  يجمع  وال���ذي 
خمتلفة من بينها القطاع االأكادميي، 
وغر  ربحية  منظمات  اإىل  باالإ�شافة 
وموؤ�ش�شات  حكومية  وجهات  ربحية، 

خ��ا���ش��ة يف م��ت��ح��ف امل�����ش��ت��ق��ب��ل، بهدف 
اإثراء احلوار وتبادل االأفكار وحتديد 
�شرت�شم  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
م�����ش��ت��ق��ب��ل ال����ق����ط����اع����ات احل���ي���وي���ة، 

وت�شميم م�شتقبل اأف�شل للب�شرية.
للم�شتقبل”  دب���ي  “منتدى  وي�����ش��ّك��ل 
من�شة عاملية لتبادل اخلربات واالأفكار 
يف جمال ت�شميم امل�شتقبل مبا ي�شهم 
بتعزيز جودة حياة املجتمعات، اإ�شافة 
احلكومات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل 
وامل����وؤ�����ش���������ش����ات واالأف��������������راد واإن���������ش����اء 
فر�ض  خللق  وفاعلة  عاملية  ���ش��راك��ات 
التغرات  ت��واك��ب  ج��دي��دة  م�شتقبلية 
الأبرز  حلول  باإيجاد  وت�شهم  العاملية 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت���واج���ه ال���ع���امل يف 
ا�شت�شراف  ع��رب  وامل�شتقبل  احل��ا���ش��ر 
ال��ت��غ��رات اجل��ذري��ة القادمة  م��الم��ح 
القطاعات  م��ن  ال��ع��دي��د  م�شتقبل  يف 

الرئي�شية واحليوية.

روؤية م�شتقبلية
للم�شتقبل  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  وت���ه���دف 
دبي  “منتدى  ت��ن��ظ��ي��م  خ�����الل  م����ن 
للم�شتقبل” اإىل حتقيق روؤية �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئي�ض 
جم��ل�����ض ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع���اه 
مكانتها  وتر�شيخ  دب��ي  مل�شتقبل  اهلل، 
اأف�شل  م��ن  ك��واح��دة  ال��رائ��دة  العاملية 
قيادة  خ�����الل  م����ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  م�����دن 
امل�شتقبل  وت�شميم  ا�شت�شراف  جهود 
وتطوير الفر�ض امل�شتقبلية بالتعاون 
احلكومية  اجلهات  من  �شركائها  مع 
ورواد  والنا�شئة  العاملية  وال�����ش��رك��ات 

االأعمال يف دولة االإمارات والعامل.

عمار النعيمي ي�شيد مب�شاركة �شرطة اأبوظبي يف مهرجان ليوا عجمان للرطب والع�شل

تركز جل�شاته على 4 حماور رئي�شية مب�شاركة نخبة خرباء العامل وم�شممي امل�شتقبل 

ت�شميم م�شتقبل الب�شرية على اأجندة »منتدى دبي للم�شتقبل« يف اأكتوبر املقبل مبتحف امل�شتقبل
حماور املنتدى ت�شمل »م�شتقبل العامل« و»احلد من املخاطر امل�شتقبلية« و»م�شتقبل القيم االإن�شانية يف ظل التحوالت التكنولوجية«   و»املراهنة على امل�شتقبل عرب ا�شت�شرافه«

رواد املركز ال�شيفي لنادي الذيد يف زيارة ملدينة ال�شارقة لالإعالم )�شم�س(

•• اأبوظبي-وام: 

وّقع مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية مذكرة تفاهم 
مع االأمانة العامة ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية يف مقر املركز 

باأبوظبي.
الطرفني  بني  التعاون  من  طويل  لتاريخ  تتويًجا  املذكرة  هذه  وتعد 
الفعاليات  تنظيم  يف  وم�شاركات  بحثية،  مب�شروعات  القيام  ن  ت�شمَّ
ب���ني اجل��ان��ب��ني يف جم����االت االهتمام  ل��ل��خ��ربات  ال��ع��ل��م��ي��ة، وت���ب���اداًل 

امل�شرتكة.
الطنيجي، مدير  ابت�شام علي  الدكتورة  املذكرة  توقيع  املركز يف  مّثل 
امل�شت�شار  �شعادة  العامة  االأمانة  ومّثل  باالإنابة،  املجتمع  قطاع خدمة 

الت�شريعية  لل�شوؤون  امل�شاعد  االأم���ني  ال�شويدي،  نا�شر  ب��ن  �شلطان 
اجلانبني.  من  واملخت�شني  امل�شوؤولني  من  عدد  بح�شور  والقانونية، 
لرفع  الطرفني  ب��ني  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  اإىل  امل��ذك��رة  وت��ه��دف 
ال�شلة  ذات  بالق�شايا  وال��دويل  واالإقليمي  اخلليجي  الوعي  م�شتوى 
باهتمامات الطرفني، وذلك عن طريق تعزيز التعاون العلمي والبحثي 
الطرفني، ورفع  الثنائية بني  املعرفية  امل�شروعات  امل�شرتك، وتطوير 
كفاءة الكوادر الب�شرية، وتنوع م�شادر البحث اأمام الباحثني، والن�شر 
والرتجمة واال�شتفادة من اإمكانيات كل طرف ومن مكاتبه وفروعه يف 
الداخل واخلارج، واالحتكاك بذوي اخلربات املحلية والدولية وتبادل 
النقا�شية.  واحللقات  العمل  وور���ض  والندوات  املوؤمترات  عرب  االأفكار 
يف  امل�شرتك  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  ج��وان��ب  تعزيز  على  امل��ذك��رة  ون�شت 

اأوراق  واإع����داد  م�����ش��رتك،  اأو  منفرد  ب�شكل  ال��ب��ح��وث  اإع����داد  جم���االت 
وعقد  الدرا�شية،  واحللقات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  وعقد  ال�شيا�شات، 
اإىل  من�شوبيهما  ودع��وة  الطرفني،  بني  بالتعاون  التدريبية  ال��دورات 
وفًقا  الطرفني،  اأح��د  ينظمها  التي  واالأن�شطة  ال��ربام��ج  يف  امل�شاركة 

لالأنظمة املتبعة لديهما.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم اأثناء زيارة قام بها وفد االأمانة للمركز، 
املختلفة،  واإدارات���ه  املركز  للوفد يف عدد من قطاعات  ت�شمنت جولة 
دعم  يف  وجهوده  ومبادراته  باملركز،  العمل  اآليات  على  خاللها  لع  اطَّ

�شناعة القرار وتعزيز ثقافة البحث العلمي وخدمة املجتمع.
ن خاللها وفد االأمانة العامة جهود املركز  ويف ختام الزيارة، التي ثمَّ
يف  الكبر  واإ�شهامه  وعربيًّا،  خليجيًّا  اال�شرتاتيجي  الفكر  تعزيز  يف 

العلمية اجلادة،  ال��روؤى  بالكثر من  العربية  الفكرية  ال�شاحة  اإث��راء 
وعقب توقيع مذكرة التفاهم، تبادل الطرفان الدروع التذكارية وقدم 

املركز جمموعة من اإ�شداراته اإىل اأع�شاء وفد االأمانة العامة.
اأن مركز االإم��ارات قد اخت�ض جمل�ض التعاون بعدد  اجلدير بالذكر، 
تناولت  التي  وال��ن��دوات  وامل��وؤمت��رات  البحثية  االإ����ش���دارات  م��ن  كبر 
اخلليجية،  وال�شعوب  ال��دول  بني  والتقارب  التعاون  تعميق  يف  دوره 
وال�����دويل، لدعم  االإق��ل��ي��م��ي  ال�شعيدين  ع��ل��ى  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  واجل��ه��ود 
االأمن واال�شتقرار وتر�شيخ اأوا�شر التعاون امل�شرتك، وقد جاء توقيع 
املذكرة �شمن م�شاعي املركز لتطوير عالقته مع املوؤ�ش�شات االإقليمية 
البحث  ودعم  لت�شجيع  العامة  االأمانة  مبادرات  �شياق  ويف  والدولية، 

العلمي والتقني يف املجاالت كافة.

تفاهم بني »الإمارات للدرا�شات« والأمانة العامة ل� »جمل�س التعاون«

املركز الوطني للبحث والإنقاذ ي�شعف 
م�شابا اآ�شيويا اأثناء احرتاق �شهريج وقود

•• الفجرية -وام: 

نفذ املركز الوطني للبحث واالإنقاذ بالتن�شيق مع عمليات �شرطة الفجرة 
اأم�ض مهمة اإنقاذ واإخالء طبي مل�شاب من اجلن�شية االآ�شيوية تعر�ض حلروق 

متفرقة اثر احرتاق �شهريج وقود يف منطقة البثنة يف اإمارة الفجرة.
وذكر املركز اأنه مت التدقيق على املوقع بوا�شطة االأنظمة العملياتية امل�شاعدة 
واالإنقاذ،  للبحث  الوطني  للمركز  التابع  العمليات  غرفة  فريق  قبل  م��ن 
االإنقاذ  و  البحث  فريق  متكن  واالإن��ق��اذ  البحث  طائرة  واإمكانيات  وبقدرات 
من اإخالء امل�شاب اإىل م�شت�شفى الفجرة لتلقي العالج الالزم مع �شمان و 

مراعاة كافة االإجراءات االحرتازية والوقائية اخلا�شة بفرو�ض كورونا.

النائب العام للدولة : دعم ومتكني ال�شباب نهج الإمارات 
امل�شتدام وروؤيتها ل�شت�شراف امل�شتقبل و�شناعته

•• اأبوظبي - وام: 

اأكد امل�شت�شار الدكتور حمد �شيف ال�شام�شي النائب العام للدولة اأن دعم ال�شباب 
ا�شرتاتيجية  خطط  على  يرتكز  ثابت  نهج  هو  االإم���ارات  دول��ة  يف  ومتكينهم 
يف  اال�شتثمار  هو  للدولة  االأمثل  اال�شتثمار  باأن  اليقني  يبلغ  واقتناع  مبتكرة 
قدرات ال�شباب واأفكارهم واإبداعاتهم وحتويل طاقاتهم اإىل قوة فاعلة وموؤثرة 

يف جمتمعهم.
لل�شباب  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  كلمة  يف   - ال�شام�شي  الدكتور  امل�شت�شار  وق��ال 
الذي ي�شادف 12 اأغ�شط�ض من كل عام - اإن احتفالنا باليوم العاملي لل�شباب، 
وجه من احتفالنا بالنموذج الرائد الذي تكر�شه دولة االإمارات يف دعم ومتكني 
ال�شباب وتر�شيخ دورهم املحوري يف عملية التنمية امل�شتدامة، بف�شل القيادة 
الر�شيدة التي اأولت �شباب الوطن جل اهتمامها، ودعمت م�شاركتهم يف م�شرة 
ال�شباب  اأن  اإىل  م�شرا  و�شناعته،  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  ويف  والتطوير،  البناء 
االإماراتي اأثبت جدارته وقدرته على حتقيق االآمال والطموحات، عرب تاريخ 
م�شرف من العطاء وحتقيق االإجنازات، وا�شتطاع اأن يرتك ب�شمته يف العديد 
من امل�شاريع املحلية والعاملية، حتى بات مثاال يحتذى ل�شباب العامل، وحمط 
اأنظارهم، يتطلع العامل اإىل ريادتهم وتفوقهم وقدرتهم على حتمل امل�شوؤوليات 

الوطنية والنهو�ض بها على اكمل الوجوه.
ونوه اإىل امل�شاريع واملبادرات التي اأطلقتها الدولة اإىل جانب توفر االإمكانات 
مبا  عليها،  والبناء  النجاحات  م�شرة  موا�شلة  من  متكنهم  التي  والو�شائل 
يدعم املكت�شبات التي حققتها االإمارات خالل اخلم�شني عاما املا�شية، وامل�شي 
القادمة،  عاما  للخم�شني  ل��ه،  ح��دود  ال  بطموح  االإجن����ازات،  م�شرة  قدما يف 
ان�شجاما مع اأهداف مئوية االإمارات 2071 جلعل دولة االإمارات اأف�شل دولة 

يف العامل.
واأكد النائب العام للدولة اأن النيابة العامة تويل اأهمية بالغة لل�شباب وتعمل 
ا�شرتاتيجيات  وف��ق  وال��ت��ط��وي��ر،  البناء  عملية  يف  واإ���ش��راك��ه��م  متكينهم  على 
متكاملة، تقوم على حتفيز �شبابها، وت�شجيعهم على امل�شاركة يف تعزيز النظام 
ا�شت�شراف  يف  املتمثلة  اأهدافها  لتحقيق  املتوا�شل  �شعيها  اإط��ار  يف  الق�شائي، 
يف  ت�شاهم  واع��دة،  �شابة  اإماراتية  بقدرات  املمكنة،  احللول  واإي��ج��اد  امل�شتقبل 
وحتقيق  القانون  �شيادة  �شعيد  على  االإم���ارات  لدولة  الرائدة  املكانة  تر�شيخ 

العدالة.

•• اأبوظبي-وام:

مع  بالتعاون  امل���دين  للدفاع  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  نظمت 
حول  ال�شعديات  مبركز  عمل  ور���ش��ة   EVS �شركة 
خماطر ال�شيارات الكهربائية وكيفية التعامل معها 
اأف�شل  ب��ات��ب��اع  ح��ري��ق  اأو  حل���ادث  تعر�شها  ح���ال  يف 

االأ�شاليب احلديثة واملبتكرة.
نائب  البلو�شي  جالل  علي  اإبراهيم  العقيد  واأو�شح 
مدير قطاع االإنقاذ واالإطفاء بهيئة اأبوظبي للدفاع 
التي  النقاط اخلطرة  الور�شة ركزت على  اأن  املدين 
ق�ض  اإىل  ا���ش��ط��راره  عند  املنقذ  يتجنبها  اأن  يجب 
اأج����زاء م��ن امل��رك��ب��ة الإن��ق��اذ امل�����ش��اب، وات��ب��اع اأ�شلوب 
الكهرباء  ان��ق��ط��اع  ع��ن��د  امل��رك��ب��ة  اأب����واب  لفتح  دق��ي��ق 
لوقوع  اإم��داد الطاقة للبطارية جتنباً  منها، وف�شل 

واآخر  املركبة حل��ادث،  تعر�شت  اإذا  انفجار  اأو  حريق 
حرائق  الإط���ف���اء  ال�شحيحة  وال���ط���رق  امل�����ش��ت��ج��دات 

ال�شيارات الكهربائية.
الكهربائية  ال�شيارات  حرائق  اإط��ف��اء  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�شيارات  يف  حريق  مكافحة  م��ن  اأ�شعب  يكون  ق��د 
لي�ض  ول��ك��ن��ه  االح�����رتاق،  حم��رك��ات  ذات  التقليدية 
اأو خطورة من احلريق ال��ذي ي�شب يف  اأك��ر تعقيداً 

ال�شيارات التي تعمل بنظام الغاز.
وقال اإنه يف حالة اندالع حريق عقب وقوع حادث فاإنه 
ال�شيارات الكهربائية  ال يوجد فرق يف املخاطر بني 
وال�شيارات ذات حمركات االحرتاق، الفتاً اإىل اأهمية 
اتباع اال�شرتاطات الوقائية التي تعزز ال�شالمة من 
باملركبات  وقوع مثل هذه احلرائق وتوفر طفايات 

املختلفة.

»اأبوظبي للدفاع املدين« يعزز الوعي 
بالتعامل مع حرائق ال�شيارات الكهربائية
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اأخبـار الإمـارات

ال�شراكة متنح فر�ص تدريب عملية للطلبة

جامعة زايد تتعاون مع جمموعة اأبولونيا لطب اأ�شنان الأطفال للم�شاهمة يف التدريب والبحث الأكادميي
•• اأبوظبي-الفجر:

وقعت جامعة زايد مذكرة تفاهم 
اأب���ول���ون���ي���ا لطب  م����ع جم���م���وع���ة 
اأ���ش��ن��ان االأط���ف���ال، وه��ي اأح���د اأهم 
الدولة  االأ���ش��ن��ان يف  م��راك��ز ط��ب 
االأطفال،  اأ���ش��ن��ان  بطب  املخت�شة 
البحثي  ال��ت��ع��اون  اأن�����ش��ط��ة  ل��دع��م 
اجلامعة  طلبة  وت��زوي��د  امل�شرتك 
ب����اخل����ربة ال��ع��م��ل��ي��ة ال����الزم����ة يف 
ب��ي��ئ��ة م��ه��ن��ي��ة وداع����م����ة وذل�����ك يف 
جمال �شحة الفم واالأ�شنان لدى 

االأطفال.
يف  م��وؤخ��راً  االتفاقية  توقيع  ومت 
من  باأبوظبي  زاي���د  جامعة  ح��رم 
قبل نائب مدير اجلامعة ورئي�ض 
بجامعة  االأك����ادمي����ي����ة  ال�������ش���وؤون 
زاي���د االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور كاليتون 
م��اك��ن��زي، وال���دك���ت���ور ي��ا���ش��ر حاج 

جلامعة زايد واخلربة الكبرة يف 
البحث العلمي والتعليمي". واأكد 
ال��دك��ت��ور ي��ا���ش��ر اأن���ه ب��ع��د جائحة 
كوفيد 19- مت االعرتاف باأهمية 
خا�شة  العلمي.  والبحث  التعاون 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  ب��ني م��وؤ���ش�����ش��ات 
اخلربة  ذات  واملوؤهلة  واحلكومية 
العلمية والقدرات املهنية العملية. 
املتقدمة  "الدول  واأ��������ش�������اف: 
منذ  وال��درا���ش��ات  ال��ب��ح��وث  تبنت 
زم����ن ب��ع��ي��د، مم���ا ���ش��اع��ده��ا على 
ال��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي و���ش��اه��م يف منو 
تتمتع  واملعريف".  االق���ت�������ش���ادي 
اأ�شنان  لطب  اأب��ول��ون��ي��ا  جمموعة 
االأطفال بجودة عالية ونخبة من 
واأخ�شائي  االأطفال  اأ�شنان  اأطباء 
واملتخ�ش�شني  االأ����ش���ن���ان  ت��ق��ومي 
احلا�شلني على درجات املاج�شتر 
امل����ج����ال.  وال�����دك�����ت�����وراه يف ذل�����ك 

�شيعود  مم��ا  االأك��ادمي��ي،  والبحث 
والباحثني  طالبنا  على  بالفائدة 

االأكادمييني واملجتمع.
فار�ض  ال���دك���ت���ور  االأ����ش���ت���اذ  وق�����ال 
"�شيتيح  ال���ت���ع���اون  اأن  ه�������واري: 
بيانات  ق��اع��دة  اإىل  ال��و���ش��ول  ل��ن��ا 
�شحة  ح���ول  للمعلومات  حملية 
ال���ف���م واالأ�����ش����ن����ان، ح���ي���ث اأج�����رت 
اأب��ول��ون��ي��ا لطب  م��راك��ز جمموعة 
الدرا�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  االأ���ش��ن��ان 
التاأثرات  ح���ول  اال���ش��ت��ق�����ش��ائ��ي��ة 
ل�شحة  وال��ن��ف�����ش��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
"�شيجري  واأ�������ش������اف:  الفم." 
لنا  راأي  ا���ش��ت��ط��الع��ات  ���ش��رك��اوؤن��ا 
مواردهم  با�شتخدام  تكلفة  ب��دون 
ا لتنظيم  اأي�شً اخلا�شة، وخططنا 
حمالت توعية م�شرتكة للو�شول 
اأن  مي���ك���ن  وال����ت����ي  امل�����دار������ض  اإىل 
ت�������ش���اع���د يف ن���ه���اي���ة امل�����ط�����اف يف 

والع�شو  التنفيذي  املدير  حميد 
امل���وؤ����ش�������ض مل��ج��م��وع��ة اأب���ول���ون���ي���ا، 
وب���ح�������ش���ور االأ�����ش����ت����اذ ال���دك���ت���ور 
فار�ض ه��واري، عميد كلية العلوم 
بجامعة  وال�����ش��ح��ي��ة،  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ال�شعدي،  ول��ي��د  وال��دك��ت��ور  زاي���د، 
االأطفال  اأ���ش��ن��ان  ا���ش��ت�����ش��اري ط��ب 
واملدير الطبي ملجموعة اأبولونيا، 
وعدد من اأطباء االأ�شنان واملهتمني 
ال�شحة  جم���ال  يف  االأك���ادمي���ي���ني 

وطب االأ�شنان.
نائب  اأك��د  التعاون،  على  وتعليًقا 
ال�شوؤون  ورئي�ض  اجلامعة  مدير 
"باأنه  زاي��د:  بجامعة  االأك��ادمي��ي��ة 
مت���ت���ل���ك امل���وؤ����ش�������ش���ت���ني اخل�����ربة 
التي  ال��الزم��ة  التقنية  وال��ق��درات 
حتقيق  يف  ����ش���ك  ب����ال  ���ش��ت�����ش��اه��م 
ن���ت���ائ���ج اإي���ج���اب���ي���ة ل���ل���ط���رف���ني، ال 
ال����ت����دري����ب  ����ش���ي���م���ا يف جم��������االت 

ا���ش��ت��ق��ط��اب ط��ل��ب��ة ج���دد جلامعة 
زاي������د. ع�����الوة ع��ل��ى ذل�����ك، متنح 
فر�ض  م��ن  ا  بع�شً ال�����ش��راك��ة  ه��ذه 
جمموعة  م����ع  ط���الب���ن���ا  ت����دري����ب 
اأ�شنان  ل��ط��ب  امل��ت��ق��دم��ة  اأب��ول��ون��ي��ا 
القريب.   امل�شتقبل  يف  ل��الأط��ف��ال 
ح��اج حميد  يا�شر  الدكتور  واأ���ش��ار 
املدير التنفيذي والع�شو املوؤ�ش�ض 
اأن جامعة  اإىل  اأبولونيا،  ملجموعة 
ال��ع��ل��م واملعرفة  زاي����د ه��ي م��ن��ارة 
، ح����ي����ث جت����ل����ب م�����زاي�����ا ك���ب���رة 
بخريجني  وال����ع����امل  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
وكفاءة  ع��ال��ي��اً  ت��اأه��ي��ال  م��وؤه��ل��ني 
تعترب  التفاهم  "مذكرة  ف��ري��دة. 
االأمام  اإىل  ومهنية  علمية  خطوة 
لهذا  و�شيكون  االأ���ش��ن��ان،  ط��ب  يف 
للغاية على  تاأثراً كبراً  التعاون 
قادرين  �شنكون  حيث  موؤ�ش�شتنا، 
على اال�شتفادة من املوارد العلمية 

باأحدث  وامل��ج��ه��زة  ع��ي��ادات��ه��ا،  يف 
ال��ت��ق��ن��ي��ات واأك���ره���ا ت��ق��دًم��ا مما 

املجموعة  اق���ت���ن���اء  ب����االإ�����ش����اف����ة 
اال�شطناعي  ال���ذك���اء  خ�����ش��ائ�����ض 

التعاون  ه��ذا  ملثل  موؤهلة  يجعلها 
يف البحث العلمي واالأكادميي.

حممد ال�شرقي ي�شتقبل مدير هيئة البيئة بالفجرية ويطلع على 
م�شاريع العمل يف حممية وادي الوريعة الوطنية

•• الفجرية -وام: 

اأّك��د �شمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرة 
اأهمية امل�شاريع البحثية والبيئية يف جمال املحميات الطبيعية، 
حممد  ب��ن  ح��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  دع���م  اإىل  ..م�����ش��ًرا 
ال�شرقي ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم الفجرة ال�شتثمار اأف�شل 
اإمارة  يف  البيئي  العمل  لتطوير  واال�شرتاتيجيات  التقنيات 

الفجرة مبا يتواءم مع روؤية الدولة يف هذا املجال املهم.

مكتبه  يف  الفجرة،  عهد  ويل  �شمو  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 
الوطنية  ال��وري��ع��ة  وادي  حممية  رئي�ض  االأم����ري،  ب��ال��دي��وان 
مدير  املعال  اأ�شيلة  �شعادة  بح�شور  احل��م��ودي،  علي  الدكتور 

هيئة البيئة بالفجرة.
البيئية  الدرا�شات  من  ع��دد  على  اللقاء،  خ��الل  �شموه  واطلع 
مع  امل�شتقبلية  ال�شراكات  ح��ول  ومقرتح  املحمية،  يف  القائمة 
اجلهات ذات العالقة يف القطاعني العام واخلا�ض، كما ا�شتمع 
احلديثة  احل��م��اي��ة  اأ���ش��ال��ي��ب  ح��ول  تف�شيلي  ���ش��رٍح  اإىل  �شموه 

حماية  يف  ودوره���ا  الوطنية  الوريعة  وادي  حممية  يف  املتبعة 
عليها  تعمل  التي  البيئية  وامل�شاريع  االإم���ارات  دول��ة  يف  البيئة 
هيئة  بجهود  �شموه  واأ���ش��اد  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة.  خططها  �شمن 
الوطنية نحو  الوريعة  وادي  بالفجرة وفريق حممية  البيئة 
يف  ي�شهم  مبا  وتنميتها  احلّية  ومواردها  البيئة  على  احلفاظ 

حتقيق التوازن البيئي ورفع الوعي املجتمعي جتاه البيئة.
ح�شر اللقاء �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد 

الفجرة.

ح�شور فاعل ل�� »تريندز « يف برنامج معهد اأوك�شفورد ال�شيفي لتطوير املناهج
•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  اأك�������د 
االتفاقيات  اأن  واال����ش���ت�������ش���ارات 
االإبراهيمية ت�شكل ركيزة الحرتام 
االآخ�������ر، وت���ع���رتف ب���وج���ود ت���راث 
م�شرتك بني الدول املوّقعة عليها، 
الواليات  ال��ت��ال��ي��ة:  ال�����دول  وه����ي 
املتحدة، ودول��ة االإم���ارات، ومملكة 
البحرين، ودولة اإ�شرائيل، واململكة 

املغربية، وجمهورية ال�شودان.
عبداهلل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
ال���ع���ل���ي ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي – 
يف  واال�شت�شارات  للبحوث  تريندز 
كلمة له باجلل�شة الرئي�شية �شمن 
ال�شيفي  اأوك�شفورد  برنامج معهد 
بكلية  ب��داأ  ال��ذي  املناهج،  لتطوير 
باململكة  اأوك�������ش���ف���ورد  ب���ي���م���ربوك، 
اأن  ي��وم��اً،   12 وي�شتمر  امل��ت��ح��دة، 
ه��و مدخل  امل�شرتك  ال���رتاث  ه��ذا 
االتفاقيات  دول  بني  التفاعل  اإىل 
بينها،  فيما  وال��ت��ع��اون  و�شعوبها، 

ولي�ض التنافر وال�شراع.
ال���ت���ي حملت  اجل��ل�����ش��ة  و����ش���دد يف 
االإبراهيمية  "االتفاقيات  ع��ن��وان 
اأن  االآخر" على  الحرتام  – اآلية 
فكرة الرتاث االإبراهيمي امل�شرتك 
الثالث،  ال�شماوية  ال��دي��ان��ات  ب��ني 
واحل�شارات الب�شرية التي تاأ�ش�شت 
عليها ويف ظلها، هي فكرة مبدعة، 
ميكن اأن ُيبنى عليها م�شروع ثقايف 
احل�شارتني  ���ش��ع��وب  ب���ني  اأو�����ش����ع 
جهة،  م��ن  العربية–االإ�شالمية 
اليهودية– احل�������ش���ارة  و����ش���ع���وب 

امل�شيحية من جهة اأخرى.
اأن الرتاث  ال��ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  وذك���ر 
االإب��راه��ي��م��ي امل�����ش��رتك ه��و تعزيز 
ة بني �شعوب الدول املوقعة،  لالأُخوَّ
بينها،  الثقايف  التنوع  على  وتاأكيد 
وخمتلفة  متنوعة  ثقافات  بوجود 
منها  ك����ل  ي����ح����رتم  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 

والت�شامح  ال���ث���ق���ايف  وال���ت���ف���اع���ل 
االإن�������ش���اين، وال���ث���ال���ث ي��ت��ج�����ش��د يف 
التي  امل�شتدامة  ال�شلمية  الت�شوية 
االتفاقيات  مظلة  م��د  على  ت��ق��وم 
دول  �شائر  لت�شمل  االإب��راه��ي��م��ي��ة، 
مقدمتهم  ويف  و���ش��ع��وب��ه،  االإق��ل��ي��م 
اأ�شا�ض  على  الفل�شطيني  ال�شعب 
العالقات  وتوطيد  الدولتني،  حل 
�شمن  عربية،  ودول  اإ�شرائيل  بني 
املتبادلة،  للم�شالح  ج��دي��د  ف��ه��م 
امل�شرتكة،  ال��ت��ه��دي��دات  وم��واج��ه��ة 
تطلعات  حت��ق��ي��ق  يف  ُي�����ش��ه��م  ومب���ا 
والتنمية  اال�شتقرار  اإىل  ال�شعوب 

امل�شتدامة.

ال�شالم  قيم  ن�شر  "تريندز": 
والت�شامح 

ويف اجلل�شة الثانية للربنامج والتي 

بني  ال�شلمي  التعاي�ض  اإىل  ي�شتند 
املختلفة،  واأعراقه  االإقليم  �شعوب 
االإبراهيمية،  االتفاقيات  اأن  مبيناً 
لل�شالم،  ج��دي��داً  م��ن��ظ��وراً  ت��ط��رح 
يقوم على القبول باالآخر و�شرورة 
اأج��ل حتقيق  تعاي�ض اجلميع؛ من 
م�شالح كل ال�شعوب، واحرتام حق 
اجلميع يف العي�ض ب�شالم، والتطلع 

اإىل التنمية امل�شتدامة. 
اإن ه���ذه االت��ف��اق��ي��ات تطرح  وق���ال 
م�شروعاً للتعاون اال�شرتاتيجي يف 
املنطقة، ومنظوراً تكاملياً الأقاليم 
والبحر  املتو�شط  والبحر  اخلليج 
ما من  الهندي؛  واملحيط  االأحمر 
�شاأنه اإعادة هيكلة املنطقة، وت�شكيل 
كما  و�شعوبه.  دول��ه  بني  العالقات 
اأن هذه االتفاقيات تتجاوز العالقة 
ب��ني احل��ك��وم��ات اإىل ال�����ش��الم بني 

وال����ت���������ش����ام����ح وال����ت����ع����اي���������ض بني 
املركز  اأن  اإىل  م�شراً  املجتمعات، 
التعاون  جم����االت  ف��ت��ح  اإىل  ب����ادر 
مراكز  م����ع  وال���ب���ح���ث���ي  ال���ع���ل���م���ي 
ال��ب��ح��وث يف ال����دول امل��وق��ع��ة على 
ال�شبق  له  وك��ان  االتفاقيات،  ه��ذه 
يف اأن يكون اأول مركز بحثي، يقع 
م��ق��ره يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ينظم 
بالتعاون  اإ���ش��رائ��ي��ل  داخ����ل  ن����دوة 
التابع  دي����ان  م��و���ش��ي��ه  م��رك��ز  م���ع 
جلامعة تل اأبيب، مب�شاركة وا�شعة 
االتفاقيات  دول  يف  املفكرين  م��ن 

االإبراهيمية.
ي�شعى  تريندز  مركز  اأن  واأ���ش��اف 
ل���ل���ت���ع���ري���ف ب����ه����ذه االت����ف����اق����ي����ات 
وباأهميتها، من خالل ن�شر االأوراق 
الفعاليات  من  والعديد  البحثية 
�شارك فيها خرباء وباحثون  التي 

االأبحاث  "مراكز  ع��ن��وان  ح��م��ل��ت 
ال  دور  االإبراهيمية..  واالتفاقيات 
ال��دك��ت��ور حممد  اأك���د  غ��ن��ى عنه"، 
الفكر  م��راك��ز  دور  اأه��م��ي��ة  ال��ع��ل��ي 
داعمة  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  يف  واالأب����ح����اث 
التعريف  خ�����الل  م����ن  ل���ل�������ش���الم، 
باأهمية هذه االتفاقيات وباأهدافها 
ل�شالح  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ت�����ش��ب  ال���ت���ي 
كثراً  عانت  التي  املنطقة،  �شعوب 
اال�شتقرار  ع���دم  ح��ال��ة  ج���راء  م��ن 
ال���ت���ي ع��ا���ش��ت��ه��ا ع��ل��ى م�����دار عقود 

طويلة. 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  اأن  وب���ني 
"عامليَّ  ب�����ش��ف��ت��ه  واال����ش���ت�������ش���ارات 
التوجه والروؤية" اأخذ على عاتقه 
انطالقاً  البّناء  الدور  بهذا  القيام 
القيم  ن�شر  باأهمية  اهتمامه  م��ن 
التي تركز على ال�شالم واال�شتقرار 

ال�شعوب واملجتمع املدين والقطاع 
اخلا�ض يف منطقتنا.

على  العلي  حممد  الدكتور  و�شدد 
اأن ثمة ثالث دوائر يجدر الرتكيز 
عليها يف امل�شتقبل، لال�شتفادة من 
االتفاقيات  خلقته  ال���ذي  ال��زخ��م 
ت�شكيل  اأج����ل  م���ن  االإب��راه��ي��م��ي��ة، 
ِحقبة جديدة يف ال�شرق االأو�شط؛ 
القاعدي  امل���ن���ظ���ور  اأواًل:  وه�����ي 
تطوير  على  يقوم  ال��ذي  لل�شالم، 
والثقافية،  االجتماعية  العالقات 
بني  القيمية  امل�����ش��رتك��ات  وت��ع��زي��ز 
الفعاليات  ع��رب  امل��ن��ط��ق��ة،  ���ش��ع��وب 
الثقافية واالجتماعية والريا�شية 
الثاين  اأم��ا  املختلفة،  وال�شياحية 
ف���ه���و م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين 
دوراً  ل���ه���ا  اإن  ح���ي���ث  وال�������ش���ب���اب، 
االآخر  قبول  ثقافة  ن�شر  يف  فعااًل 

وجتمعها  االآخ����ري����ن،  اخ���ت���الف���ات 
امل�������ش���رتك،  ال���ع���ي�������ض  ال���رغ���ب���ة يف 
وتتفاعل تاأثراً وتاأثراً فيما بينها. 
ويت�شمن املفهوم كذلك االعرتاف 
�شواء  االأخ��رى،  الثقافات  ب�شرعية 

يف املجتمع اأو االإقليم اأو العامل.
واأ�شاف اأن االتفاقيات االإبراهيمية 
ت���ق���دم اإ����ش���ه���ام���اً م��ه��م��اً يف اجل���دل 
ال�شائد بني الدار�شني واملمار�شني، 
احل�شارات  ب���ني  ال���ع���الق���ة  ح����ول 
العامل،  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال��ث��ق��اف��ات 
التعددية  ع��ن  امل��داف��ع��ني  مل�شلحة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال�����داع�����ني الح�����رتام 
املروجني  ال��ث��ق��ايف، و���ش��د  ال��ت��ن��وع 
ل�����ش��راع ال��ث��ق��اف��ات، وال��داع��ني اإىل 

�شدام احل�شارات.
اآخر  ج��ان��ب��اً  ث��م��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
االإبراهيمية،  لالتفاقيات  اأ�شا�شياً 
وه������و ت���ع���زي���زه���ا ل���ل���ت�������ش���ام���ح بني 
منوذج  وي�شتند  امل��ن��ط��ق��ة،  ���ش��ع��وب 
االتفاقيات  ت�شعى  الذي  الت�شامح، 
الكراهية،  �شد  اإىل  تاأ�شي�شه،  اإىل 
ومكافحة التمييز بني الب�شر �شواء 
العرق،  اأو  الدين،  اأ�شا�ض  على  كان 
اأو النوع، اأو اللون، اأو املواطنة. كما 

واأكادمييون ومفكرون ناق�شوا تلك 
االتفاقيات و�شلطوا ال�شوء عليها 
اإ�شافة  ج���وان���ب���ه���ا،  خم��ت��ل��ف  م���ن 
مع  البحثية  ���ش��راك��ات  توقيع  اىل 
املراكز الفكرية يف دول االتفاقيات 
وخ��ا���ش��ة يف اإ����ش���رائ���ي���ل، ح��ي��ث مت 
ات��ف��اق��ي��ات ���ش��راك��ة بحثية  ت��وق��ي��ع 
مع العديد من املوؤ�ش�شات البحثية 
القد�ض  معهد  منها  االإ�شرائيلية؛ 
ومركز  اال�شرتاتيجية،  للدرا�شات 

مو�شيه ديان، وميتفيم وغرها.
ملركز  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  واأ����ش���ار 
امل�شتقبلية،  امل��ب��ادرات  اإىل  تريندز 
بتنظيم  امل����رك����ز  ����ش���ي���ق���وم  ح���ي���ث 
املقبل  �شبتمرب  يف  م��ه��م  م���وؤمت���ر 
االأطل�شي يف  املجل�ض  بالتعاون مع 
تنظيم  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وا�شنطن، 
نف�شه  ال�������ش���ه���ر  يف  م��ه��م��ة  ن������دوة 
بالتعاون مع معهد جيجو لل�شالم 
يف ك����وري����ا، مب�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة من 
االتفاقيات؛  دول  يف  القرار  �شناع 
هذه  حمتوى  على  ال�شوء  الإلقاء 
قامت  التي  واالأ�ش�ض  االتفاقيات، 
ع��ل��ي��ه��ا، وامل���ن���اف���ع ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 

تتحقق من ورائها.

الدكتور حممد العلي: 
الأو�شط ال�شرق  يف  جديدة  حقبة  وت�شكيل  الآخر  لحرتام  ركيزة  ت�شكل  الإبراهيمية  •  التفاقيات 

والت�شامح ال�شالم  قيم  ن�شر  على  ويعمل  التوجه,  عاملي  • تريندز  

دائرة ال�شحة و »ملفي« تعتمدان الذكاء ال�شطناعي للتنبوؤ باملخاطر ال�شحية املحتملة للمر�شى باأبوظبي
•• اأبوظبي- وام: 

للمري�ض"  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���ط���ورة  ع��وام��ل  "ملف  "ملفي"  من�شة  اأ���ش��اف��ت 
املن�شة  اإىل  بالو�شول  لهم  امل�شرح  االأطباء  جلميع  تتيح  جديدة  كخا�شية 
اإمكانية  اأو  معينة  مزمنة  باأمرا�ض  الفرد  اإ�شابة  مبخاطر  التنبوؤ  اإمكانية 
اال�شطناعي  الذكاء  تقنيات  اإىل  باال�شتناد  خطر  �شحي  لطارئ  تعر�شه 
تعتمد  تنبوؤية  خماطر  من��اذج  تطوير  على  تعمل  االآل��ة  تعلم  وخوارزميات 
اأبوظبي  اإمارة  على البيانات الدميوغرافية وال�شريرية املتوفرة عن �شكان 

يف "ملفي".
ال�شحية  الرعاية  وجهات  بني  من  مكانتها  تر�شخ  اأن  اأبوظبي  وا�شتطاعت 
على  الرقمية  وال�شحة  احلياة  علوم  يف  لالبتكار  وكحا�شنة  عاملياً  الرائدة 
م�شتوى املنطقة حيث توا�شل ا�شتقطاب وتطوير اأحدث االبتكارات الواعدة 
يف الرعاية ال�شحية ل�شمان �شحة و�شالمة املجتمعات وموا�شلة االرتقاء 
يف  املتخ�ش�شة  وال��ك��ف��اءات  للم�شتثمرين  ج��اذب��ة  كوجهة  االإم����ارة  مبكانة 

الرعاية ال�شحية.
و�شهدت االآونة االأخرة ا�شتخدام مناذج التحليالت التنبوؤية يف العديد من 

القطاعات وت�شاهم يف قطاع الرعاية ال�شحية حتديداً على اتخاذ قرارات 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ج���ودة  لتح�شني  عالية  ك��ف��اءة  وذات  م��درو���ش��ة  �شريرية 

وحتقيق اأف�شل النتائج للمر�شى.
ويعر�ض ملف عوامل اخلطورة الطبية للمري�ض يف "ملفي" درجات املخاطر 
ال�شكري وف�شل  ال�شائدة مثل  املزمنة  االأمرا�ض  لكل مري�ض مقابل قائمة 
وارتفاع   /CKD/ امل��زم��ن  الكلى  وم��ر���ض   /CHF/ االحتقاين  القلب 
وال�شكتة  القلبية  ال��ن��وب��ة  م��ث��ل  احل����ادة  ال�شحية  واحل�����االت  ال���دم  �شغط 

الدماغية وغرها.
م�شتنرة  ق���رارات  ات��خ��اذ  على  االأط��ب��اء  الفردية  املخاطر  درج���ات  وت�شاعد 
باالأمرا�ض  االإ���ش��اب��ة  م��ن  املجتمع  اأف���راد  وحماية  امل��ر���ض  الإدارة  والتدخل 

املحتملة اأو دخول امل�شت�شفى.
خالل  من  للمر�شى  ال�شريرية  البيانات  حالياً  اخلا�شية  ه��ذه  وت�شتخدم 
من�شة "ملفي" - مبا يف ذلك عمليات الت�شخي�ض واحلاالت ال�شحية املزمنة 
ونتائج الفحو�شات املخربية - بغر�ض حتديد املر�شى االأكر عر�شة خلطر 
االإ�شابة و�شتتم اإ�شافة املعلومات الدوائية اإىل االإ�شدارات امل�شتقبلية للتنبوؤ 

ب�شكل اأدق.

اأبوظبي باأكمله تقريباً  "ملفي" قطاع الرعاية ال�شحية يف  وتربط من�شة 
الرعاية  موؤ�ش�شات  م��ن  و2000  االإم���ارة  م�شت�شفيات  جميع  ذل��ك  يف  مب��ا 
ال�شحية العامة واخلا�شة وتتيح الأكر من 45 األف م�شتخدم م�شرح لهم 
7 ماليني مري�ض وفق  900 مليون �شجل طبي الأكر من  الو�شول اإىل 

اأعلى معاير اخل�شو�شية واأمن املعلومات.
وقال �شعادة الدكتور جمال حممد الكعبي وكيل دائرة ال�شحة - اأبوظبي: 
اليوم من بني  اأ�شبحت  نوا�شل جهودنا يف تطوير منظومة رعاية �شحية 
النظم الرائدة واالأكر ابتكاراً على م�شتوى العامل من خالل اال�شتفادة من 
لتح�شني  الرقمية  التقنيات  اأح��دث  وتطبيق  اال�شطناعي  الذكاء  اإمكانات 
ملف  وي�شّكل  عموماً  واملنطقة  اأب��وظ��ب��ي  ل�شكان  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ج��ودة 
االنتقال  موا�شلة  اإىل  رئي�شية  خطوة  للمري�ض  الطبية  اخلطورة  عوامل 
ب��دوره يف اال�شتمرار يف  الوقائية الذي ي�شاهم  الرعاية ال�شحية  نحو نهج 
روؤيتنا  حتقيق  نحو  وامل�شي  املجتمع  اأف���راد  و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ 

معافى". جمتمع  "اأبوظبي 
ندخر  ال  "ملفي" :  يف  باالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض  دين�شون  روب��رت  وق��ال 
جهداً لتح�شني وتو�شيع اإمكانات "ملفي" كمن�شة متقدمة لتلبية احتياجات 

احلكومية  اجل��ه��ود  ودع��م  اأبوظبي  يف  واملر�شى  ال�شحية  الرعاية  خ��رباء 
ربط  وبعد  ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف  الرقمي  التحول  لتحقيق  الرامية 
االآن  باإمكاننا  ب��ات  تقريباً  اأبوظبي  يف  ال�شحية  الرعاية  موؤ�ش�شات  جميع 
حتقيق الفائدة الق�شوى من قاعدة البيانات ال�شريرية ال�شخمة ومن�شة 
اإىل  اإ�شافية  قيمة  لتوفر  اأبوظبي   – ال�شحة  لدائرة  ال�شكانية  املخاطر 

م�شتخدمي "ملفي".
وعن اأهمية اخلا�شية اجلديدة .. قال الدكتور بكر �شعدون اإ�شماعيل طبيب 
يف  اخلارجية  العالجية  اخلدمات  يف  ال�شحية  العمليات  اإدارة  معلوماتية 
اال�شت�شارية  اللجنة  وع�شو  "�شحة"  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة 
املزايا  من  املري�ض  خماطر  تقييم  خا�شية  تعترب  "ملفي":  يف  ال�شريرية 
اجلديدة املهمة يف من�شة "ملفي" حيث ت�شاعد االأطباء على تقييم خماطر 
بالعالج واالأدوي��ة وامل�شورة  املتعلقة  القرارات  املر�شى بكفاءة عالية واتخاذ 
قوياً  اأ�شا�شاً  كاأطباء  اخلا�شية  ه��ذه  لنا  وت��وف��ر  الطبي،  مبلفهم  اخلا�شة 
ملعاجلة مر�شانا وحت�شني الرعاية ال�شحية املقدمة لهم كونها ت�شتند اإىل 
بيانات مو�شعة على م�شتوى �شكان االإمارة مع توفر �شجل �شامل للزيارات 

الطبية للفرد يف جميع موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية.
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اأخبـار الإمـارات

االأعمال املُ�شاركة تعك�ص ثيمة احلدث ا�شتدامة وتراث.. بروح متجددة.. 

معر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد ي�شتقطب ُم�شاركة وا�شعة من الر�ّشامني والفنانني 

عن  ن��ب��ذة  ت��ق��دمي  الفنانني  جميع 
�شرتهم الذاتية وتاريخهم الفّني، 
خُمت�شرة  تعريفية  ن��ب��ذة  وك��ذل��ك 
املقا�ض-  )اال����ش���م-  ع��م��ل  ك���ل  ع���ن 
�شنة  ال�شعر-  امل�شتخدمة-  اخلامة 
االإنتاج(. كما يتوجب على �شاالت 
تعر�ض  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ع�������ر����ض 
اأعمااًل لعّدة فّنانني، كتابة ا�شم كل 
نبذة  تقدمي  م��ع  عمله،  على  فنان 
لوحة.  كل  تعريفية خُمت�شرة عن 
اأ���ش��ع��ار ك��ل عمل  وي��ج��ب اأن ت��ك��ون 
فّني خُم�ش�ض للبيع، ظاهرة ب�شكل 
وا�شح داخل اجلناح.  ونّوهت اإدارة 
لقبول  تاريخ  اآخ��ر  اأّن  اإىل  املعر�ض 
طلبات املُ�شاركة من قبل الفّنانني، 
حيث   ،2022 اأغ�شط�ض   31 ه��و 
يتوجب على الفنانني، اإر�شال ُن�شخ 
فنية،  لوحات  )�شواء  اأعمالهم  عن 
جُم�ّشمات  ف���وت���وغ���راف���ي���ة،  ����ش���ور 

اأبوظبي. 
ُم�شاركة  جن���اح  ���ش��م��ان  يف  ورغ��ب��ة 
وتلبية  ال��ف��ّن��ان��ني،  م��ن  ال��ع�����ش��رات 
ُم����ت����ط����ل����ب����ات����ه����م ال���ل���وج�������ش���ت���ي���ة 
وال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة وال���رتوي���ج���ي���ة مبا 
امل��رم��وق��ة، فقد  ب��اإب��داع��ات��ه��م  يليق 
اأبوظبي  م��ع��ر���ض  اإدارة  اأع���ل���ن���ت 
عن  وال��ف��رو���ش��ي��ة،  لل�شيد  ال���دويل 
"الر�شم  ق�شم  يف  املُ�شاركة  �شروط 
بقطاع  الفوتوغرايف"  والت�شوير 
اليدوية".  واحل������رف  "الفنون 
جميع  ت��ع��ك�����ض  اأن  ُم��ق��ّدم��ت��ه��ا  ويف 
ثيمة  للُم�شاركني  الفنية  االأع��م��ال 
بروح  وت��راث..  "ا�شتدامة  املعر�ض 
ُت����ربز  اأن  ي���ج���ب  متجددة".كما 
املعر�ض  ر�شالة  املُ�شاركة  االأع��م��ال 
يف  ُت�شاهم  واأن  احل�شارية،  والفن 
البيئة  ح��م��اي��ة  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة 
و�شون  االأن��������واع  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 

وفر�شة حقيقية لهم للتوا�شل مع 
بالرتاث  املرتبطة  الفنون  ُع�����ّش��اق 

الثقايف واحل�شارة االإن�شانية. 
"الفنون واحلرف  وت��ربز يف قطاع 
اليدوية" مبعر�ض اأبوظبي الدويل 
لل�شيد والفرو�شية، تربز جماليات 
االإم����ارات،  ل��دول��ة  الثقايف  ال���رتاث 
باأهمية  ال��ت��وع��ي��ة  ج��ه��ود  وت��ت��ع��ّزز 
الرتاثية  واحل������رف  امل���ه���ن  ����ش���ون 

وا�شتدامة ال�شناعات التقليدية. 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ض  واأكد 
ل���ل���م���ع���ر����ض م����ع����ايل م����اج����د علي 
لنادي  ال���ع���ام  االأم�����ني  امل��ن�����ش��وري 
معر�ض  اأّن  االإم���������ارات،  ���ش��ق��اري 
على  يقت�شر  ال  لل�شيد  اأب��وظ��ب��ي 
اأدوات  ملُنتجي  دول��ي��اً  ملتقى  كونه 
واملهتمني  واأ����ش���ل���ح���ت���ه���ا  ال�������ش���ي���د 
والبحرية  ال����ربي����ة  ب����ال����رح����الت 
والفرو�شية،  بال�شقارة  واملولعني 

من 26 �شبتمرب ولغاية 2 اأكتوبر 
القاِدَمني، بتنظيم من نادي �شقاري 
االإم��������ارات، وب��رع��اي��ة ر���ش��م��ي��ة من 
ال�شندوق  اأبوظبي،  البيئة-  هيئة 
احلبارى،  ع��ل��ى  للحفاظ  ال����دويل 
للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  مركز 
ُي��ق��ام احل���دث، وراع���ي قطاع  حيث 
كاراكال  �شركة  ال�شيد"  "اأ�شلحة 
 Q الدولية، الراعي الف�شي �شركة
Properties للعقارات، �شريك 
اأكادميية  م��ن  ك��ل  ال���زائ���ر  جت��رب��ة 
للريا�شة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
الن�شائية، �شركة بوالري�ض للُمعّدات 
وجمموعة  �شة،  املُتخ�شّ الريا�شية 
الفعاليات  وراعي  الفاخرة،  العربة 
ديزاين"  "�شمارت  �شركة  م��ن  ك��ل 
"اخليمة امللكية"، و�شريك  و�شركة 
االإمارات"،  ب��ي  اأر  "اإيه  ال�����ش��ي��ارات 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  من  وبدعم 

قبل  املعر�ض  الإدارة  ومنحوتات(، 
2022، وذلك  اأغ�شط�ض   24 يوم 
info@االإلكرتوين الربيد  عرب 

ولو  ح��ت��ى   ،  adihex.com
بعد.  ُمكتملة  غ��ر  االأع��م��ال  كانت 
و�شوف تقوم جلنة الفرز بالتوا�شل 
االأعمال  بخ�شو�ض  الفنانني  م��ع 
للُم�شاركة  عليها  املُ�����ش��ادق  الفنية 
�شبتمرب   7 ب��ح��ل��ول  امل���ع���ر����ض  يف 
اأق�����ش��ى.  وحت��ر���ض اللجنة  ك��ح��ّد 
اأبوظبي  مل��ع��ر���ض  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
الدويل لل�شيد والفرو�شية على اأن 
امللتقى  الفن حا�شراً يف هذا  يكون 
من  ُمبدعني  يجمع  ال��ذي  العاملي 
قطاع  ُي�شّكل  اإذ  ال��ق��ارات،  خمتلف 
يف  اليدوية"  واحل����رف  "الفنون 
ة فّنية بالغة االأهمية  املعر�ض من�شّ
ُن��خ��ب��ة م��ن الفنانني  ن��ت��اج  ل��ع��ر���ض 
واالأجانب،  وال��ع��رب  االإم���ارات���ي���ني 

املعر�ض  وُي��رّح��ب  الثقايف.  ال��رتاث 
مُب�شاهمة الفنانني ب�شكل فاعل يف 
ندوات  فعالياته من خالل تقدمي 
وور�ض عمل، واأي اأن�شطة اأو ُمبادرات 

اأخرى يرغبون بتقدميها. 
التنظيمية  املعاير  كافة  وتتوفر 
ملُ�شاركة  وال��ف��ن��ي��ة  وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
املوقع  ع��رب  بلوحاتهم  ال��ر���ّش��ام��ني 
االإل������ك������رتوين مل���ع���ر����ض اأب���وظ���ب���ي 
االأعمال  ك��اف��ة  وتخ�شع  لل�شيد. 
قبل  م��ن  ُم�شبقة  مل��واف��ق��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
ال��ل��ج��ن��ة امل���ن���ظ���م���ة، ول��ل��ج��ن��ة فرز 
املُ�شاركة، احل��ق يف رف�ض  االأع��م��ال 
طبيعة  م���ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  ال  ع��م��ل  اأي 
املعر�ض واأهدافه. كما يحق الإدارة 
املُ�شاركة  االأع��م��ال  طباعة  املعر�ض 
عنه،  ت�������ش���در  م���ط���ب���وع���ات  اأّي  يف 
ب��ال��ط��ري��ق��ة التي  ل��ه��ا  وال����رتوي����ج 
ت���راه���ا م��ن��ا���ش��ب��ة.  وي��ت��وج��ب على 

 •• اأبوظبي-الفجر:

ي�شتقطب معر�ض اأبوظبي الدويل 
ر�ّشامني  وال���ف���رو����ش���ي���ة،  ل��ل�����ش��ي��د 
وم�شورين  ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ني  وف��ن��ان��ني 
فوتوغرافيني وخطاطني ونّحاتني، 
اإ����ش���اف���ة ل�����دور ع���ر����ض ف��ن��ي��ة، من 
داخ��ل وخ��ارج االإم���ارات، داأب��وا على 
عالية  بحرفية  اإبداعاتهم  تقدمي 
الفنية،  املدار�ض  ُتعرّب عن خمتلف 
والع�شرية،  والتجريدية  الواقعية 
وت����ت����م����ح����ور م���وا����ش���ي���ع���ه���ا ح����ول 
والبحرية،  ال�����ش��ح��راوي��ة  البيئات 
والرتاث االأ�شيل، وال�شيد، �شوؤونه 

و�شجونه، ومبختلف اأنواعه. 
قطاع  خ��الل  من  املعر�ض  ويهدف 
"الفنون واحلرف اليدوية" �شمن 
احلدث،  ُت�شّكل  غنّياً  قطاعاً   11
للفنانني  ���ات  م���ن�������شّ ت��ه��ي��ئ��ة  اإىل 
ل�������الإب�������داع واالب������ت������ك������ار وع����ر�����ض 
جت��ارب��ه��م، وت��وظ��ي��ف ال��ف��ن��ون مبا 
ُيعزز من التنوع الثقايف ويزيد من 
والفني  ال��ب�����ش��ري  ال��ُب��ع��د  جمالية 
وجُت�ّشد  وف��ع��ال��ي��ات��ه.  ل��ل��م��ع��ر���ض 
االأعمال املُ�شاركة جانباً من خربات 
ومدار�شهم  املُ��ع��ا���ش��ري��ن  الفنانني 
الثقافية  وجت���ارب���ه���م  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
والفنية الرية التي جتعل املعر�ض 
ت�شتقطب  لوحة فريدة من نوعها 
ُع�����ّش��اق الفن وال����زوار م��ن خمتلف 

االهتمامات. 
وُتقام الدورة القادمة )ال� 19( من 
املعر�ض الدويل لل�شيد والفرو�شية 
2022"، خالل الفرتة  "اأبوظبي 

واإمن��������ا ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ال���ع���دي���د من 
والفنانني  ال��ر���ّش��ام��ني  ُم�����ش��ارك��ات 
جوهر  م��ع  املُن�شجمة  واحل��رف��ي��ني 
جُت�ّشد  والتي  وم�شمونه،  احل��دث 
ال��ت��اري��خ وال���رتاث وحُت��اك��ي البيئة 
العادات  م��ن  وُم�شتمّدة  ال��ق��دمي��ة، 
وال���ت���ق���ال���ي���د االأ����ش���ي���ل���ة يف دول����ة 
ُي�����ش��اه��م يف �شمان  االإم������ارات، مب��ا 
اليدوية  ال�������ش���ن���اع���ات  ا����ش���ت���دام���ة 
االإبداعات  وحتفيز  لها،  والرتويج 

الفّنية ال�شابة ب�شكل خا�ض. 
اأب��وظ��ب��ي الدويل  وي�����ش��م م��ع��ر���ض 
قطاعاً   11 وال��ف��رو���ش��ي��ة،  لل�شيد 
ُم��ت��ن��ّوع��اً، ه���ي: ال��ف��ن��ون واحل���رف 
ال�شقارة،  ال��ف��رو���ش��ي��ة،  ال���ي���دوي���ة، 
ُمعّدات  ال�شيد وال�شفاري،  رحالت 
ال�شيد،  اأ�شلحة  والتخييم،  ال�شيد 
الثقايف  ال�����رتاث  ت��ع��زي��ز  م�����ش��اري��ع 
وُمعّدات  مركبات  عليه،  واحلفاظ 
الرتفيه يف الهواء الطلق، املنتجات 
واخلدمات البيطرية، ُمعّدات �شيد 
البحرية،  وال��ري��ا���ش��ات  االأ���ش��م��اك 

ة.  وو�شائل االإعالم املُخت�شّ
للدورة  احل��دث  ثيمة  اعتماد  ومّت 
بروٍح  وت��راث..  "ا�شتدامة  القادمة 
ُمتجّددة"، انعكا�شاً جلهود اأبوظبي 
البيئة  ا�شتدامة  تعزيز  يف  والعامل 
الرتاثية  وال���ري���ا����ش���ات  وال�����ش��ي��د 
ال�شلة،  ذات  ال��ت��ج��اري��ة  واالأع���م���ال 
�شاملة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  وب�����ل�����ورة 
لتطوير احلدث وابتكار املزيد من 
ترتكز  التي  واالأن�شطة  الفعاليات 
املا�شية  ال������دورات  جن���اح���ات  ع��ل��ى 

بروح ُمتجّددة ُمبدعة. 

بح�شور 71 �شخ�شا لتوفري فر�ص عمل لهم

اجتماعية ال�شارقة  تطلق معر�س التوظيف الأول مل�شتفيدي التمكني
املعر�س يفتح اآفاقًا جديدة لتح�شني الظروف املعي�شية للعديد من الأ�شر

•• ال�شارقة-الفجر:

فعاليات  اخلمي�ض  اأم�����ض  انطلقت 
مل�شتفيدي  االأول  التوظيف  معر�ض 
االإع�����ان�����ات االج���ت���م���اع���ي���ة، وال�����ذي 
نظمته دائرة اخلدمات االجتماعية 
مبداأ  ع���ل���ى  وي����ق����وم  ال�������ش���ارق���ة،  يف 
"التمكني بالتوظيف" لذوي الدخل 
االأقل  العمرية  الفئة  م��ن  امل��ح��دود 
45 عاماً، والقادرين على  من �شن 
الوظائف  والعطاء مبختلف  العمل 
امل���وؤ����ش�������ش���ات اخل����ا�����ش����ة، وذل����ك  يف 
القطاع  من  موؤ�ش�شات   4 مب�شاركة 
ال�شارقة  م�����ش��رف  وه����ي  اخل���ا����ض 
فوزية  الدكتورة  وعيادة  االإ�شالمي 
ملقاوالت  فا�شت  و�شركة   ، اجلزيري 
البناء، و�شركة االأن�شاري لل�شرافة، 
�شراتون  فندق  يف  املعر�ض  واأُق��ي��م 

ال�شارقة.
وذكرت اآمنة احلمادي مدير مكتب 
امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من  اأن ع���دد  مت��ك��ني، 
71 ف���ردا م��ن ذوي  احل�����ش��ور يبلغ 
الدخل املنخف�ض املنت�شبني لربنامج 
بع�ض  يواجهون  والذين  "متكني"، 
الكرمي  العي�ض  حتقيق  يف  العقبات 
العمل  ع��ن  العاطلني  اأو  الأ���ش��ره��م، 
احل�شول  م��ن  يتمكنوا  مل  ال��ذي��ن 
على فر�شة عمل �شابقة اأو ا�شطروا 
لرتك عملهم ال�شابق نتيجة ظروف 
خمتلفة، وكذلك االأيتام الرا�شدين 
احل�شول  م��ن  يتمكنوا  مل  ال��ذي��ن 

على فر�ض وظيفية.
تنظيم  مت  احل�������م�������ادي،  وق�����ال�����ت 

التاأهيل  دورات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ،
والتدريب من خالل ور�ض خمت�شة 
املتوفرة  اخلم�ض  الباقات  جمال  يف 
"اأطايب"  ب���اق���ة  وه�����ي:  امل���رك���ز  يف 
للعطور  "طيب"  ل����ل����م����اأك����والت، 
للم�شغوالت  "اإبداع"  وال���ب���خ���ور، 
للمالب�ض  "اأناقة"  ال�����ي�����دوي�����ة، 
للحرف  و"مهرة"  واالك�ش�شوارات، 

الرتاثية.
على  املركز  ويعمل  قائلة:  واأعقبت 
املنتجة  االأ�����ش����ر  م��ن��ت��ج��ات  ت��ق��ي��ي��م 
واإت�����اح�����ة ال���ف���ر����ض مل�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
وختمت  وال���ف���ع���ال���ي���ات.  امل���ع���ار����ض 
التوظيف  م���ع���ر����ض  اأن  ب���ال���ق���ول 
للتمكني  ج��دي��دة  اآف���اق  يفتح  االأول 
وحت�شني الظروف املعي�شية للعديد 

من االأ�شر االإماراتية.

ال�شراكات املجتمعية
املعر�ض  يف  امل�����ش��ارك��ني  ث��م��ن  وق����د 
لدائرة اخلدمات  االإن�شانية  املبادرة 
جتاه  ال�������ش���ارق���ة،  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة 
"متكني"  م��ب��ادرة  م��ن  امل�شتفيدين 
املنخف�ض،  ال������دخ������ل  ذوي  م������ن 
املعي�شية  اأو�����ش����اع����ه����م  ل��ت��ح�����ش��ني 
واإي��ج��اد ف��ر���ض عمل ج��دي��دة لهم، 
رئي�ض  امل����رزوق����ي  ف�����ش��ي��ل��ة  وق���ال���ت 
مب�شرف  باالإنابة  الب�شرية  امل���وارد 
م�شاركة  اإن  االإ���ش��الم��ي،  ال�����ش��ارق��ة 
التوظيف  امل���ع���ر����ض  يف  امل�������ش���رف 
االإعانات  م��ن  للم�شتفيدين  االأول 
دائرة  نظمته  وال���ذي  االجتماعية 
بال�شارقة  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 

مل�شتحقي  توفر فر�ض وظيفية  يف 
االإعانات ما ي�شهم يف توفر العي�ض 
امل�شوؤولية  وحت��ق��ي��ق  ل��ه��م  ال���ك���رمي 
املجتمعية بني املوؤ�ش�شات احلكومية 

واخلا�شة.
قد  ال�71  امل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن  وك��������ان 
املعر�ض  ال����ي����وم  ����ش���ب���اح  ح�������ش���روا 
والتقوا مبمثلني ال�شركات الداعمة 
"متكني"، حيث مت التن�شيق  ملبادرة 
تعمل يف جماالت  �شركات  ع��دة  م��ع 
�شرافة،  م�شرفية،  طبية،  متنوعة 
م��ق��اوالت وب��ن��اء، واأج���روا املقابالت 
لتوفر  ل���ل���م���ر����ش���ح���ني  ال����ف����وري����ة 
واعتماد  ل���ه���م  ال���ت���وظ���ي���ف  ف���ر����ض 
املر�شح االأن�شب للتوظيف بناًء على 

احلاجات والفر�ض املتوفرة لديها.
كما �شارك يف املعر�ض مركز "اإنتاج" 
التابع لدائرة اخلدمات االجتماعية 
ب��ال�����ش��ارق��ة، الإت����اح����ة امل���ج���ال اأم����ام 

فر�ض  اإي�����ج�����اد  ب����ه����دف  امل����ع����ر�����ض 
االإعانات  مل�شتحقي  الكرمي  العي�ض 
م���ن خ����الل ال���ع���ق���ود ال���ف���وري���ة مع 
مفهوم  وحتقيق  اخلا�شة،  اجلهات 
املوؤ�ش�شات  املجتمعية بني  امل�شوؤولية 
احلكومية،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اخل��ا���ش��ة 
وتر�شيخ ثقافة االإبداع والتخطيط 
اكت�شاب  م��ن  امل�شتفيدين  ليتمكن 
يف  ت�شهم  التي  والتجارب  اخل��ربات 
واأ�شرته،  معي�شته  وتطوير  حت�شني 
واأخرا حتقيق امل�شوؤولية املجتمعية 
والقطاع  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  ب���ني 

اخلا�ض.
م����ك����ت����ب متكني  م�����دي�����ر  وث����م����ن����ت 
ملبادرات  ال�����ش��رك��ات  دع���م  ب��ال��دائ��رة 
االجتماعية  اخل������دم������ات  دائ���������رة 
ع��ل��ى حت�����ش��ني م�شتوى  احل��ري�����ش��ة 
م�شتحقي  م���ن  واالأف���������راد  االأ�����ش����ر 
وم�شاركتهم  االجتماعية،  االإعانات 

امل�شتفيدين من التمكني عن طريق 
من  للتمكن  امل��رك��ز  اإىل  االن�����ش��م��ام 
اإط�����الق م�����ش��اري��ع��ه��م امل��ن��زل��ي��ة، ويف 
هذه املنا�شبة قالت مرمي احلمادي 
من  اأن������ه  "اإنتاج"،  م���رك���ز  م���دي���ر 
م�شتحقي  متكني  ال��دائ��رة  اأه����داف 
عدة  يف  االإج���ت���م���اع���ي���ة  االإع������ان������ات 
"اإنتاج"  م��رك��ز  وي��ع��ت��رب  جم�����االت، 
اأن�����واع م���ب���ادرات التمكني  ن���وع م��ن 
املنتجة  االأ���ش��ر  متكني  هدفه  لكون 
اأو احد  من خالل دعم امل�شتفيدين 
التي  باأحد اخلدمات  اأ�شرهم  اأف��راد 

يوفرها املركز.
واأ����������ش���������اف���������ت، ي�����ت�����ي�����ح امل�����ع�����ر������ض 
منزلية  م�شاريع  فتح  للم�شتفيدين 
خ��ا���ش��ة ب��ه��م ع��ن ط��ري��ق احل�شول 
دائرة  م��ن  "اعتماد"  رخ�����ش��ة  ع��ل��ى 
ي�شل  بخ�شم  االقت�شادية  التنمية 
الرخ�شة  ق��ي��م��ة  م���ن   50% اإىل 

واليوم  االآخ��ري��ن،  باملوظفني  اأ���ش��وة 
منهم  �شريحة  اأم���ام  الفر�ض  تتيح 
تخفف  واع��دة  عملية  بحياة  للبدء 
م���ن م�����ش��اك��ل��ه��م امل��ع��ي�����ش��ي��ة، واأ����ش���اد 
ع���ف���ان���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ر����ض ال����ذي 
بني  للتعاون  ناجحة  ���ش��ورة  ميثل 
واحلكومي.  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع��ني 
"فا�شت" لديها  اأن  ب��ذك��ره  وج��دي��ر 
�شركة  وه��ي  االإم���ارات،  يف  اأف��رع   7

مقاوالت فئة اأوىل.
ومن جانبها قالت الدكتورة فوزية 
خدمات  ع��ي��ادة  �شاحبة  اجل��زي��ري، 
م�شاركتنا  ت��اأت��ي  واأ���ش��ن��ان،  جتميلية 
ودع��م��ن��ا ل��ل��م��ع��ر���ض اإن���ط���الق���ا من 
ال�شراكة  واأه��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي  احل�����ض 
اأث��ب��ت��ت جناحها  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
املجتمع،  على  واإنعكا�شها  وفوائدها 
القطاع  ������ش�����اأن  م�����ن  ت����رف����ع  وه������ي 
امل�شاركة يف  اخلا�ض، وحر�شنا على 
توفر الفر�ض للمواطنني  لتعزيز 
امل�شاركة الوطنية بالقطاع اخلا�ض، 
خا�شة واأن %99 من عمالئنا من 

املواطنني ونحن بحاجة لهم.

اآراء امل�شتفيدين 
وعلى �شعيد اآخر توجه امل�شتفيدين 
االأول  ال��ت��وظ��ي��ف��ي  امل���ع���ر����ض  م����ن 

بالتوظيف(  )التمكني  �شعار  حت��ت 
ل�����ذوي ال���دخ���ل امل����ح����دود، ت���اأت���ي يف 
لتعزيز  امل�شرف  ا�شرتاتيجية  اإط��ار 
وجاذبة  للتوطني  داعمة  بيئة عمل 
الوطنية،  واخل��������ربات  ل���ل���ك���ف���اءات 
م�شوؤوليتها  مب��ب��ادئ  االل���ت���زام  م��ع 
جتاه  املوؤ�ش�شية  وقيمها  املجتمعية 
املجتمع، ما ي�شهم يف تعزيز م�شرة 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف ال���دول���ة، 
وتوفر الدعم الالزم لتمكني الفئة 

امل�شتهدفة من احلياة الكرمية.
امل�شرف  ف���ري���ق  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
العديد  ا���ش��ت��ق��ب��ل  امل��ع��ر���ض  خ����الل 
م��ن امل��ر���ش��ح��ني م��ن ك��ال اجلن�شني 
الإج�����راء امل��ق��اب��الت االأول���ي���ة معهم 
وتر�شيح  طلباتهم  لتقييم  متهيداً 
نخبة  اإىل  ل��الإن�����ش��م��ام  امل��ن��ا���ش��ب��ني 
ال����ك����وادر االإم����ارات����ي����ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

امل�شرف.
فتحي  املهند�ض  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اف 
االأ�شرة  منظمة  �شفر  عفانة  جرب 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  العربية 
اأحد  والبناء،  للمقاوالت  "فا�شت" 
والتي  اخل��ا���ض  القطاع  اجل��ه��ات يف 
الفر�ض  م����ن  جم���م���وع���ة  ق����دم����ت 
"فا�شت"  اأن  املعر�ض،  يف  الوظيفية 
بحاجة اليوم اإىل توظيف مواطنني 

اخل����دم����ات  دائ���������رة  اإىل  ب���ال�������ش���ك���ر 
االإن�شاين  ال���دور  على  االجتماعية 
ال�������ذي ت����ق����وم ب����ه ل��ت��ح�����ش��ني واق����ع 
الدائرة  خ��دم��ات  م��ن  امل�شتفيدين 
العقبات  لتذليل  ال����دوؤوب  و�شعيها 
احل�شول  �شبيل  يف  تواجههم  التي 

على وظيفة.

برنامج "متكني" 
ب���رن���ام���ج  اأن  ب�����ال�����ذك�����ر،  وج�����دي�����ر 
قبل  ال���دائ���رة  اأط��ل��ق��ت��ه  "متكني" 
م�شتحقي  لتمكني  العامني  ح��وايل 
ال�شهرية  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ش��اع��دة 
العاطل  ال��ع��ائ��ل  ب��ف��ئ��ات:  اخل��ا���ش��ة 
وذوي  اليتيم  وال��را���ش��د  العمل  ع��ن 
الدخل املنخف�ض )ما عدا العاملني 
م���ن ف��ئ��ة دع����م االج�����ور ف��ي��ت��م منح 
مبا�شرة  لهم  التكميلية  امل�����ش��اع��دة 
وزارة  م��ن  م�شاعدة  وج���ود  ب�شرط 

تنمية املجتمع(. 
ف��ن��ي��ة وعملية  م���ه���ارات  الإك�����ش��اب��ه��م 
تعزز ثقافة العمل لديهم وحتفزهم 
ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى م����ا ي���ت���واف���ق مع 
واإك�شابهم  وم��ه��ارات��ه��م  ق��درات��ه��م 
خربات مهنية متكنهم من االعتماد 
وتوؤهلهم  م�����ش��ت��ق��ب��ال  ال�����ذات  ع��ل��ى 
للح�شول على فر�ض عمل دائمة.  

مبنا�شبة يومهم العاملي

�شرطة دبي...ال�شتثمار يف ال�شباب ا�شتدامة لالأوطان
•• دبي-الفجر:

تهنئ القيادة العامة ل�شرطة دبي ال�شباب مبنا�شبة يومهم العاملي، والذي ُي�شادف 
يوم ال�12 من �شهر اأغ�شط�ض من كل عام، حتت �شعار "ت�شامن االأجيال"، موؤكدة 
والتزامها  واملعرفة،  العلم  نهل  يف  الوطن  ل�شباب  الكامل  دعمها  املنا�شبة  بهذه 

بتمكينهم علميا وعمليا، وتفعيل دورهم لُي�شاركوا بقوة يف ريادة الدولة.
واأك����د ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ط��ي��ار اأح��م��د حم��م��د ب��ن ث���اين ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�شرطة دبي 
اإليه �شباب االإم��ارات اليوم، وما  بالوكالة، �شعورهم بالفخر واالعتزاز مبا و�شل 
حققوه من اإجن��ازات حملية وعاملية نوعية، وذلك بف�شل دعم القيادة الر�شيدة 

التي توؤمن باأن اال�شتثمار فيهم جوهر ا�شتدامة االأوطان وم�شدر قوتها، وركيزة 
بناء جمدها وح�شارتها، م�شت�شهداً بقول �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، "نفخر ونعتز باأبنائنا ونثق بقدرة ال�شباب 
على العطاء واالبتكار وجتاوز التحديات وموا�شلة م�شرتنا نحو م�شتقبل اأكر 
تقدماً واإ�شراقاً لالأجيال املقبلة."، وثقة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، بقدرات 
اأمانة عندكم..  اأيديكم.. وبالدنا  "امل�شتقبل بني  اإياهم  بقوله خماطبا  ال�شباب، 
االأعظم  واملن�شة  الدولة احلا�شنة الأحالمكم وطموحاتكم..  �شتبقى  واالإم��ارات 

الإطالق قدراتكم."

وقال اللواء ابن ثاين، اإن القيادة العامة ل�شرطة دبي تويل ال�شباب اأهمية كبرة، 
واملعرفة ممن ق�شوا  وذوي اخلربة  ال�شباب  التوا�شل بني  تعزيز  وحتر�ض على 
اأثرت  املختلفة، وميتلكون جتارب عملية  التخ�ش�شية  العلوم  ينهلون من  عقوداً 
حلول  اإىل  و�شواًل  املختلفة  االأعمار  بني  الدمج  على  والعمل  وفكرهم،  عقولهم 
العمل  منظومة  ورف��د  اإبداعية،  بروؤية  العملية  التجربة  اإىل  ت�شتند  وم��ب��ادرات 
الوطن،  بناء  وامل�شاهمة يف  واالبتكار  التطوير  اإىل  ال�شاعية  بالكفاءات  ال�شرطي 
عرب الت�شلح بالعلم واملعرفة واملهارة يف خمتلف املجاالت التي تتطلبها القطاعات 
املنا�شب،  وتقلد  امل�شتقبل  امل�شوؤوليات يف  قادرين على حتمل  ليكونوا  ال�شرطية، 

وامل�شاركة بفعالية يف �شناعة غٍد م�شرق لهم ولالأجيال القادمة.
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/رمال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�شتايل لورق اجلدران
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2252482 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

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

ت�شابرتيوم لال�شت�شارات التطويرية واالدارية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4181642 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

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

ال�شراميك ذ.م.م - فرع العني
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1134595 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

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

تات�ض ايفنت�ض لتنظيم املنا�شبات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4054064 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

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

ليوا لتجارة ال�شتائر
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2714827 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

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

للعقارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1197064 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
للنقليات  :اإيك�شيل  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة  رخ�شة رقم :4313008 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة امل �شعيد را�شد مطر البادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف ا�شماء فا�شل حمد حميد البادي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ترك�ض كمبلك�ض كافيه  

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :1114482-1 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة احمد �شيف حممد حمد الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
ال�شادة :املدى لتجارة الرمل   باأن /  التنمية االإقت�شادية  تعلن دائرة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :2878828 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة عبداخلالق علي ها�شم علي العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف مروان نا�شر �شالح علي احلدادي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شالون الكوثر للرجال  

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :1047217 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة �شامل �شيف مبارك حفيظ املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

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

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :2195642 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة هزاع نا�شر علي �شرور اخلييلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف فاطمه مب�شر ب�شور حربي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:الربج االزرق لالقم�شة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:اأبوظبي - �شارع مدينة زايد - بناية مركز مدينة زايد التجاري

CN 1016406 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
قانوين  كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون   - و�شركاه  ال�شادة/الهاملي  تعيني   -  2
لل�شركة بتاريخ:2022/8/8 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250018668
تاريخ التعديل:2022/8/10

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:�شركة اليوتريد لالملنيوم ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�شفح م 0.44 مبنى ال�شيد �شلطان حممد �شامل �شالح واخرين

CN 1029129 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
قانوين  كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون   - و�شركاه  ال�شادة/الهاملي  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/10  لل�شركة 

العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205032100
تاريخ التعديل:2022/8/11

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:واليما خلدمات ال�شيانة الفنية للمعدات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�شفح م 45 - ق 2 - مكتب 10 وحدة املالك �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 

زايد ال نهيان/واخرون
CN 2070579 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
، كم�شفي  ال�شريبية  واال�شت�شارات  لتدقيق احل�شابات  ال�شادة/احلزم  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/4  لل�شركة  قانوين 

العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205031131
تاريخ التعديل:2022/8/11

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:�شولف ادفان�ض لل�شيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�شفح م 15 - ق 41 مكتب 22 - وحدة حكومة ابوظبي واخرين

CN 1182886 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
غر  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/10 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205031914
تاريخ التعديل:2022/8/10

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:�شولف الدولية للوجبات وخدمات التموين ذ.م.م
46 وحدة حكومة ابوظبي  41 مكتب رقم  15 ق  عنوان ال�شركة:اأبوظبي امل�شفح م 

واخرون
CN 1704723 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
غر  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/10 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205031913
تاريخ التعديل:2022/8/10

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

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

ريت�شوال�ض للتجميل
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2897228 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

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

جالك�شي تيي
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2066612 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شوالر �شتيل للتجارة العامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم :CN 4123525 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ن�شب ال�شركاء / ام �شلم عبداالحد من 49 % اإىل %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداالحد حممد عبداحلميد %24
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوالر �شتيل للتجارة العامة ذ.م.م
SOLAR STEEL GENERAL TRADING L.L.C

اإىل/ �شوالر �شتيل للتجارة العامة ذ.م.م
SOLAR STEEL GENERAL TRADING L.L.C

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

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شلواد لتجارة الكرتوميكانيك 

رخ�شة رقم :CN 1288339 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة قا�شم حممد احلاج على %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد �شامل �شالح م�شلم العامرى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شلواد لتجارة الكرتوميكانيك
SALWAD ELECTROMECHANICAL TRADING

اإىل/ �شلواد لتجارة الكرتوميكانيك - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
SALWAD ELECTROMECHANICAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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و�شل نحو 300 اأفغاين عملوا حل�شاب اإ�شبانيا يف بلدهم اإىل مدريد 
على منت طائرة قادمة من باك�شتان بعد نحو عام على عودة طالبان 

اإىل ال�شلطة يف كابول.
وكان وزير اخلارجية االإ�شباين خو�شيه مانويل األباري�ض يف ا�شتقبال 
هوؤالء االأفغان مع عائالتهم، يف قاعدة توريخون دي اأردوز اجلوية 
يف مدريد حيث هبطت الطائرة حوايل ال�شاعة 22،15 )16،15 
اإن احلكومة �شت�شاعد االآن  ت غ(.وق��ال وزير اخلارجية لل�شحفيني 
عليهم  ال�شعب  من  �شيكون  اأن��ه  مبا  االن��دم��اج  على  النا�ض  “هوؤالء 
الدول  م��ن  ق��ري��ب«.وك��غ��ره��ا  م�شتقبل  يف  اأفغان�شتان  اإىل  ال��ع��ودة 
الغربية االأخرى، واجهت ا�شبانيا �شعوبات يف اإجالء االأفغان الذين 
عندما   2021 اآب/اأغ�����ش��ط�����ض  يف  ودبلوما�شييها  ق��وات��ه��ا  ���ش��اع��دوا 
تقدمت طالبان ب�شرعة يف جميع اأنحاء البالد وا�شتولت يف النهاية 
واالن�شحاب  ال�شلطة  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان  ا���ش��ت��ي��الء  ك��اب��ول.وخ��الل  ع��ل��ى 
الغربي الفو�شوي متكنت مدريد من اإجالء اأكر من األفي �شخ�ض 
بانتقام  االأفغان مهددين  االأفغان.وكان معظم هوؤالء  معظمهم من 
من قبل االإ�شالميني الأنهم عملوا يف اجلي�ض اأو يف ال�شفارة االإ�شبانية 
خالل وجود قوات حلف �شمال االأطل�شي )ناتو( الذي ا�شتمر عقدين 

يف البالد.
االأمركيني  اجلنود  اآخ��ر  رحيل  مع  توقفت  اجلوية  الرحالت  لكن 

الذين كانوا يحمون مطار كابول يف نهاية اآب/اأغ�شط�ض 2021.

وجهت ال�شلطات الربيطانية تهمة ارتكاب جرائم اإرهابية اإىل رجل 
معروفة  االإرهابي  داع�ض  لتنظيم  تابعة  خلية  يف  ع�شو  باأنه  ُي�شتبه 
با�شم “البيتلز” متخ�ش�شة يف اأ�شر وتعذيب واإعدام رهائن غربيني، 

واأوقف عند و�شوله اىل اململكة املتحدة.
وقالت ال�شرطة يف بيان  اأم�ض اخلمي�ض اإن اآين لي�شلي ديفي�ض )38 

عاما( اعتقل عند و�شوله اإىل مطار لوتون ب�شمال غرب لندن.
وذكرت و�شائل اإعالم بريطانية عدة بينها بي بي �شي اأنه و�شل اإىل 
بريطانيا على منت رحلة قادمة من تركيا حيث كان يق�شي عقوبة 

بال�شجن �شبع �شنوات ون�شف ال�شنة الإدانته بجرائم اإرهابية.
مبكافحة  متعلقة  حتقيقات  ت��ق��ود  ال��ت��ي  العا�شمة  �شرطة  واأك����دت 
ا�شمه  االإره���اب، يف بيان اعتقال رجل يف مطار لوتون من دون ذكر 
الأن امل�شتبه ال تك�شف هوياتهم قبل توجيه اتهامات اليهم. وقالت يف 
بيان اإن “رجال يبلغ 38 عاما اأوقف م�شاء  اأم�ض االأول االأربعاء بعد 
وا�شافت اأن  و�شوله اإىل اململكة املتحدة على منت رحلة من تركيا”. 

“اعتقاله مت مبوجب عدد من مواد قانون مكافحة االإرهاب«.
وذكرت وزارة الداخلية الربيطانية يف بيان اآخر اأن مواطنا بريطانيا 
ابعد من تركيا اإىل اململكة املتحدة. وا�شافت اأنه “�شيكون من غر 

الالئق ن�شر مزيد من املعلومات بينما جتري ال�شرطة حتقيقاتها«.
لندن  جنوب  �شرطة  مركز  اىل  ال�شرطة،  بيان  وف��ق  املتهم،  واقتيد 

“حيث ال يزال حمتجزا«.

يف  دع��وى  �شاحبة  به  تقدمت  كانت  ا�شتئنافاً  �شينية  حمكمة  رّدت 
ق�شية حتر�ض جن�شي اأحدثت �شجة كبرة يف ال�شني واعُتربت اأول 
للتحر�ض  املناه�شة  تو”  “مي  حركة  �شياق  �شمن  ال��ب��الد  يف  ملف 
املذيع   2018 �شنة  عاما”   28“ �شاو�شوان  جو  اجلن�شي.واتهمت 
يف  متدربة  كانت  حني  عنوة  ومداعبتها  بتقبيلها  جون  جو  ال�شهر 

قناة التلفزيون الوطنية قبل اأربع �شنوات.
حمكمة  اعتربت  �شنوات،  ثالث  ا�شتمرت  ق�شائية  معركة  بعد  لكن 
يف بكني يف اأيلول-�شبتمرب 2021 االأدلة غر كافية لتعليل اإقامة 

حماكمة يف الق�شية.
به  تقدمت  ال���ذي  اال�شتئناف  االأرب��ع��اء  بكني  حم��اك��م  اإح���دى  ورّدت 

�شاو�شوان معللة قرارها كذلك بعدم كفاية االأدّلة.
بها  تقدمت  التي  كلها  اال�شتئناف  رّدت طلبات  اأنها  املحكمة  وذك��رت 

�شاو�شوان واأّيدت على “احلكم ال�شابق«.

عوا�شم

مدريد

لندن

بكني

غذاء مليون ليبي مهدد.. عالمات �شوء التغذية تزحف اإىل الأطفال

بلينكن يزور روندا اآخر حمطة يف جولته الإفريقية 
•• كيغايل-اأ ف ب

اأن��ت��وين بلينكن  يلتقي وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��رك��ي 
ال��رئ��ي�����ض ال����روان����دي ب���ول ك��ي��غ��ام��ي يف اط����ار زي���ارة 
من  واالأخ����ر  الثالثة  املحطة  روان����دا  اإىل  ق�شرة 
ج���ول���ة اأف��ري��ق��ي��ة ب����داأه����ا م���ن ج���ن���وب اأف��ري��ق��ي��ا ثم 

جمهورية الكونغو الدميقراطية.
غ��داة حمادثات يف  اإىل كيغايل  بلينكن  زي��ارة  وتاأتي 
ب�شكل  تناولت  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية 
وا�شع دعم رواندا ملجموعات متمردة تن�شط يف �شرق 
هذا البلد. وقد وثق تقرير اأعدته االأمم املتحدة ذلك 

ب�شكل كبر ون�شرته املنظمة مطلع اآب/اأغ�شط�ض.

العا�شمة  اإىل  اخلمي�ض  االأرب��ع��اء  ليل  بلينكن  و�شل 
يف  االن�شان  حقوق  مو�شوع  اإىل  و�شيتطرق  كيغايل 
روان����دا ال��ت��ي ت��واج��ه ب��ا���ش��ت��م��رار ان��ت��ق��ادات م��ن قبل 

منظمات املجتمع الدويل واملنظمات الدولية.
اأف��ري��ق��ي��ا ال��و���ش��ط��ى يف منظمة  وق����ال م��دي��ر ق�����ش��م 
هيومن رايت�ض ووت�ض لوي�ض مودجو يف بيان االثنني 
لو�شع  امل��روع��ة  احل�شيلة  ازاء  فعل  رد  “غياب  اإن 
هذا  يف  امل�شوؤولني  �شجع  روان���دا،  يف  االن�شاء  حقوق 
وراء  حتى  اخل��روق��ات،  نهج  على  ال�شر  على  البلد 

حدودها«.
“تذكر )روان��دا( ب�شكل  اإىل  ودعت املنظمة بلينكن 
التي  وللخروقات  للقمع  تداعيات  هناك  باأن  عاجل 

قامت بها احلكومة الرواندية يف البالد وخارجها«.
انغابر  فيكتور  ال��روان��دي��ة  امل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م  واأك����د 
لوكالة فران�ض بر�ض اأنه على بلينكن “طرح م�شاألة 
يعار�شون  الذين  وال�شيا�شيني”  ال�شحفيني  �شجن 
الذي  املعار�شة  زعيم  كاغامي.واأو�شح  بول  حكومة 
اأن  “االرهاب”  بتهمة  بال�شجن  �شنوات  �شت  ق�شى 
فتح  احل��ك��وم��ة  م��ن  يطلب  اأن  بلينكن  على  “يجب 
يف  بجدية  امل�شاركة  ي��ري��د  م��ن  لكل  �شيا�شي  ف�شاء 
وجيزة  فرتة  بعد  الزيارة  ال�شيا�شية«.وتاأتي  احلياة 
من اجلولة االإفريقية التي قام بها وزير اخلارجية 
الكونغو  جمهورية  اإىل  الف���روف  �شرغي  الرو�شي 

واأوغندا وم�شر واثيوبيا.

•• طرابل�س-وكاالت

مع  ليبيا  يف  الغذائي  الو�شع  يتفاقم 
وطول  “اأزمة احلكومتني”،  ا�شتمرار 
حتذيرات  و�شط  اأوكرانيا،  ح��رب  اأم��د 
يعانون  الليبيني  ثلث  اأن  م��ن  دول��ي��ة 
انعدام االأمن الغذائي، ومعاناة اأطفال 

من اأمرا�ض �شوء التغذية.
ملوقع  اقت�شاد حت��دث��وا  خ���رباء  ووف���ق 
“غياب  ف���اإن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي 
ت���وط���ني ���ش��ن��اع��ة ال�����غ�����ذاء، واإه����م����ال 
ال�شراعات  وا����ش���ت���م���رار  ال������زراع������ة، 
يف  و�شيكة  الأزم����ة  �شيقود  ال��داخ��ل��ي��ة، 
لربنامج  تقرير  اأح���دث  ال���غ���ذاء«.ويف 
ال��غ��ذاء ال��ع��امل��ي ع��ن ال��و���ش��ع الغذائي 
الو�شع  اأن  االأو���ش��ط، ج��اء  ال�����ش��رق  يف 
الغذائي يف ليبيا “ه�ض وخطر ب�شبب 
االأ�شا�شية  وال�����ش��ل��ع  احل���ب���وب  ن��ق�����ض 

نتيجة االأزمة الرو�شية االأوكرانية«.
تقريبا  الليبيني  “ثلث  اأن  اإىل  ولفت 
يعانون انعدام االأمن الغذائي، و1.2 
مليون )من بني اأكر من 6 ماليني 
كفاية  ع��دم  لديهم  ال�شكان(  ع��دد  هم 

ا�شتهالك للغذاء«.
االأ�شر  م��ن  ب��امل��ئ��ة   13“ اأن  واأ����ش���اف 
الغذائي،  االأم�������ن  يف  ف���ج���وة  ل���دي���ه���ا 
ون��ت��ي��ج��ة االرت����ف����اع غ���ر امل�����ش��ب��وق يف 
االأ���ش��ع��ار، ارت��ف��ع االإن��ف��اق على الغذاء 
دينار   800 ليزيد عن  باملئة،   16.6

�شهريا«.
منظمة  م��ك��ت��ب  اأع���ل���ن  وب����ال����ت����وازي، 

برناجما  ل���ي���ب���ي���ا،  يف  “يوني�شف” 
بوزارة  موظفا   25 مب�شاركة  م�شحيا 
ال�����ش��ح��ة، وم��ك��ت��ب االإح�����ش��اء ومعهد 
لتقييم  االأول���ي���ة،  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
ال��ت��غ��ذي��ة ل��الأط��ف��ال وال��ن�����ش��اء ور�شد 
مدى التدهور، والوقاية من الوفيات 

املرتبطة بالتغذية.
حرب  بعد  التجارة  ط��رق  تعر  واأدى 
اأوك��ران��ي��ا اإىل نق�ض ح��اد ب��ال��وارد من 
القمح اإىل ليبيا، ومنعت دول ت�شدير 
ال�شوق  حل���اج���ة  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  م��ن��ت��ج��ات 

وتون�ض،  بينها م�شر  لها، من  املحلية 
املواد  يف  ليبيا  عليهما  تعتمد  اللتان 

الغذائية.
واأوكرانيا  رو�شيا  من  ت�شتورد  وليبيا 
ن�شف  وه����و  ق���م���ح،  ط���ن  األ�����ف   650
املخابز  بع�ض  واأغ��ل��ق��ت  احتياجاتها، 
اأبوابها ب�شبب غالء الدقيق واختفائه 
من االأ�شواق.وتوقع املحلل االقت�شادي 
“الو�شع  اأن  الليبي، �شريف عريقيب، 
ان�شغال  ب�����ش��ب��ب  ي��ت��غ��ر  ل���ن  احل�����ايل 
ال�شيا�شية،  مب��ك��ا���ش��ب��ه��م  امل�����ش��وؤول��ني 

وان�����خ�����راط ال����������وزارات اخل���دم���ي���ة يف 
معرتك االأزمة ال�شيا�شية«.

ورا���ش��م��ا ���ش��ورة خل��ري��ط��ة ال���غ���ذاء يف 
ليبيا، قال عريقيب اإن “ليبيا تعتمد يف 
90 باملئة من غذائها على اال�شتراد، 
الغذائي،  ل���الأم���ن  خ��ط��ة  ت���وج���د  وال 
والزراعية  الغذائية  امل�شاريع  اأن  كما 
االأغذية  وخم�����ازن  ت��ق��ري��ب��ا،  اخ��ت��ف��ت 
متهالكة وال ت�شتوعب تخزين كميات 
كبرة«.وا�شتطرد: “ُي�شاف لذلك، اأن 
وال�شناعات  الزراعة  يف  اال�شتثمارات 

الغذائية كانت دائما توؤول مل�شتثمرين 
ال��و���ش��ع االأمني  ���ش��وء  اأج���ان���ب، وم���ع 
اأحد  يغامر  لن  ال�شيا�شية  والتقلبات 
يرون  كما ال  ليبيا،  اأم��وال��ه يف  بو�شع 
امل��ج��االت يدر  اأن اال���ش��ت��ث��م��ار يف ه���ذه 

عائدا مثل جماالت اأخرى«.
االأوكرانية  االأزم�����ة  ف����اإن  وب��ت��ع��ب��ره، 
يف  الكبر”  “العوار  ك�شفت  الرو�شية 
الغذائية يف ليبيا؛ فاالأرقام  املنظومة 
امل��ت��وف��رة ت��وؤك��د اأن���ه “ال ت��وج��د رقعة 
زراع���ي���ة ك��اف��ي��ة الإط���ع���ام 5 ب��امل��ئ��ة من 

الليبيني«.
الليبي،  التغذية  دكتور  راأى  وب���دوره، 
اإبراهيم عدنان، اأن “االأطفال يعانون 
لكن  التغذية،  ���ش��وء  م��ن  كبر  ب�شكل 
من  عالية  ل��درج��ة  ي�شل  مل  ال��و���ش��ع 
ال�شوء مقارنة بدول اأخرى متر بنف�ض 

ظروف ليبيا«.
يف  “املواليد  اأن  اإىل  ع���دن���ان  ول��ف��ت 
يعانون  اجل����ن����وب،  خ��ا���ش��ة  م���ن���اط���ق، 
نق�ض تطعيمات جتعلهم قادرين على 
حتقيق متثيل غذائي جيد، وجتنبهم 

اأمرا�ض نق�ض الغذاء«.
ويرتدد اأطفال كثرون على العيادات 
وه��م ي��ع��ان��ون ال��ب��وادر االأول��ي��ة ل�شوء 
ال��ت��غ��ذي��ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال�����ش��ع��ف العام 
وع�����دم زي������ادة ال������وزن وال����ط����ول، مبا 

ينا�شب املرحلة العمرية.
التي  االأم���ن���ي���ة  ل��ل��ف��و���ش��ى  واإ����ش���اف���ة 
وحرب   ،2011 منذ  ال��ب��الد  ت�شرب 
تداعيات  م��ن  ليبيا  ت��ع��اين  اأوك��ران��ي��ا، 
ترف�ض  حيث  احلكومتني”؛  “اأزمة 
بقيادة  ال�شالحية  منتهية  احلكومة 
ال�شلطة  ت�شليم  الدبيبة  عبد احلميد 
ل��ل��ح��ك��وم��ة امل��ن��ت��خ��ب��ة م����ن ال���ربمل���ان 
ب��ق��ي��ادة ف��ت��ح��ي ب��ا���ش��اغ��ا؛ مم���ا يعطل 
توفر  ع��ن  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  دوالب 

اخلدمات.
على  م�شلحة  جماعات  اإق���دام  اأن  كما 
الدخل  النفط، م�شدر  اإغ��الق حقول 
ال�شرائية  ال��ق��درة  على  اأث���ر  ال��وح��ي��د، 

لليبيني.

•• �شيول-اأ ف ب

جونغ  كيم  ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم  اأعلن 
ب��الده حققت  اأن  االأرب��ع��اء  االأول  اأم�ض  اأون  
كوفيد-19  وب��اء  على  مدويا”  “انت�شارا 
�شقيقته  بح�شب  بنف�شه،  ب��ه  اأ�شيب  بعدما 
يف  ال��وب��اء  من�شاأ  ب��اأن��ه��ا  �شيول  اتهمت  ال��ت��ي 

بلدها.
ال�شمالية  ال��ك��وري��ة  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
تروؤ�شه  خ����الل  اأع���ل���ن  ك��ي��م  اأن  اخل��م��ي�����ض 
اج��ت��م��اع��ا ���ش��م ع��ل��م��اء وع��ام��ل��ني يف جمال 
ال�شحة عن هذا “االنت�شار )...( يف احلرب 

على املر�ض الوبائي اخلبيث«.
وقال كيم اإن “االنت�شار الذي حققه �شعبنا 
هو حدث تاريخي اأظهر للعامل مرة اأخرى 
ع��ظ��م��ة دول��ت��ن��ا واالإ�����ش����رار ال����ذي ال يقهر 
التي  اجلميلة  الوطنية  وال���ع���ادات  ل�شعبنا 

ح�شبما نقلت الوكالة. نعتز بها”، 
الدول  اأوائ���ل  واح��دة من  ال�شمالية  وك��وري��ا 

يف ال��ع��امل ال��ت��ي اأغ��ل��ق��ت ح��دوده��ا يف كانون 
الثاين/يناير 2020 بعد ظهور الفرو�ض 
يف ال�شني املجاورة. وقد اأعلنت عن اأول حالة 
اأيار/مايو   12 يف  ك��ورون��ا  بفرو�ض  اإ�شابة 
االإ�شراف  �شخ�شيا  اأون  ج��ون��غ  كيم  وت���وىل 

على مكافحة الوباء.
ومنذ 29 متوز/يوليو، مل تبلغ بيونغ يانغ 

عن اأي اإ�شابات جديدة.
و���ش��ج��ل��ت يف ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ق��راب��ة 4،8 
ت�شميها،  كما  “باحلمى”  اإ���ش��اب��ة  م��الي��ني 
وف��اة فقط  و74  ني�شان/اأبريل  اأواخ��ر  منذ 
على  باملئة   0،002 يبلغ  وفيات  معدل  اأي 
االأنباء  وك���ال���ة  ح�����ش��ب  ال��وط��ن��ي،  امل�����ش��ت��وى 

الر�شمية.
القاعة،  يف  ح���ار  ت�شفيق  و���ش��ط  ك��ي��م  وق���ال 
“معجزة  ال��وب��اء  اإدارة  اإن  ال��وك��ال��ة،  ح�شب 
لل�شحة  ال��ع��امل��ي  ال��ت��اري��خ  يف  م�شبوقة  غ��ر 

العامة«.
للمرة  للتلفزيون  الر�شمية  ال��ق��ن��اة  وب��ث��ت 

االأوىل”  “لل�شقيقة  ح���ادا  خ��ط��اب��ا  االأوىل 
للزعيم الكوري ال�شمايل كيم يو جونغ.

وقد ك�شفت �شقيقة الزعيم الكوري ال�شمايل 
اأ�شيب  اأن �شقيقها  التي تتمتع بنفوذ كبر، 
االأنباء  وكالة  ن�شرته  مقال  ح�شب  باملر�ض، 

الكورية ال�شمالية.
“عانى من حمى �شديدة  الزعيم  اإن  وقالت 
خالل اأيام حرب احلجر ال�شحي هذه، لكنه 
مل ي�شتطع اال�شتلقاء للحظة الأنه كان يفكر 

يف االأ�شخا�ض الذين كان م�شوؤواًل عنهم«.
هذه هي املرة االأوىل التي تعلن فيها بيونغ 
يانغ عن اإ�شابة كيم جونغ اأون، الذي حتظى 
�شحته ب��اأك��رب ق��در م��ن االه��ت��م��ام م��ن قبل 

املراقبني، بفرو�ض كورونا.
واتهمت كيم يو جونغ كوريا اجلنوبية باأنها 
ن�شرات  اإر���ش��ال  ع��رب  بلدها  ال��وب��اء يف  �شبب 

دعائية بالبالونات.
ال�شابق عن  ي��ان��غ حت��دث��ت يف  بيونغ  وك��ان��ت 
مع  احل��دود  من  بالقرب  اأجنبية”  “اأ�شياء 
الدولة  يف  كوفيد  بتف�شي  ت�شببت  اجل��ن��وب 
املعزولة، يف تلميحات رف�شتها �شيول. وعلى 
ال��رغ��م م��ن ح��ظ��ر م��ف��رو���ض م��ن��ذ 2021، 
اإر�شال  جنوبيون  كوريون  نا�شطون  يوا�شل 
مما  ودوالرات،  م��ن�����ش��ورات  حت��م��ل  ب��ال��ون��ات 

يثر احتجاجات من بيونغ يانغ.
وم�شت�شارته  اأون  جونغ  كيم  �شقيقة  وراأت 
وهددت  االإن�شانية”،  “جرمية �شد  يف ذلك 

�شيول ب�”اأعمال انتقامية �شديدة«.
اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  ال��ت��وح��ي��د  وزارة  ون��ف��ت 
لها”  اأ�شا�ض  ال  “مزاعم  اأنها  معتربة  ذل��ك 
بيونغ  م��ن  وتهديدية”  وقحة  و”تعليقات 

يانغ.
ال�شمالية  كوريا  اإع��الن  اأن  حمللون  وي��رى 
ا�شتعدادها  على  ي��دل  كوفيد  على  الن�شر 
اإنعا�ض  “مثل  اأخرى  اأولويات  اإىل  لاللتفات 
االقت�شاد اأو اإجراء جتربة نووية” على حد 
قول ليف اإريك اإيزيل االأ�شتاذ يف جامعة اإيوا 

يف �شيول.
يو  ل��ك��ي��م  ال��ع��دائ��ي  “اخلطاب  اأن  واأ����ش���اف 
جونغ مثر للقلق الأنه ال يحاول فقط اإلقاء 
عودة  الحتمال  اجلنوبية  كوريا  على  اللوم 
ا اإىل تربير اال�شتفزاز  كوفيد، بل ي�شعى اأي�شً

الع�شكري املقبل من قبل كوريا ال�شمالية«.

•• عوا�شم-وكاالت

ل��ه��ا يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة  ب��ن��اء  اإىل  ت�شعى ف��رن�����ش��ا 
النيجر،  اأفريقيا، تكون قاعدتها  ال�شاحل غرب  منطقة 
تتالفى  الرو�شي،  النفوذ  ومواجهة  االإره��اب  متدد  ملنع 

فيها “اأخطاء” جتربتها يف مايل.
نيوز عربية”،  “�شكاي  ملوقع  وي��رى خ��رباء يف حديثهم 
الع�شكري وح��ده لن  التدخل  اأن  ت��درك  باري�ض باتت  اأن 
يحقق هدفها يف ك�شب قبول �شعبي ميّكنها من حماربة 
االإرهاب وحماية م�شاحلها االقت�شادية، فاجتهت لتبني 

ا�شرتاتيجية جديدة.

ملاذا النيجر؟
النيجر،  ج���ران  ك��ل  ي��ع��اين  وب��ن��ني،  اجل��زائ��ر  با�شتثناء 
مايل وبوركينا فا�شو ونيجريا وت�شاد وليبيا، من عدم 

ا�شتقرار.
ويرى خمت�شون اأن باري�ض تعي �شرورة حماية “�شمود 
الأنه اإن �شقطت حكومة الرئي�ض حممد بازوم  النيجر”، 
يف انقالب، �شينتهي االأمر ب�شيطرة االإره��اب على حزام 
الهجرة  اإىل نيجريا، وتزيد موجات  مت�شل من مايل 

غر ال�شرعية اإىل اأوروبا.
وبح�شب اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية بجامعة باماكو، حممد 
اأغ اإ�شماعيل، فاإن اختيار النيجر لال�شرتاتيجية اجلديدة 
لفرن�شا من اأ�شبابه قوة العالقات بني البلدين، وي�شرب 
وغرها،  الفرن�شية  ال��ي��وران��ي��وم  �شركة  ب��وج��ود  اأم��ث��ل��ة 
يف  فرن�شا  ت��دخ��ل  اأن  لالعتقاد  البع�ض  دف��ع��ت  ل��درج��ة 
اأهدافه حماية م�شاحلها االقت�شادية يف  مايل كان من 

النيجر.

ي�شاعد  بالنيجر  اال���ش��ت��ق��رار  اأن  اإ�شماعيل  اأغ  واأ���ش��اف 
اجلي�ض الفرن�شي على التو�شل اإىل نتائج، عك�ض جتربته 
مراقبة  يف  ي�شهم  اجل��غ��رايف  موقعها  اأن  كما  م���ايل،  يف 
االإرهابية،  ت�شليح اجلماعات  ليبيا، م�شدر  مع  احل��دود 

ومكافحة الهجرة غر ال�شرعية.

النفوذ الرو�شي
الغربي  ال�����ش��اح��ل  يف  م��ت��زاي��دا  ن��ف��وذا  م��و���ش��ك��و  تكت�شب 
االإفريقي، خا�شة بعد اأن حلت �شركة “فاغرن” الرو�شية 
العالقات  توتر  بعد  م��ايل  يف  الفرن�شية  ال��ق��وات  مكان 
اإىل  طريقها  “فاغرن”  �شقت  وباماكو، كما  باري�ض  بني 

اأركاجن  فاو�شتني  الرئي�ض  حلماية  الو�شطى،  اإفريقيا 
تواديرا، وتدير اأعماال مربحة مثل تعدين الذهب.

عت حكومات اإفريقية اتفاقيات دفاعية واأمنية  كذلك وقَّ
مع رو�شيا، مثل االتفاق الذي وقعته مايل عام 2019.

مالمح اال�شرتاتيجية اجلديدة
اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�ض  زار  مو�شكو،  مواجهة  ويف 
م��اك��رون ي��ول��ي��و امل��ن�����ش��رم، ال��ك��ام��رون وب��ن��ني وغينيا، 
حتى  االإفريقي  باالأمن  فرن�شا  التزام  بتجديد  متعهدا 

مع مغادرة جنودها مايل.
و�شّرح ماكرون باأن انخراط بالده �شيمتد اإىل ما وراء 

عليها  يتعني  ال��ت��ي  وال��ب��ل��دان  غينيا  خليج  يف  ال�شاحل، 
مواجهة اجلماعات االإرهابية.

النيجر  م���اك���رون يف  ف����اإن جن���اح  اإ���ش��م��اع��ي��ل،  اأغ  ووف����ق 
ونتائج  التنمية  حتقيق  م��ن  امل��زي��د  يتطلب  وال�شاحل، 
اأمنية، ف�شال عن الدخول يف حوار مع االأنظمة املوجودة 

رغم التحفظ على �شرعيتها.
وتعمل الوكالة الفرن�شية للتنمية على زيادة ا�شتثماراتها 
مليون   150 اإىل  ي���ورو  مليون   100 م��ن  النيجر  يف 
مل�شاريع  بع�شها  تخ�شي�ض  �شيتم  ومنح،  كقرو�ض  ي��ورو 
حيث تطبق  “املنطقة احلمراء”،  تنموية يف تيالبري 

بروتوكوالت اأمنية �شارمة للم�شوؤولني الفرن�شيني.
كما متّول فرن�شا م�شاريع كالكهرباء والري، وخلق فر�ض 
يف  االإرهابية،  للجماعات  ان�شموا  الذين  لل�شباب  عمل 
�شعبي  للح�شول على دعم  باري�ض  تغير ال�شرتاتيجية 

لوجودها.

األغام اأمام فرن�شا
ويلفت املحلل ال�شيا�شي التوغويل حممد مادي غابكاتي، 
الفرن�شية هو  اأمام اال�شرتاتيجية  املعوقات  اأحد  اأن  اإىل 
“ل�شوء  مو�شحا:  لفرن�شا،  املناه�شة  احلركة  ت�شاعد 
مرحب  الرو�شي  النفوذ  ف��اإن  لفرن�شا،  بالن�شبة  احل��ظ 
به يف خمتلف البلدان املقتنعة باأن التحالف مع مو�شكو 
�شراكات  اأم��ام  الطريق  ويفتح  فرن�شا،  نفوذ  من  �شيحد 

مفيدة«.
عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  حديثه  يف  غابكاتي  و�شدد 
لن يحقق  وح��ده  الفرن�شي  الع�شكري  اأن احل�شور  على 
نتيجة اإذا مل ت�شحبه م�شاريع للتنمية وتعزيز لالأنظمة 

ال�شيا�شية الدميقراطية.

�شراع النفوذ الرو�شي الفرن�شي يف ال�شاحل.. النيجر نقطة الرتكاز

زعيم كوريا ال�شمالية يعلن »انت�شارا مدويا« على كوفيد 

اجلي�س البيالرو�شي ينفي تفجريات 
قرب مطار ع�شكري 

•• مو�شكو-اأ ف ب
نفى اجلي�ض البيالرو�شي اأم�ض اخلمي�ض املعلومات الواردة ب�شاأن تفجرات قد تكون حدثت ليال 
بالقرب من مطار ع�شكري يف منطقة غومال يف جنوب �شرق البالد بالقرب من احل��دود مع 
اأوكرانيا.واأو�شحت وزارة الدفاع البيالرو�شية يف بيان اأنه يف “العا�شر من اآب/اأغ�شط�ض وقرابة 
اأن مت  بعد  النران يف عربة  ا�شتعلت  وخ��الل جولة مراقبة  غ(  23،00 )20،00 ت  ال�شاعة 

تغير حمركها«.وتابع البيان “متت ال�شيطرة �شريعا على النران ومل ي�شب اأحد«.
لكن قناة بيالرو�شية تن�شط على تلغرام ومتخ�ش�شة يف مراقبة النزاع الرو�شي االأوكراين، اأكدت 
يف وقت �شابق ان “ثمانية انفجارات على االأقل” وقعت بالقرب من مطار ع�شكري يف زيابروفكا 

يف منطقة غومل.

اجلي�س  على  بهجوم  قتلى   5
الهندي يف ك�شمري 

•• �رسيناغار-اأ ف ب

اقتحم متمردون مفرت�شون مع�شكرا للجي�ض يف ك�شمر الهندية مما اأدى اإىل 
قبل  اخلمي�ض  ال�شرطة  اأف��ادت  كما  املهاجمني  من  واثنني  جنود  ثالثة  مقتل 
75 ال�شتقالل الهند.واأفاد م�شوؤول كبر  اأيام من االحتفال بالذكرى  خم�شة 
يف ال�شرطة وكالة فران�ض بر�ض بان رجلني م�شلحني بر�شا�شات وقنابل “دخلوا 
اإىل مع�شكر اجلي�ض وتبادلوا اطالق النار يف العتمة مع اجلنود. واأعلن اجلي�ض 
وقع يف منطقة  الذي  االثنني«.والهجوم  وامل�شلحني  مقتل ثالث من �شفوفه 
راجوري باجلنوب بالقرب من اخلط الفا�شل بني ك�شمر وباك�شتان واملراقب 
ع�شكريا، اأ�شفر عن جرح جنديني اأي�شا.وح�شب ال�شلطات وخالل العام اجلاري 
قتل 130 على االأقل من النا�شطني وع�شرات من رجال ال�شرطة واجلنود يف 
مواجهات مع متمردين يطالبون با�شتقالل ك�شمر اأو ان�شمامها اإىل باك�شتان.

الدراجات  على  با�شتعرا�ض  الهنود  ال�شرطة  عنا�شر  من  مئات  قام  واالأرب��ع��اء 
النارية يف مدينة �شريناغار املركزية يف ك�شمر، رافعني علم البالد الوطني يف 

اطار االحتفاالت بعيد اال�شتقالل والتي �شتنطلق يف 15 اآب/اأغ�شط�ض.
اآب/اأغ�شط�ض  يف  نيودلهي  فر�شت  اأن  منذ  ك�شمر  اقليم  يف  التوتر  وت�شاعد 
والذي  امل�شلمة  الغالبية  ذات  االأرا���ش��ي  ه��ذه  على  املبا�شرة  �شلطتها   2019
تطالب به باك�شتان.وكانت املنطقة م�شرحا حلروب عديدة منذ تق�شيم الهند 
بدعم  باك�شتان  غرميتها  الهند  1947.وتتهم  العام  يف  باك�شتان  دولة  ون�شاأة 

متمردين وانف�شاليني وهو ما تنفيه ا�شالم اباد.
وطالبت االأمم املتحدة يف العام 1948 بتنظيم ا�شتفتاء لتقرير امل�شر ترف�شه 
الهند.وتزامن هجوم اخلمي�ض مع تنظيم حج هندي �شنوي ي�شتمر ل�شهرين يف 

معبد بالهيمااليا.
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عربي ودويل
اآلف الأرجنتينيني يتظاهرون للمطالبة بزيادة الأجور 

•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

تظاهر اآالف االرجنتينيني يف بوين�ض اآير�ض ع�شية 
يف  بالت�شخم  املتعلقة  الر�شمية  االأرق�����ام  اإع����الن 
متوز/يوليو الذي يتوقع اأن يك�شف عن مزيد من 

ال�شعف يف قوتهم ال�شرائية.
من  ت�����ش��ددا  اأك���ر  ي�شارية  منظمات  م��ن  وب��دع��وة 
احلكومة الي�شارية التي يقودها األربتو فرنانديز، 
املتظاهرون من دون ت�شجيل ح��وادث تذكر  تدفق 
، ووزارة  ال��رئ��ا���ش��ة  ب����الزا دي م��اي��و م��ق��ر  ب��اجت��اه 
الليل،  ����ش���ارع جم����اور.وم����ع ح��ل��ول  االق��ت�����ش��اد يف 

�شواء  ح��ف��الت  واأق��ي��م��ت  ال�شاحة  يف  خ��ي��ام  ن�شبت 
�شغرة مع مو�شيقى، من قبل املتظاهرين الذين 
�شرجيو  اجلديد  االقت�شاد  وزير  بلقاء  يطالبون 

ما�شا منذ اأ�شبوع.
وت������رى امل���ن���ظ���م���ات ال���ي�������ش���اري���ة ال���رادي���ك���ال���ي���ة اأن 
وال  حم���دودة  للحكومة  االجتماعية  االإج�����راءات 
تهدف �شوى اإىل طماأنة االأ�شواق املالية ولي�ض اإىل 
املحرومة. للفئات  الت�شخمية  ال�شدمة  تخفيف 

وبني مطالبها زيادة كبرة يف احلد االأدنى لالأجور 
45540 بيزو )325 دوالًرا ب�شعر ال�شرف  من 
دوالًرا(   744( بيزو  اآالف   105 اإىل  الر�شمي( 

وهي القيمة املقدرة ل�شلة الغذاء الأ�شرة مكونة من 
اأربعة اأفراد للبقاء فوق خط الفقر.

كما يطالبون مبكافاأة قدرها 20 األف بيزو )143 
ال�شغرة  امل�شاريع  واأ�شحاب  للمتقاعدين  دوالًرا( 

املعر�شني للخطر والعمال غر الثابتني.
العامل”  “القطب  زعيم  بييبوين  اإدواردو  وق��ال 
)بولو اأوبريرو( اإحدى املنظمات الرئي�شية يف هذا 
احلدث اإن وزير االقت�شاد “توجه اإىل االأ�شواق، اإىل 
القوى االقت�شادية لكنه مل يقدم اأي رد للقطاعات 
ال�شعبية حول كيفية التخفيف من عملية ت�شخم 
ب��ع��د حتركات  التجمع  ه���ذا  ل��ه��ا«.وج��اء  ن��ه��اي��ة  ال 

اأرقام  ن�شر  ع�شية  االأخ����رة،  االأ�شابيع  يف  مماثلة 
موؤ�شر الت�شخم ل�شهر متوز/يوليو، الذي قد يبلغ 
ح�شب تقديرات عدد من االقت�شاديني، حواىل 7 

باملئة وهو االأعلى خالل العام اجلاري.
���ش��ه��را حم��م��وم��ا لالقت�شاد  وك����ان مت��وز/ي��ول��ي��و 
االأرجنتيني املعروف بعدم ا�شتقراره، مع اال�شتقالة 
املفاجئة لوزير االقت�شاد املعني منذ عامني مارتن 
غوزمان، وتعيني �شيلفينا باتاكي�ض خلفا له لفرتة 
ق�شرة، وجهود احلكومة الفا�شلة حتى االآن للحد 
الن�شف  يف  باملئة   36،2 بلغ  ال��ذي  الت�شخم  م��ن 

االأول من العام و64 باملئة خالل 12 �شهرا.

   ال ميكن اأن تكون االأزمة احلالية مفاجاأة. 
مت التعبر عن ا�شتياء املواطنني يف منا�شبات 
اأكتوبر  يف  االأخ�������رة.  االأ����ش���ه���ر  يف  ع���دي���دة 
اخلا�شة  اجلامعات  ط��الب  ح�شد   ،2019
والعامة، وكذلك اأع�شاء احلركات الن�شائية 
واملثليني يف بنما، الأ�شابيع �شد االإ�شالحات 
الد�شتورية التي، على الرغم من اأن ال�شكان 
اعتربوها �شرورية ووعد بها الرئي�ض خالل 
حملته االنتخابية، اإال اأنها مل تلتزم باملعاير 
ا�شتطالعات  اإليها  اأ�شارت  التي  املو�شوعية 
الراأي: الدفاع عن الفقراء، ومل يتم اعتماد 

االإ�شالحات يف نهاية املطاف.
واحدة  اإىل  البلد  ه��ذا  يف  اأدى  وب���اء  بعد     
م��ن اأ���ش��واأ ح��االت ال��رك��ود يف ال��ع��امل “-17 
جديدة  جيوب  ت�شكلت  باملائة”،   9 فا�شل 
الو�شع  مثل  متنوعة  الأ�شباب  ال�شخط،  من 
غر امل�شتقر ل�شندوق ال�شمان االجتماعي، 
االإ�شالح  اأو  ال��ب��ط��ال��ة،  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  اأو 

االنتخابي غر ال�شعبي.
   حكومة ميني الو�شط، املنتخبة قبل اأ�شهر 
قليلة من تف�شي الوباء، يف موقف �شعيف: 
 22 اأن  اإىل  االأخ���رة  اال�شتطالعات  ت�شر 
على  يوافقون  امل�شتطلعني  باملائة فقط من 
اإدارة الرئي�ض، الذي اأعلن بنف�شه اأنه يعاين 
من مر�ض ال�شرطان قبل اأ�شابيع قليلة. وال 
يبدو اأن حماوالت احلوار والتدابر الهادفة 
اإىل التخفيف من حدة الت�شخم كانت كافية 
املنظمة  اجلماعات  ال�شكان.  غ�شب  لتهدئة 
عازمة على اال�شتمرار يف عمليات االعت�شام، 
ال�شكان  ب��ني  ال��ت��وت��ر  م�����ش��ت��وى  ي����زداد  فيما 
والقوى العامة الأنه بخالف �شعر البنزين، 

غرقت البالد يف خم�ض اأزمات خمتلفة.

-اأزمة التفاوت االجتماعي  1
 يف ال���ع���ق���ود االأخ��������رة، ���ش��ه��دت ب��ن��م��ا اأح���د 
ال���ع���امل. وو�شط  اأ����ش���رع م��ع��دالت ال��ن��م��و يف 

اأعلنت  ال�����ش��خ��م��ة احل��ال��ي��ة،  االح��ت��ج��اج��ات 
دولة  االآن  تعترب  بنما  اأن  بفخر،  احلكومة 
ذات دخ���ل م��رت��ف��ع. وم���ع ذل���ك، ف���اإن ه���ذا ال 
يخفي ال��ت��ف��اوت االج��ت��م��اع��ي ال�����ش��ارخ: من 
ُت�����ش��ن��ف بنما م��ن ب��ني اأكر  امل��ن��ط��ل��ق،  ه���ذا 

خم�ض دول غر متكافئة يف العامل.
   ميثل اأغنى 10 باملائة من ال�شكان 37.3 
باملائة من الدخل القومي، اأي ما يقرب من 
ث���الث ع�����ش��رة م���رة م��ن 40 ب��امل��ائ��ة االأكر 

فقرا.
اإنتاج الروة  االأج��ور يف     انخف�شت ح�شة 
من 50 باملائة من الناجت املحلي االإجمايل 
عاًما.  ع�شرين  يف  باملائة   30 م��ن  اأق��ل  اإىل 
اإن فجوة ال��روة بني املواطنني ات�شعت.  بل 
 16 115 مليونًرا  بلغ وزن   ،2013 عام 
األف مليون دوالر، يف حني بلغ متو�شط دخل 
االأ�شرة يف مقاطعة جنابي بوغليه االأ�شلية 

367 دوالًرا �شهرًيا.
   وقد اأدى الوباء اإىل تفاقم حالة التفاوت 
االجتماعي هذه. واأفاد 49 فا�شل 5 باملائة 
من االأ�شخا�ض اأن دخلهم قد انخف�ض اأثناء 
ال����دويل  امل���رك���ز  م�����ش��ح  “بيانات  اجل��ائ��ح��ة 
للحقوق  واالجتماعية  ال�شيا�شية  للدرا�شات 
االأ�شخا�ض  ومعظم   ”2021 وامل��واط��ن��ة، 
االأخرة  االأ�شهر  يف  وظيفة  وج���دوا  ال��ذي��ن 

كانت يف القطاع املوازي.
ف��اإن الت�شخم احلايل     ع��الوة على ذل��ك، 
بالن�شبة  خا�ض  ب�شكل  �شعًبا  الو�شع  يجعل 
���ش��وى م��ا يكفي  الأول��ئ��ك ال��ذي��ن ال ميلكون 
درا�شات  واأظ��ه��رت  احلياة.  قيد  على  للبقاء 
اأن الفئات االأ�شد فقراً يف بنما تتاأثر  �شابقة 
ب�شبب  وذل���ك  الت�شخم،  م��ع��دالت  ب��ارت��ف��اع 
والتي  للغذاء يف ميزانيتها،  املركزية  املكانة 

ا الفئة االأكر عر�شة للت�شخم. تعد اأي�شً
التفاوتات.  ب��ه��ذه  ع��ل��م  ع��ل��ى  امل���واط���ن���ون     
ووف���ًق���ا ل��ب��ي��ان��ات الت��ي��ن��وب��اروم��ي��رتو، يقول 

75 فا�شل 3 باملائة من البنميني اإن توزيع 
الدخل “غر عادل” اأو “غر عادل جدا”، 
الدولة  اأن  ب��امل��ائ��ة   7 ف��ا���ش��ل   82 وي��ع��ت��ق��د 
“جمموعات قليلة قوية مل�شلحتها  حتكمها 

اخلا�شة«.

والثقة التمثيلية  -اأزمة   2
   ه��ن��اك ق�����ش��اي��ا ج��دي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ث��ق��ة يف 

املوؤ�ش�شات البنمية.
   جمل�ض االأم��ة يثر ع��دم ثقة 84 فا�شل 
باملائة،   2 فا�شل   77 احلكومة  ب��امل��ائ��ة،   2
باملائة،   92 فا�شل   75 الق�شائي  النظام 
واالأحزاب ال�شيا�شية 87 فا�شل 52 باملائة. 
ومع ذلك، فاإن املوؤ�ش�شات العامة لي�شت هي 
الثقة  امل�شكلة.  ه��ذه  ت��واج��ه  التي  ال��وح��ي��دة 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة غ���ر م����وج����ودة ع��م��ل��ًي��ا “74 
يثقون  “ال  اإن��ه��م  يقولون  باملائة   2 فا�شل 
اأبًدا اأو نادًرا” يف النا�ض”. مع الوباء، فقدت 
ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة، ثقة  امل��وؤ���ش�����ش��ات،  جميع 
املواطنني. وهذا يف�شر اإىل حد ما ال�شعوبة 
مت  التي  املجموعات  خمتلف  واجهتها  التي 

ح�شدها يف تن�شيق اأعمالها.
   ينبغي قول كلمة عن الكني�شة الكاثوليكية، 
التي دعاها رئي�ض البالد، لورنتينو كورتيزو، 
املوؤ�ش�شة  اإن  احل���ايل.  ال�����ش��راع  يف  للتو�شط 
الدينية، كما اأ�شار الرئي�ض، هي التي تتمتع 

باأكرب قدر من ثقة ال�شكان “70 فا�شل 6 
باملائة يقولون اإنهم يثقون بها”. ومع ذلك، 
ف���اإن ه���ذا ال��رق��م يخفي ���ش��ورة حت��ت��اج اىل 
تن�شيب: بني بداية الت�شعينات، عندما عملت 
جميع  يف  ك��و���ش��ي��ط  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  الكني�شة 
امل��واث��ي��ق واحل������وارات ال��ت��ي مت م��ن خاللها 
وال�شيا�شي  االق��ت�����ش��ادي  امل�������ش���روع  ت�����ش��ور 
باملائة   20 الكني�شة  فقدت  واليوم،  للبالد، 

من نقاط الثقة.
   من ناحية، هناك قطاعات يف املجتمع اليوم 
الكني�شة  ب��ني  الف�شل  م��ن  مزيد  اإىل  تدعو 
الذين لديهم  اأخرى،  والدولة، ومن ناحية 
واخلدمات،  ال�شلع  اإىل  للو�شول  اأق��ل  ق��درة 
والتي ت�شعى الدولة للحوار معهم بو�شاطة 
من الكني�شة، وهم بالتحديد الذين يقولون 
كان  هنا  وم��ن  الكني�شة.  يف  ثقة  اأق���ل  اإن��ه��م 
الرئي�ض  الذي عقده  للحوار  االأويل  الف�شل 
لورنتينو كورتيزو بو�شاطة الكني�شة، وهو ما 

يقودنا اإىل االأزمة الثالثة.

املفاو�شات اجلماعية اأنظمة  -اأزمة   3
�شهدت  الدميقراطية،  اإىل  االنتقال  منذ     
امل�شتديرة  وامل���وائ���د  احل�����وارات  ت��ك��اث��ر  بنما 
االأ�ش�ض  اإر���ش��اء  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  وامل��واث��ي��ق 
وتعك�ض  ل��ل��ب��ل��د.  واالق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شية 
�شاأن  تعلي من  �شيا�شية  ثقافة  االآليات  هذه 

ا  اأي�شً ت��ع��ك�����ض  ل��ك��ن��ه��ا  واالإج����م����اع،  ال��ت��واف��ق 
ف�شلت  ج��ًدا  �شعيفة  دميقراطية  موؤ�ش�شات 
يف ت��وج��ي��ه ه���ذه ال��ن��ق��ا���ش��ات. ون��ت��ي��ج��ة لهذا 
ال�����ش��ع��ف واالخ���ت���ي���ارات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، وجد 
ال�شيا�شة،  قلب  يف  نف�شه  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع 
لعقود  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شة  تنفيذ  ومت 
يف  الكال�شيكية  الليربالية  للو�شفات  وفًقا 

الت�شعينات.
   لقد فقدت هذه االآليات معناها تدريجياً 
تخلى   ،2021 ع����ام  امل���واط���ن���ني.  ن��ظ��ر  يف 
العمال النقابيون عن احلوار حول ال�شمان 
املئوية  الذكرى  ميثاق  وف�شل  االجتماعي. 
جمعت  االإنرتنت  على  من�شة  وهو  الثانية، 
النا�ض  اإق����ن����اع  يف  امل���واط���ن���ني،  م���ق���رتح���ات 
اأكر  بفائدته، ومل تكن املفاو�شات احلالية 
جن��اًح��ا. ان اأزم���ة الثقة امل��ذك��ورة اأع���اله ال 
ع��الق��ة ل��ه��ا ب��ه��ذا ال��و���ش��ع، وك���ذل���ك �شعور 
املجموعات املعباأة بحوار “اأنا مع اأنا”، حيث 
واالقت�شادية،  ال�شيا�شية  ال��ق��وى  ت��ت��واط��اأ 
اإىل  ال�شعبية  القطاعات  دع���وة  يتم  وح��ي��ث 
اتخاذها  يتم  التي  ال��ق��رارات  على  امل�شادقة 

م�شبقا بدونها.

ال�شدق -اأزمة   4
ا اأزمة ا�شتقامة عميقة.    تواجه البالد اأي�شً
  جتري حماكمة رئي�شني �شابقني يف ق�شية 

النيابة  فتحت  ال��وب��اء،  خ��الل  اأودب��ري�����ش��ت. 
18 حالة  اإج�����راءات مل��ا ال يقل ع��ن  ال��ع��ام��ة 
ال�شحية؛  االأزم�����ة  ب�����اإدارة  م��رت��ب��ط��ة  ف�����ش��اد 
انتهاكات  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي  ف�شيحة  ان��دل��ع��ت 
ا�شتقال  ال��ط��ف��ل؛  حماية  ن��ظ��ام  يف  خ��ط��رة 
العديد من كبار املوظفني دون اأي تف�شر؛ 
وتتم مراجعة رواتب موظفي القطاع العام 
يف  الزبائني  طابعها  ب�شبب  منهجي،  ب�شكل 
كثر من االأحيان “يف الواقع، يتم ا�شتبدال 
انتخابات  كل  يف  تقريًبا  بالكامل  املوظفني 
م���ن ق��ب��ل احل����زب احل���اك���م، غ��ال��ًب��ا ل�شالح 
االأ���ش��رة من  اأف���راد  اأو حتى  اع�شاء احل���زب، 

امل�شوؤولني املنتخبني”؛ اإلخ...
ت��ت��ع��ل��ق فقط  ه������ذه، ال  ال�������ش���دق  اأزم�������ة     
قرر   ،2021 �شبتمرب  يف  ال��ع��ام.  بالقطاع 
القائمة  اإب��ق��اء بنما على  االأوروب���ي  االحت��اد 
ال�شوداء للبلدان التي “ال تتعاون يف امل�شائل 
ووفق املدير العام لالإيرادات،  ال�شريبية”. 
باملائة   4 ميثل  ال�شريبي  التهرب  ي��زال  ال 

من الناجت املحلي االإجمايل للبالد.
   وت�شر التقديرات اإىل اأنه يف غ�شون ع�شر 
ال�شرائب  �شلطات  م��ن  التهرب  مت  �شنوات 
بنحو 35 مليار دوالر، مع مراعاة ال�شريبة 
على االأ���ش��خ��ا���ض االع��ت��ب��اري��ني ف��ق��ط. واأدت 
اأزمة النزاهة يف القطاعني العام واخلا�ض، 
يف  املتمثلة  الليربالية  ال�شيا�شة  جانب  اإىل 
اإىل  ال�شريبة،  ملعدل  التدريجي  التخفي�ض 

االأزمة اخلام�شة، وهي اأزمة املوارد العامة.

العامة املوارد  -اأزمة   5
    باالإ�شافة اإىل الف�شاد والتهرب ال�شريبي، 
املناورات  “اأي  ال�����ش��ري��ب��ي  ال��ت��ه��رب  ���ش��اه��م 
دفع  ع��دم  اأو  اأق��ل  �شرائب  لدفع  القانونية 
ال�شريبي  االإع���ف���اء  و���ش��ي��ا���ش��ات  �شرائب” 
ا يف احلد من قدرة الدولة على تنفيذ  اأي�شً
ال�شريبية  االإع���ف���اءات  ال��ع��ام��ة.  ال�شيا�شات 

واالأن�شطة،  امل��م��ت��ل��ك��ات  اأن������واع  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
امل��ب��اين اجل��دي��دة وحت��وي��الت املخزون  مثل 

واليخوت، الخ، هي اأمثلة على ذلك.
   عام 2020، كان معدل حت�شيل ال�شرائب 
13 فا�شل 7 باملائة فقط من الناجت املحلي 
باملائة يف   9 22 فا�شل  “مقابل  االإج��م��ايل 
بانخفا�ض  الالتينية”،  اأمريكا  يف  املتو�شط 
اأكر من 3 فا�شل 5 نقطة مقارنة ببداية 
االقت�شادي  ال��ن��م��و  و���ش��م��ح   .1990 ع����ام 
التدريجي،  ال��رتاج��ع  ه��ذا  ع��ن  بالتعوي�ض 
اإىل  اأدت  احلالية  االقت�شادية  االأزم���ة  لكن 
ال�شرائب بنحو خم�ض  انتكا�شة يف حت�شيل 

�شنوات.
اعتماد قانون مبنح  ال�شياق، مت  ه��ذا     ويف 
دوالر  مليارات   3 قرابة  �شريبية  اإع��ف��اءات 
يونيو،  يف  ال��ف��خ��م��ة  ال�����ش��ي��اح��ة  مل�����ش��روع��ات 
الراأي  ���ش��دي��داً يف  ا�شتياًء  اأث���ار  ال��ذي  االأم���ر 
هذا  اإلغاء  ويعّد  ال�شياحة.  قطاع  ويف  العام 
النقابات  اإحدى  القانون جزًءا من مطالب 
الرئي�شية التي مت ح�شدها حالًيا يف البالد، 

ومت احل�شول عليه اأخًرا اأثناء املفاو�شات.
الإك����راه����ات  ال���و����ش���ع م��ع��ق��د، ون����ظ����راً  اإن     

امليزانية، 
ال مت��ل��ك احل��ك��وم��ة ه��ام�����ض م���ن���اورة كبر 
ل��ل��ت��ف��او���ض م���ع امل��ت��ظ��اه��ري��ن. ل��ق��د رك���زت 
البنزين،  دع��م  على  االآن  حتى  امل��ف��او���ش��ات 
والذي �شيتم دفع ثمنه من خالل تخفي�شات 
عدد  تخفي�ض  �شيما  وال  ال���دول���ة،  اأداء  يف 
 10 بن�شبة  العمومية  ال��وظ��ي��ف��ة  م��وظ��ف��ي 
املنظمات  بع�ض  اأن  يبدو  ذلك،  ومع  باملائة. 
تبحث عن املزيد من االإ�شالحات الهيكلية 
التي ميكن اأن توفر اإجابات اأعمق لالأزمات 

اخلم�ض التي و�شفناها.
-------------------------------

*طالبة دكتوراة يف العلوم ال�شيا�شية، 
جامعة بروك�شل احلرة

التفاوت االجتماعي والف�شاد...

الأزمات اخلم�س التي تغذي الغ�شب يف بنما...!
•• الفجر -كلري نيفات�شي*

 -ترجمة خرية ال�شيباين

   تقع بنما يف قلب اأزمة اجتماعية رمبا غري م�شبوقة خالل 

1990 بعد التدخل  “بداأت يف عام  احلقبة الدميقراطية 
1989”. طيلة اأ�شبوعني،  الع�شكري االأمريكي يف دي�شمرب 
قامت نقابات البناء وجمتمعات ال�شكان االأ�شليني واملنتجني 
الزراعيني ونقابات املعلمني واملهنيني ال�شحيني وعمال النقل 

باإغالق  االجتماعيني،  الفاعلني  من  وغريهم  وال�شيادين 
املوؤ�ش�شات  اأمام  اأنحاء البالد، وتظاهروا  ال�شوارع يف جميع 
بقية  يف  نف�شها  هي  لال�شتياء  املبا�شرة  االأ�شباب  العامة.   
من  عنه  اجنّر  وما  النفط  اأ�شعار  ارتفاع  والعامل:  القارة 

ارتفاع يف اأ�شعار املواد االأ�شا�شية. وترتاوح قائمة الطلبات 
“اأ�شعار البنزين، و�شلة املواد الغذائية  بني االأكرث ظرفية 
�شد  “التاأمني  هيكلية  االأكرث  اإىل  واالأدوية”  االأ�شا�شية، 

البطالة، واالإ�شالح ال�شريبي، اإلخ«.

- ال يبدو اأن حماوالت احلوار والتدابري الهادفة اإىل التخفيف 
من حدة الت�شخم كانت كافية لتهدئة غ�شب ال�شكان

- االأ�شباب املبا�شرة لال�شتياء هي نف�شها يف بقية القارة والعامل

رئي�ض البالد ، لورينتينو كورتيزومطالبة احلكومة باتخاذ اإجراءات عاجلة ملكافحة االأزمة االقت�شادية واالجتماعية املتزايدة

م�شرات غ�شب يف بنمامطالب متنوعة للمحتجني
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عربي ودويل

•• �شيدين-رويرتز

 يف م�شبح داخلي يف اإحدى �شواحي �شيدين 
الغربية، ت�شتمع حوايل 20 امراأة اأفغانية 
و�شلن موؤخرا اإىل اأ�شرتاليا كالجئات اإىل 
وهي  زاه��د  مرمي  ال�شابقة  اللجوء  طالبة 
وتتحدث  ال�شباحة  يف  درو���ش��ا  لهن  تعطي 

عن ثقافة ال�شاطئ يف البالد.
وو�شلت زاهد اإىل اأ�شرتاليا من اأفغان�شتان 
منذ 22 عاما، وقالت اإن جل�شاتها ت�شاعد 
الأنف�شهن”  “هوية  تطوير  على  الن�شاء 

والتعامل مع �شدمة احلرب التي ع�شفت 
ببلدهن االأم.

وق���ال���ت زاه�����د ل����روي����رتز يف م���رك���ز روث 
اإيفرو�ض املائي ب�شاحية اأوبورن “هذا �شيء 
�شيوؤثر على اجلوانب النف�شية والعاطفية 
حلياتهن ... اأن يكون لهن هوية الأنف�شهن 

كاإن�شان اأوال«.
»ن�����ش��ن��ع ل��ه��ن ذك���ري���ات، ذك���ري���ات احلرية 

وال�شعادة والفر�ض.«
وب����ع����د ع�������ام م�����ن اخل����������روج ال���ف���و����ش���وي 
املتحدة  ال��والي��ات  ت��ق��وده  ال��ذي  للتحالف 

ت��وط��ني ع�شرات  اأع���ي���د  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  م���ن 
املتحدة  ال��والي��ات  االأف��غ��ان يف  االآالف م��ن 
البداية  يف  اأ�شرتاليا  وخ�ش�شت  واأوروب���ا. 
ثالثة اآالف تاأ�شرة اإن�شانية لالأفغان بعد 
اأغ�شط�ض اآب 2001، وقالت يف وقت �شابق 
من هذا العام اإنها �شت�شمح با�شتقبال 15 
االأربع  ال�شنوات  خالل  اآخرين  الجئ  األف 

املقبلة.
االأفغانيات  “الن�شاء  برنامج  ي�شاعد  كما 
الالجئات،  زاهد  تنفذه  الذي  املتنقالت” 
الالئي فر العديد منهن بعد عودة حركة 

اإىل ال�شلطة،  طالبان االإ�شالمية املت�شددة 
على تعلم القيادة والعثور على وظائف.

اإىل  يعدن  ال  قد  الن�شاء  اأن  زاه��د  وتعتقد 
ب�شدة  احلكومة  قيدت  حيث  اأفغان�شتان، 
ح��ق��وق ال��ن�����ش��اء وال��ف��ت��ي��ات. ف��ع��ل��ى �شبيل 
امل���ث���ال، مُت��ن��ع ال��ف��ت��ي��ات م���ن ال���ذه���اب اإىل 

املدر�شة الثانوية.
واخ���ت���ارت ب��ع�����ض ال��ن�����ش��اء يف امل���رك���ز عدم 
التحدث اأمام الكامرا خوفا على �شالمة 

االأ�شرة يف املنزل.
عزيزي  �شحر  تتلقى  ال��راه��ن،  الوقت  ويف 

البالغة من العمر 23 عاما در�شها الثاين 
�شوارع  يف  بعناية  تتنقل  وه��ي  ال��ق��ي��ادة  يف 

�شواحي �شيدين املزدحمة.
وقالت عزيزي، التي و�شلت اإىل اأ�شرتاليا 
قبل عام مع زوجها وطفل مبت�شر “قررت 
اأن اأبداأ درا�شتي وقيادة �شيارتي... بدال من 
املنزل طوال الوقت والتفكر  اجللو�ض يف 

يف الو�شع ال�شيء يف اأفغان�شتان«.
واأ�شافت “كان االأمر مرهقا للغاية، لذلك 
قررت امل�شي قدما... اأفعل �شيئا من اأجلي 

واأحقق اأحالمي واأهدايف«.

اأفغانيات يف اأ�شرتاليا.. حرية و�شعادة وفر�س

•• عوا�شم-وكاالت

منطقة  يف  ملو�شكو  امل��وال��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  اأ����ش���درت 
زاب����وروج����ي����ا ج���ن���وب ����ش���رق���ي اأوك����ران����ي����ا، ق�����رارا 
ب��اال���ش��ت��ع��داد الإج�����راء ا���ش��ت��ف��ت��اء ل��الن�����ش��م��ام اإىل 
اخلا�شعة  امل��ن��اط��ق  اأول  ب��ذل��ك  ل��ت��ك��ون  رو���ش��ي��ا، 

لل�شيطرة الرو�شية يف اأوكرانيا.
اال�شتفتاء  ���ش��اأن خطوة  م��ن  ف��اإن  ووف��ق حمللني، 
املرتقبة هذه، اأن تقود ل�شل�شلة ا�شتفتاءات اأخرى 
�شيطرتها  رو�شيا  ب�شطت  التي  املناطق  عموم  يف 
عليها داخل اأوكرانيا، منذ بدء عمليتها الع�شكرية 
�شيعني عمليا  املا�شي، مما  24 فرباير  هناك يف 

تق�شيم اأوكرانيا.
كما حذر حمللون من اأن ذلك “قد يقود الإطالة 
ا�شتنزاف  ل�شراع  الح��ق��ا  وحتولها  احل���رب،  اأم���د 

طويل«.

اال�شتفتاء  اإج������راء  ع���ن  االإع������الن  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
االأ�شتاذ  يقول  زابوروجيا،  يف  لرو�شيا  لالن�شمام 
العليا  م��و���ش��ك��و  م��در���ش��ة  اال���ش��ت�����ش��راق يف  ب��ك��ل��ي��ة 
موقع  م��ع  ل��ق��اء  يف  القليوبي،  رام���ي  لالقت�شاد، 
“�شكاي نيوز عربية”: “لي�ض فقط يف زابوروجيا، 
اإج�����راء  ���ش��ي��ن��اري��و  اأن  اإىل  م���وؤ����ش���رات  ه���ن���اك  ب���ل 
خمتلف  يف  �شيتكرر  امل�����ش��ر  ت��ق��ري��ر  ا���ش��ت��ف��ت��اءات 

املناطق التي �شيطر عليها الرو�ض يف اأوكرانيا«.
اإر�شال  امل���وؤ����ش���رات،  ه����ذه  اأب�����رز  “من  وي���و����ش���ح: 
لتدريب  املناطق  لتلك  رو�ض  م�شت�شارين وخرباء 
االنتخابات  اإج�������راء  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي��ني  امل���وظ���ف���ني 
هذه  اأن  ف���ال���وا����ش���ح  ول����ه����ذا  واال�����ش����ت����ف����ت����اءات، 
اال�شتفتاء  من��وذج  غ��رار  على  �شتتم  اال�شتفتاءات 
الذي مت مبوجبه �شم �شبه جزيرة القرم لرو�شيا 

يف عام 2014«.
وي�����ش��ي��ف اخل��ب��ر ب��ال�����ش��وؤون ال��رو���ش��ي��ة: “هذه 

بينها  بعقبات، من  الرو�شية قد ت�شطدم  اخلطة 
خر�شون  ع��ل��ى  االأوك���ران���ي���ة  الع�شكرية  احل��م��ل��ة 
وتكثيف  رو���ش��ي  ع�شكري  ل��رد  �شيقود  مم��ا  مثال، 
امليدان  ال��ق��ت��ال��ي��ة جم����ددا يف  م��و���ش��ك��و  ع��م��ل��ي��ات 
الو�شع  لتاأزمي  �شيقود طبعا  ما  االأوك���راين، وهو 

اأكر«.
هذه  خم��ت��ل��ف  ����ش���م  ح�����ال  ويف 
الرو�شية،  ل��ل�����ش��ي��ادة  امل���ن���اط���ق 
“غالبا  ال���ق���ل���ي���وب���ي:  ي����ق����ول 
من  الن�شطة  امل��رح��ل��ة  �شتخف 
العملية الع�شكرية الرو�شية يف 
اأوك��ران��ي��ا، وق��د ت��ب��داأ بعد ذلك 
االأمد،  طويلة  ا�شتنزاف  ح��رب 
متم�شكة  ت��ب��ق��ى  م��و���ش��ك��و  ك���ون 
ك��م��ا ه��و وا���ش��ح ب��ه��دف��ه��ا بعيد 
امل��دى، وهو تغير احلكومة يف 

كييف، وهو اأمر قد يطول، ويبقى مرهونا بجملة 
اأوكرانية ودولية، فيما  عوامل واعتبارات داخلية 
ي�شر اجلانب االأوكراين من اجلهة االأخرى على 

و�شف هذه اال�شتفتاءات باملفربكة«.
املخت�شة  الرو�شية  الباحثة  ت��ق��ول  جانبها،  م��ن 
ب���ال���ع���الق���ات ال����دول����ي����ة، الن���ا 
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ب���دف���ان، 
“منذ بداية العملية  عربية”: 
�شيطرت  الرو�شية  الع�شكرية 
التي  زابوروجيا،  على  مو�شكو 
تتمتع باأهمية ا�شرتاتيجية، ال 
مفاعلها  عرب  توفر  اأنها  �شيما 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ال���ن���ووي 

لعموم اأوكرانيا«.
“ولكون  مو�شحة:  وت�شتطرد 
كييف كانت حترم �شبه جزيرة 

تفعل  كانت  وكذلك  وامل��ي��اه،  الكهرباء  من  القرم 
حر�ض  ودونيت�شك،  لوغان�شك  جمهوريتي  م��ع 
الرو�ض على ال�شيطرة على زاباروجيا منذ بداية 
احلرب، وذلك لتخفيف العبء على تلك املناطق 

وتزويدها باالإمدادات الكهربائية واملائية«.
ع��ن تنظيم  االإع���الن  ف��اإن  “االآن  ب��دف��ان:  وتتابع 
اال���ش��ت��ف��ت��اء ه���و ح���ق م�������ش���روع ل�����ش��ك��ان منطقة 
زاباروجيا، حيث هم من �شيقررون اإما اأن ين�شموا 
لرو�شيا اأو يبقوا �شمن اأوكرانيا، وهي عملية لن 
تعرقلها احتجاجات كييف عليها وو�شفها باملزورة 

كما قال زيلين�شكي«.
وت�شيف: “االأمر �شي�شمل كما هو وا�شح خمتلف 
مناطق ال�شيطرة الرو�شية مثل خر�شون واإقليم 
دون��ب��ا���ض، ح��ي��ث ق��د ي�����ش��ل االأم����ر حل��د ان�شمام 
الواقعتني  ودون��ي��ت�����ش��ك  ل��وغ��ان�����ش��ك  ج��م��ه��وري��ت��ي 
ل���رو����ش���ي���ا، ع����رب تنظيم  ���ش��م��ن ذل�����ك االإق���ل���ي���م 

ا�شتفتاءين �شعبيني«.
وياأتي هذا االإعالن عن اال�شتفتاء بعد ت�شريحات 
م�����وؤخ�����را ل���ل���رئ���ي�������ض االأوك�������������راين، ف���ول���ودمي���ر 
يف  مو�شكو  م�شت  “اإذا  اإن��ه  فيها  ق��ال  زيلين�شكي، 
التي ت�شيطر عليها  املناطق  ا�شتفتاءات يف  اإج��راء 
اأي حمادثات  قوات موالية لها، فلن تكون هناك 

مع اأوكرانيا اأو حلفائها الدوليني«.
على  امل�شي  يف  املحتلون  ا�شتمر  “اإذا  واأ����ش���اف: 
طريق اال�شتفتاءات الزائفة، فاإنهم �شيغلقون اأمام 
اأنف�شهم اأية فر�شة الإجراء حمادثات مع اأوكرانيا 
والعامل احلر، وهو ما �شيحتاجه اجلانب الرو�شي 

بو�شوح يف مرحلة ما«.
مقاطعة  يف  ملو�شكو  امل��وال��ي��ة  ال�شلطات  اأن  ي��ذك��ر 
خر�شون اجلنوبية االأوكرانية، كانت قد اأكدت يف 
ا�شتفتاء ل�شم  �شعيها كذلك الإج��راء  �شابق،  وقت 

املقاطعة لالأرا�شي الرو�شية.

ا�شتفتاءات الن�شمام لرو�شيا.. هل هي خطوات نحو تفكيك اأوكرانيا؟

رو�شيا بداًل من فرن�شا
املركزية  ال����دول����ة  رق����اب����ة  م����ن  اأف���ل���ت���وا     
و�شيطرتها، بداأ من هناك مترد اجلماعات 
امل�����ش��ل��ح��ة ب���ه���دف اإ����ش���ق���اط احل���ك���وم���ة عام 
وقف  يف  ف��رن�����ش��ا  جن��ح��ت  ول���ئ���ن   .2013
ت��ع��رت يف حماولتها  ف��اإن��ه��ا  ال��ت��ق��دم،  ه���ذا 
امل������راوغ������ني، ذوي  حم����ارب����ة االإره����اب����ي����ني 
اخلربة يف تقنيات حرب الع�شابات، والذين 
يف  ويختبوؤون  با�شتمرار،  اأع��داده��م  تتجدد 
“احلدود     با�شم  املعروفة  ال�شا�شعة  املنطقة 

مايل، بوركينا فا�شو، النيجر. الثالثة”: 
اإال  التمرد  �شد  احل��رب  ك�شب  »ال ميكن     
ب��اإرادة وطنية، كما كان احلال يف موريتانيا 
“مل ت�شهد البالد هجمات اإرهابية منذ عام  
وهو   ،* با�شكال  تقدير  ح�شب   ،”2011
�شابط �شام مت تعيينه عدة مرات يف البالد.

   يف االأخ�������ر، ق����ام ان���ق���الب���ان �����ش����اذان مت 
 ،2021 ع����ام. يف  اأق����ل م���ن  ت��ن��ف��ي��ذه��م��ا يف 
ا�شتحوذ جمل�ض ع�شكري معاٍد لباري�ض على 
م�شاعدة  اىل  اللجوء  قرر  وال��ذي  ال�شلطة، 
مو�شكو و�شركة فاغرن �شبه الع�شكرية، مما 
برخان،  عملية  م��وت  ن��اق��و���ض  دق  اإىل  اأدى 
التي مت تاأبينها ر�شميا يف فرباير 2022. 
وهكذا، بعد ا�شتقبالها كمحررة عام 2013، 
مت طرد فرن�شا، واأجربت على اإعادة التفكر 
يف ب��رجم��ي��ت��ه��ا. وت�����ش��ب��ه ه���ذه ال���دوام���ة ما 
حدث يف جمهورية اإفريقيا الو�شطى، حيث 
العملية  بعد  ا،  اأي�شً هناك  ال�شلطات  ق��ررت 
الع�شكرية الفرن�شية �شانغاري�ض “2013-

االرتباط برو�شيا.  ، ”2016

اإحياء روح “تاكوبا«
القوة  النموذج، ي�شعف  التحول يف      ه��ذا 
اخلم�ض  ال�������ش���اح���ل  مل���ج���م���وع���ة  امل�������ش���رتك���ة 
“موريتانيا ومايل وبوركينا فا�شو والنيجر 
 ،2014 ع��ام  اإن�����ش��اوؤه��ا  مت  ال��ت��ي  وت�شاد”، 
مغادرة  حتى  رج��ل  اآالف   5 جمعت  وال��ت��ي 

م��ايل يف 15 م��اي��و. وال��ي��وم، حت���اول ت�شاد 
فرن�شا  م��ن  بدعم  ال��ق��وة  تن�شيط  والنيجر 

واأموال اأوروبية.
   ال�شحية الثانية يف نهاية عملية برخان، 
جمموعة  وه��ي  “تاكوبا”،  عمل  فرقة  هي 
م��ن ال���ق���وات اخل��ا���ش��ة االأوروب����ي����ة ال��ت��ي مت 
ذلك،  وم���ع   .2020 م���ار����ض  يف  اإح���داث���ه���ا 
روح  لتكري�ض  االإرادة  لديها  “فرن�شا  ف��اإن 
‘تاكوبا’، من اأجل دفع الدفاع االأوروبي اإىل 
با�شكال،  ي�شف   ،“ نف�شه  الوقت  يف  االأم���ام 
الذي كان م�شوؤوال عن العمليات اللوج�شتية 

اأثناء اإن�شاء القوة يف جاو، مايل.
اإ�شتونيا  م��ث��ل  ل���دول  بالن�شبة  »ال���ه���دف     

ال����دمن����ارك، ه���و احل�����ش��ول ع��ل��ى خربة  اأو 
جمّرد  تكون  اأن  تفادي  اأج��ل  من  ميدانية، 
باملائة   80 يف  ن��رى  كما  اجتماعية  جيو�ض 
م��ن ال����دول االأوروب���ي���ة. ك���ان ل��ل��ق��وات ردود 
اإحياء روح  التفكر يف  فعل جيدة، وي�شتمر 

“تاكوبا«.

النيجر حليف مهم
الفرن�شي متو�شعه،  النظام     لذلك، يعيد 
ال �شيما يف النيجر، البلد املحاط بجماعات 
اإرهابية، والذي اأ�شبح اأف�شل حليف لفرن�شا 
حممد  النيجري،  “الرئي�ض  املنطقة.  يف 
ع��ل��ى عك�ض  ل��ل��غ��اي��ة،  وك��ف��وؤ  ب�����ازوم، م�شمم 

املايل  ال��دول��ة  رئي�ض  كيتا،  بوبكر  اإب��راه��ي��م 
الع�شكري  املجل�ض  ب��ه  اأط���اح  ال���ذي  ال�شابق 
املحرر”  مالحظة   ،2020 اأغ�شط�ض  “يف 
يقول نيكوال�ض نورماند، ال�شفر الفرن�شي 

ال�شابق يف مايل وال�شنغال وغامبيا.
النيجر،  يف  الع�شكرية،  اأوالم  ق��اع��دة  يف     
بالقرب من احلدود املالية، يعمل جنود من 
النيجريني.  اجلنود  مع  الفرن�شي  الفيلق 
ال��ن��ي��ج��ر الربتقايل  وم���ع ذل����ك، ف����اإن ع��ل��م 
واالأب����ي���������ض واالأخ���������ش����ر ف���ق���ط ه����و ال����ذي 
االأنباء  لوكالة  وفًقا  القاعدة،  يرفرف فوق 

الفرن�شية.
   وبالتايل، �شراكة �شرية، على الرغم من 

ت�����ش��ري��ح��ات ال��رئ��ي�����ض ال��ن��ي��ج��ري حممد 
بازوم، الذي يف�شل مع ذلك التعاون “غر 
متحم�ض  “بازوم  باري�ض.  مع  كلًيا”  املقيد 
فرن�شا  اأن  وي��ع��رف  للفرنكوفونية،  للغاية 
لكنه  ك��ب��ر،  ب�شكل  م�����ش��اع��دت��ه  ع��ل��ى  ق����ادرة 
كل  بلد  ه��ي  والنيجر  ال��ق��وة،  ك��ل  ميلك  ال 
االإ�شالموية  م��ن  ت��ع��اين  الأن��ه��ا  االأخ���ط���ار 
ميكن  ال  �شكانية  وتركيبة  والــفــقــر 

ال�شيطرة عليها.«
   مي��ك��ن ل��ه��ذا ال�����ش��ري��ك امل���رك���زي اجلديد 
��ا االع��ت��م��اد ع��ل��ى م��ف��ت��اح احل����رب �شد  اأي�����شً
االإرهاب، مما يجعل من املمكن حتييد 40 
طائرات  االإره��اب��ي��ني:  املقاتلني  م��ن  باملائة 

ري��رب االأم��ري��ك��ي��ة ب���دون ط��ي��ار، املنت�شرة يف 
قاعدة اأغاديز الع�شكرية، ثاين اأكرب قاعدة 
بعد جيبوتي،  اأفريقيا  يف  املتحدة  للواليات 

ا. حيث توجد فرن�شا اأي�شً
مفهوم  ي��ت��ط��ور  اأن  ي��ج��ب  ذل����ك،  “مع  و     
ال��ف��رن�����ش��ي يف منطقة  ال��ع�����ش��ك��ري  ال���وج���ود 
نيكوال  ي�شيف  التكتم”  اجت��اه  يف  ال�شاحل 
اأن يظل  “العمل االت�شايل يجب  نورماند. 
م��ه��م��ة ال�����ش��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة وح���ده���ا، بينما 
تبقى القوات الفرن�شية يف اخلط الثاين”. 
يتجزاأ  ب��دون طيار هي ج��زء ال  والطائرات 

من هذه اال�شرتاتيجية.

التعامل مع التهديدات
   منذ عام 2015، انت�شرت القوات اجلهادية 
الواقعة  غ��ي��ن��ي��ا،  خ��ل��ي��ج  دول  يف  ت��دري��ج��ي��اً 
يف  �شيما  ال  ال�شاحل،  منطقة  اأط���راف  على 
التي  الريفية  واملناطق  الوطنية  املتنزهات 
بنني  وتتعر�ض  امل�شلمون.  ال�شكان  ي�شكنها 
وت��وغ��و ل��ه��ج��م��ات م��ت��ك��ررة ومم��ي��ت��ة ب�شكل 
االإ�شالم  ن�شرة  اإىل جماعة  تن�شب  متزايد، 
مرتبطة  م�شلحة  جماعة  وهي  وامل�شلمني، 

بالقاعدة وت�شكلت يف مايل.
   وتريد فرن�شا، التي ال تزال لديها عنا�شر 
منت�شرة يف ال�شنغال والغابون وكوت ديفوار، 
كما  الفرعية،  املنطقة  يف  تعاونها  تكثيف 
اإىل  اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون  يت�شح م��ن زي����ارة 
كوتونو، بنني، يف 27 يوليو. “ما نريد اأن 
ملمو�شة  بطريقة  مًعا  نبني  اأن  ه��و  نفعله 
ل��ل��غ��اي��ة جت��دي��د ال���وج���ود ال��ف��رن�����ش��ي وهذه 
ال�����ش��راك��ة ك��دع��م، و���ش��ن��د: ت��دري��ب وجتهيز 

قال الرئي�ض الفرن�شي. وم�شاحبة”، 
   باالإ�شافة اإىل ذلك، �شت�شاعد اأداة اأوروبية 
االأوروبي”  ال�شالم  “مرفق  ت�شمى  جديدة 
يف هذه املهمة. اإنها ت�شمح بتمويل امل�شاعدات 
الثنائية املبا�شرة، وبالتايل متويل الرواتب 
“اإنها  وال���ذخ���رة.  االأ���ش��ل��ح��ة  وم�����ش��رتي��ات 
نيكوال  يوؤكد  للغاية،  مهمة  موؤ�ش�شية  ث��ورة 

نورماند،
بف�شل  اأفريقيا،  غ��رب  يف  االآل��ي��ة  �شتطّبق   
التمويل االأوروب��ي، لتقوية جيو�ض بوركينا 

فا�شو وكوت ديفوار والبنني اي�شا«.
اإميانويل  ���ش��ي�����ش��ارك  اخ�����رى،  م���ن ج��ه��ة     
اأكرا،  ملبادرة  اجتماع  يف  اأكتوبر  يف  ماكرون 
وكذلك  غ��ي��ن��ي��ا  خ��ل��ي��ج  دول  جت���م���ع  ال���ت���ي 
ملواجهة  التن�شيق  يف  رغبة  فا�شو،  بوركينا 
ل��ف��رن�����ش��ا طريقة  ال��ت��ه��دي��دات، وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
الع�شكرية  ا�شرتاتيجيتها  �شياغة  الإع���ادة 

وال�شيا�شية يف غرب اإفريقيا.
* مت تغيري اال�شم.

ملواجهة االإرهابيني:

فرن�شا تراجع ا�شرتاتيجيتها يف غرب اأفريقيا
••الفجر -بيري كودورييه
-ترجمة خرية ال�شيباين

املركز  فرن�شا  فقدت  فرباير،  يف  مــايل  مغادرة  منذ     

اإىل  االآن  باري�ص  وت�شعى  الع�شكري.  لنظامها  الع�شبي 
حيث  غينيا،  خليج  ودول  النيجر  مع  العالقات  تعزيز 

تتعر�ص بنني وتوغو ب�شكل متزايد لهجمات اإرهابية.
  مل يتبق الكثري من الوجود الفرن�شي يف مايل. ثماين 

ثلثي  من  اأكرث  تعبئة  الع�شكري،  االنت�شار  من  �شنوات 
 880 كلفتها  اخلــارج،  يف  املنت�شرة  الفرن�شية  القوات 

مليون يورو لعام 2020 فقط.
يف  جذور  لها  تزال  ال  فرن�شا  اأن  املوؤكد  من  ذلك،  ومع    

منطقة ال�شاحل. لكن لئن احتفظت القوة اال�شتعمارية 
وجنامينا  والنيجر  نيامي  يف  جوية  بقواعد  ال�شابقة 
بت�شاد يف ال�شنوات االأخرية، فاإن املركز الع�شبي للنظام 
الع�شكري كان فعلّيا يف مايل، وب�شكل اأدق �شمال البالد.

- يعيد النظام الفرن�شي متو�شعه، ال �شيما يف النيجر 
التي اأ�شبحت اأف�شل حليف لفرن�شا يف املنطقة

- �شي�شارك ماكرون يف اأكتوبر يف اجتماع مبادرة اأكرا، 
التي جتمع دول خليج غينيا وبوركينا فا�شو

جنود فرن�شيون خالل تدريبات ع�شكرية يف القارة ال�شمراءاإميانويل ماكرون ي�شتعر�ض حر�ض ال�شرف يف طريقه اإىل مارينا باال�ض يف كوتونو

نهاية عملية برخان الفرن�شية يف مايلالنيجر اأف�شل حليف لباري�ض يف املنطقة



اجلمعة   12  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13618  
Friday    12    August    2022   -  Issue No   1361812
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا 

CN ومطعم طبخ فطرة رخ�شة رقم:4219402 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

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

CN كامب�ض ال�شرقي رخ�شة رقم:1796082 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :البداد العامليه للخيم - �شركة 

ال�شخ�ض الواحد ذ م م
 رخ�شة رقم :CN 1029177 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ البداد العامليه للخيم �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
AL BADDAD INTERNATIONAL TENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ البداد العامليه لالن�شاءات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
AL BADDAD INTERNATIONAL CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :الوايف �شكراب
 رخ�شة رقم :CN 4546946 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ الوايف �شكراب
SCRAP AL WAFI

اإىل/ حمل ميثاق الوايف لقطع الغيار امل�شتعملة ال�شيارات
 MITHAQ AL WAFI USED SPARE PARTS  

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال 
فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
الفاخرة  لل�شيارات  ليموزين  :رالك�ض  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم :CN 2948850 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدال�شتار �شابر على �شابر على %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على ح�شن ح�شني على البلو�شى
تعديل مدير / حذف حممد روخ�شار عبدال�شتار

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدال�شتار �شابر على �شابر على
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ رالك�ض ليموزين لل�شيارات الفاخرة ذ.م.م
RELAX LIMOUSINE LUXURIOUS CARS L.L.C

اإىل/ رالك�ض ليموزين لل�شيارات الفاخرة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
RELAX LIMOUSINE LUXURIOUS CARS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

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

رخ�شة رقم :CN 1911294 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد احمد اخلطيب %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جميله احمد حممد الرميثى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم الريف ال�شامي
ALREEF ALSHAMI RESTAURANT

اإىل/ مطعم الريف ال�شامي - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
ALREEF ALSHAMI RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم وحلويات يا�شمني

رخ�شة رقم :CN 1034537 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ان�شار جاويد حممد ا�شرف %100

تعديل وكيل خدمات / حذف قبا�ض احمد عبيد القبا�ض املن�شورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ا�شرف عبدالكرمي

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم وحلويات يا�شمني

YASMIN SWEETS & RESTAURANT

اإىل/ مطعم وحلويات يا�شمني - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
 YASMIN SWEETS & RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
ال�شيارات  مليكانيكا  زين  حممد  :كراج  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�شة رقم :CN 1134117 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة معني الدين ارمان جيكو حممد لقمان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد زين العابدين عبدالكالم
تعديل وكيل خدمات / حذف خالد عبداهلل را�شد �شويد الغيثى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ كراج حممد زين مليكانيكا ال�شيارات
MOHAMMED ZEN AUTO MECHANICAL GARAGE

اإىل/ كراج جيكو مليكانيكا ال�شيارات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
JIKU AUTO MECHANICAL GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :كراج نافانا لت�شليح ميكانيك 

ال�شيارات - ذ م م  رخ�شة رقم :CN 1186722 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 10000

تعديل اإ�شم جتاري من/ كراج نافانا لت�شليح ميكانيك ال�شيارات - ذ م م
NAVANA CAR AUTO REPAIR GARAGE - L L C

اإىل/ اليت ون لبيع قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م
ELITE ONE USED AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات  4530003
 تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح ميكانيك املركبات  4520003

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

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شالون تاج النه�شة للرجال

  رخ�شة رقم :CN 2517769 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شليم نور احمد %70

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالن�شر كودونوتيل  %30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد ح�شن �شامل احمد العامرى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون تاج النه�شة للرجال

TAJ AL NAHDA GENTS SALOON

اإىل/ �شالون تاج النه�شة للرجال ذ.م.م
TAJ AL NAHDA GENTS SALOON L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :كافتريا هوت �شلي

  رخ�شة رقم :CN 1991234 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حمدان �شامل حمد را�شد النعيمى  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمدان �شامل حمد را�شد النعيمى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافتريا هوت �شلي

HOT CHILLI CAFETERIA

اإىل/ كافتريا هوت �شلي - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

HOT CHILLI CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :فجر البوادي للتجارة

  رخ�شة رقم :CN 3791171 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ فجر البوادي للتجارة

FAJER AL BAWADI TRADING
اإىل/ اك�شربت جيت خلدمات رجال االعمال ومتثيل ال�شركات

EXPERT GATE FOR BUSINESSMEN SERVICES AND COMPANIES
تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات الرتجمة القانونية  7490005

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات متابعة املعامالت  8299003
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة متثيل �شركات  7010004

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات اإدارة امل�شاريع  8211015
تعديل ن�شاط / حذف جتارة البي�ض - باجلملة  4630108

تعديل ن�شاط / حذف جتارة عامة 4690018
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة الدواجن املذبوحة الطازجة - باجلملة  4630114

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :م�شبغة الر�شاء

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم :1045243 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل حممد خلفان عبداهلل الهاملى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل يو�شف جمعه احلو�شنى
تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شبغة الر�شاء

ARRIDA LAUNDRY 

اإىل/ �شالون �شالو للرجال 
SHALU GENTS SALON 

تعديل ن�شاط / اإ�شافة ق�ض وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال 9602101
تعديل ن�شاط / حذف كي املالب�ض 9601001

تعديل ن�شاط / حذف غ�شيل املالب�ض 9601002
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن حمكمة راأ�ض اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�شتعجلة – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة االإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م 
يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً يوم االأربعاء املوافق 17 اغ�شط�ض 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 

املوقع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     
2019  3636/2022   64485 K 38000     

2020  3661/2022   95206 17 60000     
2016  3663/2022   86124 8 19000      
2017  3664/2022   85362 6 18000      

ASX 2017 3639/2022   41353 14 30000   
2013  3662/2022   46689 5 10000     
2017  3671/2022   25354 T 30000       

2013  180 3675/2022   87865 11 32000     
CRV 2015 3676/2022   54135 16 32000   
2010  3678/2022   62049 13 11000   
2015  3888/2022   73499 D 19000    

GLE 400 2016 4008/2022   92298 R 92000     
2015  4016/2022   90368 Q 21000   
2015  3670/2022   5258 C 33000     
2015  3889/2022   79912 3 17000     

2015  3660/2022   57024 B 18000    
2012 4  3887/2022   48591 M 16000   
ASX 2017 3891/2022   81947 17 28000  
2016   4036/2022   37133 C 40000 . 
2012   4105/2022   66058 6 50000     
2017  4095/2022   70179 3 25000     
2014  4103/2022   95202 2 32000        
2020  4108/2022   8578 4 210000     
2016  4104/2022   50778 11 32000      
2014  4113/2022   41276 Q 32000 . . .        

2018  4112/2022   41722 V 52000    
2016    4110/2022   75615 E 75000        
2016   4109/2022   48892 E 40000   
ASX 2020 3886/2022   67154 18 48000   
2015  4106/2022   35113  25000   
2016  4117/2022   87315 3 23000 . .     

S3 2017 4102/2022   49241 3 10000   
2017  4107/2022   16890 14 18000    

2010    4116/2022   9871 D 12000      
2021  4111/2022   60945 E 65000       
2014  3191/2022   14967 M 16000      . . .

Yutong Luxury 2017 3345/2022   81477 U 95000       
2017 460   2990/2022   65201 14 110000   
Yutong Luxury 2017 2425/2022   81475 U 65000       
2015   1837/2022   49782 16 30000        
Yutong Luxury 2017 2423/2022   63896 U 65000       
2021  2931/2022   35964 13 26000   
2016  3192/2022   74139 R 20000    

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:279/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198

مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك املربمه بني طريف الدعوى بتاريخ:2008/7/30 ومالحقها 
وال�شواغل  اال�شخا�ض  للمدعية خاليا من  وت�شليمه  العقار  برد حيازة  عليه  املدعي  وال��زام  اثار  الف�شخ من  وما يرتتب على 
وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�شطب ا�شارة القيد العقاري اجارة و�شطب جدول )ا�شماء امل�شتاأجرين وح�ش�شهم( 
و�شطب عبارة )ومت تطبيق ايجاره تنتهي بالتملك من تاريخ 2015/5/8 اىل تاريخ 2038/12/8 وقيمة االيجارة 680000 درهم 
�شتمائة وثمانون الف درهما فقط الغر( الواردة يف �شهادة امللكية والزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )53.280( درهم 
تاريخ  تاريخ 2020/07/08 وحتى  املدفوعة من  املتاأخرة غر  االج��رة  دره��م( قيمة  الف ومائتان وثمانون  )ثالثة وخم�شون 
2021/05/08 وما ي�شتجد من اجرة من تاريخ 2021/05/09 وحتى تاريخ االخالء التام والفعلي بواقع اجرة 30.000 درهم 
، وال��زام املدعي عليه بتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة وال��زام املدعي عليه بالتعوي�ض بقيمة مبلغ وقدره  �شنوياً 

)355.000( درهم ثالثمائة وخم�شة وخم�شون الف درهم - وذلك جربا ملا حلق ال�شركة املدعية من اأ�شرار ب�شبب اخالل . 
املدعي:متويل م�شاهمة خا�شه

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع املكتوم - مبنى بناية بنك دبي اال�شالمي - مقابل دناتا
املطلوب اإعالنه :  1- كالفني د�شوزا �شلفي�شرت د�شوزا  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2022/7/4 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/متويل 
م�شاهمة خا�شة ب����:حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بف�شخ اتفاقية االيجار املنتهية بالتملك عن الوحدة رقم 608- املنطقة 
وادي ال�شفا 2 - قطعة ار�ض رقم 358 رقم بلديه 7701-643 رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى برج فرح 1 - رقم الطابق 6 امارة دبي - 
واملبني احلدود واالو�شاف ب�شند امللكية ب�شيغة ايجاره منتهية بالتملك بتاريخ:2008/7/30 وت�شليمها خالية من ال�شواغل ورد 
حيازتها للمدعية والغاء ا�شارة القيد العقاري الوارد با�شم املدعي عليه ب�شجالت دائرة االرا�شي واالمالك بامارة دبي وخماطبة 
دائرة االرا�شي واالمالك بذلك لنقل ملكية الوحدة با�شم  املدعية وبالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية بالزام املدعي عليه 
ب�شداد االجرة الغر م�شددة عن الفرتة من تاريخ التوقف عن ال�شداد من تاريخ 2020/7/8 وحتى تاريخ 2021/5/8 بقيمة مبلغ 
وقدره )53.280( درهم ثالثة وخم�شون الف ومائتان وثمانون درهم وماي�شتجد  وحتى تاريخ احلكم بف�شخ وبان يوؤدي لها مبلغ 
ثالثون الف درهم �شنويا كريع اعتبار من تاريخ احلكم وحتى االخالء التام والزمته بالر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

فقدان �شهادات اأ�شهم العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

فقدت �شهادات اأ�شهم �شادرة عن �شركة اأ�شماك 
لكل من:

1- علي �شيف حمد �شليمان العامري 

 عدد االأ�شهم 3000 رقم اال�شهم 1720450
2- �شيخة نا�شر �شليمان العامري 

 عدد اال�شهم 6000 - رقم االأ�شهم:177738
عدد   - العامري  �شليمان  حمد  �شيف  حممد   -3

االأ�شهم 3000 - رقم االأ�شهم 177745.
ــى  ــل ـــــال ع عــــلــــى مــــــن يــــجــــدهــــم االتـــــ�ـــــش

الرقم:0502776999

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
انذار عديل بالن�شر

رقم )150218 /2022(
املنذر بنك دبي التجاري )�ض.م.ع(

املنذر اإليه :جني�ض ا�شوين درم�شي - اجلن�شية �شلطنة عمان
املو�شوع : انذار بالتنبيه على املنذر اليه باأن يوؤدي للمنذر مبلغ / 3.372.850.33 مليون درهم ) ثالثة ماليني وثالثمائة واثنني و�شبعون الفا 

وثمامنائة وخم�شون درهما و 33 فل�ض( . ا�شتحقاق 2020/11/8
1 - مبوجب اتفاقيات قر�ض رهن عقاري بني املنذر واملنذر اليه تر�شد بذمة املنذر اليه مبلغ / 3.372.850.33 مليون درهم ) ثالثة ماليني 
وثالثمائة واثنني و�شبعون الفا وثمامنائة وخم�شون درهما و 33 فل�ض( . ا�شتحقاق 2020/11/8 . وبناء عليه حترر بينهما عقود الرهن املوؤرخة 

.  2018/6/27 و   2018/6/12 و   2017/12/6
- كالتايل  املرهونة  العقارات  وبيان   -  2

 8B BLVD WALK االول �شقة �شكنية مبنطقة برج خليفة رقم االر�ض 184 رقم البلدية 808-345 رقم املبنى 1 ا�شم املبنى 8 بليفارد واك
رقم العقار1608 رقم الطابق 16 امل�شاحة الكلية باملرت املربع 50.45

 8B BLVD والك  بوليفارد   8 املبنى  ا�شم   1 املبنى  رقم   345-808 البلدية  رقم   184 االر�ض  رقم  خليفة  برج  مبنطقة  �شكنية  �شقة  الثاين 
142.14 املربع  باملرت  الكلية  امل�شاحة   11 الطابق  رقم   1103 العقار  رقم   WALK

الثالث �شقة �شكنية مبنطقة وادي ال�شفا 3 رقم االر�ض 694 رقم املبنى 1 ا�شم املبنى HERCULES TOWER HERCULES رقم 
العقار 1001 رقم الطابق 10 امل�شاحة الكلية باملرت املربع 372.06

ماليني  ثالثة   ( درهم  مليون   3.372.850.33  / قدرها  البالغ  امل�شتحقة  املديونية  ب�شداد  اليه  املنذر  على  املنذر  البنك  ينبه  لذلك   -  3
وثالثمائة واثنني و�شبعون الفا وثمامنائة وخم�شون درهما و 33 فل�ض( ا�شتحقاق 2020/11/8

دبي  اإمارة  يف  التاأميني  الرهن  ب�شاأن   2008 ل�شنة   14 رقم  القانون  يف  عليها  املن�شو�ض  االإجراءات  باقي  اإ�شتكمال  اإىل  املنذر  البنك  جلاأ  واإال   -  4
وما ورد بقانون املعامالت املدنية وقانون االجراءات املدنية

لذلك ينبه املنذر على املنذر اليه باالتي -
بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  �شداد  اىل  املبادرة  ب�شرورة  ينذركم  دبي  اإمارة  يف  التاأميني  الرهن  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )14( رقم  القانون  باحكام  عمال 
ا�شتحقاق  فل�ض(  و33  درهما  وخم�شون  وثمامنائة  الفا  و�شبعون  واثنني  وثالثمائة  ماليني  ثالثة   ( درهم  مليون   3.372.850.33  / مبلغ 
2020/11/8 وذلك خالل 30 يوم من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار واال �شي�شطر البنك املنذر اتخاذ االجراءات القانونية لبيع العقارات اململوك 
للمنذر اليه واملرهونة ل�شالح البنك املنذر وبيانها كالتايل: االول �شقة �شكنية مبنطقة برج خليفة رقم االر�ض 184 رقم البلدية 808-345 رقم 
املبنى 1 ا�شم املبنى 8 بليفارد واك 8B BLVD WALK رقم العقار1608 رقم الطابق 16 امل�شاحة الكلية باملرت املربع 50.45 الثاين �شقة 
�شكنية مبنطقة برج خليفة رقم االر�ض 184 رقم البلدية 808-345 رقم املبنى 1 ا�شم املبنى 8 بوليفارد والك 8B BLVD WALK رقم 
العقار 1103 رقم الطابق 11 امل�شاحة الكلية باملرت املربع 142.14 الثالث �شقة �شكنية مبنطقة وادي ال�شفا 3 رقم االر�ض 694 رقم املبنى 1 ا�شم 

املبنى HERCULES TOWER HERCULES رقم العقار 1001 رقم الطابق 10 امل�شاحة الكلية باملرت املربع 372.06
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عربي ودويل

•• عوا�شم-وكاالت

العراق،  يف  ال��ربمل��ان  حل  معركة  ت�شاعدت 
م��ع رف���ع زع��ي��م ال��ت��ي��ار ال�����ش��دري مقتدى 
خ�شومه  على  ال�شغوط  م�شتوى  ال�شدر 
ال�شدر  طالب  حيث  التن�شيقي،  االإط��ار  يف 
املقبل  االأ���ش��ب��وع  نهاية  قبل  ال��ربمل��ان  بحل 
املقبل،  االأ�شبوع  نهاية  اأق�شاها  مدة  خالل 

والذهاب اإىل انتخابات مبكرة.
ووفق �شحف عربية �شادرة اأم�ض اخلمي�ض، 
القائمة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  اخل���الف���ات  ت�����ش��ب��ب��ت 
وال�شراعات الثنائية التي ي�شهدها العراق 
على م�شتوى القيادات ال�شيا�شية يف انق�شام 
البيت ال�شيعي والكردي على ال�شواء، فيما 
من ال�شعب التكهن باإمكانية جناح اخلطوة 

التي طالب بها متقدى ال�شدر.

معركة حل الربملان
“ال�شرق  ���ش��ح��ي��ف��ة  اأف������ادت  ال�����ش��ي��اق،  ويف 
يف  ال���ربمل���ان  ح���ل  م��ع��رك��ة  اأن  االأو�شط”، 
العراق، ت�شاعدت مع مطالبة زعيم التيار 
ال�شلطات  ال�������ش���در،  م��ق��ت��دى  ال�������ش���دري، 
املجل�ض  ح����ل  ع���ل���ى  ب��ال��ع��م��ل  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
املقبل،  االأ�شبوع  نهاية  اأق�شاها  مدة  خالل 

والذهاب اإىل انتخابات مبكرة.
حل  ال��ع��راق��ي  الق�شاء  م��ن  ال�شدر  وط��ل��ب 
الربملان، وهو ما يعيد اإىل االأذهان ما �شبق 
اأن اأعلنته املحكمة االحتادية ب�شاأن انتخاب 
من  ا�شتف�شار  على  بناء  اجلمهورية  رئي�ض 
رئي�ض الربملان العراقي، حممد احللبو�شي، 
رئي�ض  النتخاب  القانونية  املدة  بخ�شو�ض 
للجمهورية، التي اأعلنت اأنه يتوجب اأن يتم 

االنتخاب خالل “فرتة وجيزة«.
وف�شر خرباء القانون الفرتة الوجيزة التي 
املا�شي  )ني�شان(  اأبريل  �شهر  انتهت خالل 
باأنها ملدة �شهر فقط، وهو ما يعني دخول 
البالد بعدها يف خرق د�شتوري. لكنه طبقاً 

الق�شاء  جمل�ض  رئي�ض  اأعلنه  اأن  �شبق  مل��ا 
الذي  الوقت  زي��دان، فاإنه يف  االأعلى، فائق 
ع��ال��ج ف��ي��ه ال��ق��ان��ون ال��ع��راق��ي ك���ث���راً من 
بعقوبات  الب�شيطة،  فيها  مب��ا  ال��ق�����ش��اي��ا، 
طبقاً للقانون، �شكت عن فر�ض عقوبة على 
يثر طلب  اأن  وُيتوقع  الد�شتوري.  اخل��رق 
ال�����ش��در م��ن ال��ق�����ش��اء ح��ل ال���ربمل���ان جداًل 
املقبلة،  ال��ف��رتة  خ���الل  وق��ان��ون��ي��اً  �شيا�شياً 

بح�شب ال�شحيفة.
العراقي  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  دع���ا  ذل���ك،  واإىل 
يف  ال�شيا�شية  ال��ك��ت��ل  ال��ك��اظ��م��ي  م�شطفى 
القائم  ال�شيا�شي  االن�����ش��داد  حل��ل  ال��ع��راق 
التن�شيقي”  ال�شدري و”االإطار  التيار  بني 

حول ت�شكيل احلكومة اجلديدة.

مزاج خمتلف
“العرب”  �شحيفة  قالت  ال�شاأن،  ذات  ويف 
اإن  عراقيني  مراقبني  عن  نقاًل  اللندنية، 
واإن  ق���وة،  م��وق��ع  يف  ب��اأن��ه  ي�شعر  “ال�شدر 
بوا�شطته  وال�شغط  ال�شارع  حتريك  ورق��ة 
خ�شومه،  واأرب���ك���ت  م�شلحته  خ��دم��ت  ق��د 
�شربة  اإليهم  يوّجه  اأن  على  يعمل  ولذلك 
زمنية  اأج��ن��دة  بتحديد  وح��ا���ش��م��ة  �شريعة 
لعرقلة  م���ن���اورة  اأي  م���ن  مت��ن��ع��ه��م  دق��ي��ق��ة 

م�شاعي االإعالن عن انتخابات مبكرة«.
“لي�ض ثمة ما مينع  اإنه  ويقول مراقبون، 
االنتخابات  ب��ع��د  نف�شه  امل�شهد  ع���ودة  م��ن 
املبكرة، فامل�شكلة تكمن يف نظام املحا�ش�شة 
ال����ذي ي��ف��ر���ض وج����ود ك��ت��ل ط��ائ��ف��ي��ة �شبه 
�شيا�شي  تكتل  اأو  ح��زب  اأي  مينع  ما  ثابتة، 
اأن���ه يعيق  م��ن احل��ك��م ب�شكل م��ب��ا���ش��ر، ك��م��ا 
االأغلبية  على  واحل�شول  التحالفات  بناء 
لت�شكيل  ال�������ش���در  ي���ري���ده���ا  ك��م��ا  امل���ري���ح���ة 

حكومة اأغلبية وطنية«.
وي����رى خ����رباء يف ال��د���ش��ت��ور ال���ع���راق���ي اأن 
حكومة  ه��ي  ال��ك��اظ��م��ي  م�شطفى  ح��ك��وم��ة 
ت�شريف اأعمال ال متلك �شالحيات الطلب 

م��ن رئ��ي�����ض اجل��م��ه��وري��ة ال���دع���وة اإىل حل 
الربملان اأو اإجراء انتخابات مبكرة.

ال����ربمل����ان، بح�شب  وت���واج���ه خ���ط���وات ح���ل 
وقانونية،  ف��ن��ي��ة  اإ���ش��ك��ال��ي��ات  “العرب”، 
اأن حل  64 على  امل��ادة  الد�شتور يف  وين�ّض 
اأ�شوات  “مبوافقة  ي��ت��ّم  ال���ن���واب  جم��ل�����ض 
االأغ��ل��ب��ي��ة امل��ط��ل��ق��ة ل��ع��دد اأع�����ش��ائ��ه )ثلثي 
220 نائبا(، بناًء على طلٍب من  االأع�شاء 
من  طلٍب  اأو  ن���واب(   110( اأع�شائه  ثلث 
رئي�ض  ال�����وزراء ومب��واف��ق��ة  رئ��ي�����ض جمل�ض 

اجلمهورية«.
الفنية  ال���ن���اح���ي���ة  م����ن  ال����ربمل����ان  اأن  ك���م���ا 
وال��د���ش��ت��وري��ة ل��ي�����ض م���وؤه���اًل ل��ع��ق��د جل�شة 
ُتخ�ش�ض النتخاب رئي�ض جمهورية جديد 
الكتلة  مر�شح  تكليف  د�شتورياً  ل��ه  خم��ول 
احلكومة  بت�شكيل  ع���دداً  االأك���ر  النيابية 
التن�شيقي  االإط�����ار  م��ر���ش��ح  اأي  اجل���دي���دة، 

حممد �شياع ال�شوداين.
وال يزال العراق، منذ االنتخابات الربملانية 

2021، يف �شلل �شيا�شي  اأكتوبر  املبكرة يف 
رئي�ض جديد  ان��ت��خ��اب  ع��ن  العجز  م��ع  ت��ام 
جديدة.  ح��ك��وم��ة  وت�����ش��ك��ي��ل  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
التيار  اأن  يف  االأ���ش��ا���ش��ي  اخل����الف  وي��ك��م��ن 
وطنية  اأغ��ل��ب��ي��ة  ح��ك��وم��ة  اأراد  ال�������ش���دري 
اأراد  واالأك���راد، يف حني  ال�شنة  بتحالف مع 
التن�شيقي االإبقاء على  خ�شومه يف االإط��ار 

ال�شيغة التوافقية.

الق�شاء
ملوقع  م���راق���ب���ون  اأك�����د  االإط��������ار،  ه����ذا  ويف 
بنجاح   التكهن  ال�شعب  من  اأن��ه  “احلرة” 
هذه  واأن  ال����ربمل����ان  حل����ل  ال�������ش���در  دع������وة 
اخل���ط���وة ���ش��ت��زي��د االأزم�������ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
القانوين  اخل��ب��ر  ت��ع��ق��ي��داً.وق��ال  ال���ع���راق 
ميكن  “ال  اإن��ه  للموقع:  ال�شعدون  ح�شني 
الطريقة  ع��رب  اإال  ال��ع��راق��ي  ال��ربمل��ان  ح��ل 
التي حددها الد�شتور، وهي اإما بطلب من 
اإىل رئي�ض  ال�شالحيات  رئي�ض وزراء كامل 

اجلمهورية ومن ثم اإىل الربملان للت�شويت، 
اأو عرب طلب يقدم من ثلث اأع�شاء املجل�ض 
للت�شويت”،  ي���ط���رح  ث���م  وم����ن  ل��رئ��ا���ش��ت��ه 
الوزراء  “رئي�ض  اأن  يعني  ه��ذا  اأن  م�شيفاً 
احل���ايل ورئ��ي�����ض اجل��م��ه��وري��ة ق��د ال يكون 
مبكرة  الن���ت���خ���اب���ات  ال����دع����وة  ب��اإم��ك��ان��ه��م��ا 
توجد  وال  ال��د���ش��ت��وري��ة،  فرتتهما  الن��ت��ه��اء 
حمكمة ت�شتطيع حل الربملان احلايل لعدم 

وجود ن�ض قانوين ي�شمح لها بذلك«.
وقال ال�شدر اإن “هذه الطلبات تاأتي ب�شبب 
املتعلقة بت�شمية  القانونية  املهل  جتاوز كل 
رئي�ض اجلمهورية، وتكليف رئي�ض الوزراء، 
وت�شكيل احلكومة اجلديدة، وهو ما ي�شع 
“على  م�شوؤلياته  اأم���ام  ال��ع��راق��ي  الق�شاء 
م���ن �شغوطات  ل���ه  ي��ت��ع��ر���ض  ال���رغ���م مم���ا 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة واأم���ن���ي���ة وت�������ش���ري���ب���ات م����ن هنا 
اأن  م�����ش��ي��ف��اً  و���ش��ف��ه،  ح���د  ع��ل��ى  وهناك”، 
على  تاأكيده  رغ��م  املحك”  على  “الق�شاء 
ومع  ال�شعب  م��ع  الق�شاة  م��ن  “كثراً  اأن 

االإ�����ش����الح«.  وم���ن ج��ه��ت��ه، ي��ق��ول اخلبر 
“احلرة”:  ملوقع  التميمي  علي  القانوين 
الق�شية،  يف  ق��ان��ون��ي��ني  راأي����ني  “هناك  اإن 
اأولهما اأن املحكمة االحتادية ال متتلك ن�شا 
قانونيا يجعل من �شالحيتها حل الربملان، 
اأن��ه ال ميكن للق�شاء عدم  اأم��ا الثاين فهو 
احلكم يف املنازعات بحجة عدم وجود ن�ض، 
كما تقول املادة االأوىل من القانون املدين. 
وت��ق��ول امل���ادة 59 و74 م��ن ال��ق��ان��ون ذاته 
املوؤ�ش�شة  ح��ل  ال��ب��داءة  حمكمة  ب��اإم��ك��ان  اإن 
اأو  اأداء دوره���ا  ق���ادرة على  يف ح��ال مل تكن 
اأجله،  م��ن  اأن�شئت  ال���ذي  ال��غ��ر���ض  حتقيق 
ي�شتند  ال��ذي  القانوين  االأ�شا�ض  هو  وه��ذا 
ال��راأي الثاين، وال��ذي ي�شر  اأ�شحاب  عليه 
ل���ل���والي���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ح��ك��م��ة االحت����ادي����ة 

بو�شفها اأعلى هيئة يف العراق«.

ت�شدع الداخل
�شحيفة  ق���ال���ت  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
“اخلالفات  اإن  ع���رب���ي���ة،  “اإندبندنت 
الثنائية  وال�����ش��راع��ات  القائمة  ال�شيا�شية 
زعماء  م�شتوى  على  العراق  ي�شهدها  التي 
انق�شام  يف  ت�شببت  ال�شيا�شية  وال��ق��ي��ادات 
ال�شواء،  ع��ل��ى  وال���ك���ردي  ال�����ش��ي��ع��ي  ال��ب��ي��ت 
مت�شتتاً  ب��ات  ال��ذي  ال�شارع  على  وانعك�شت 

و�شط تلك اخلالفات«.
“يدور �شراع بني ممثلي البيت  واأو�شحت 
ال�شيعي؛ االإطار التن�شيقي والتيار ال�شدري 
احل���ك���وم���ة اجلديدة  ت�����ش��ك��ي��ل  اآل���ي���ة  ح����ول 
اأ�شبح عقدة  الذي  ال��وزراء  رئي�ض  وت�شمية 
�شيا�شية تعوق الطريق والتمهيد ال�شتقرار 
���ش��ي��ا���ش��ي ول���و ك���ان الأ���ش��ه��ر. وع��ل��ى الرغم 
اإىل حل  ال�شدري  التيار  زعيم  دع��وات  من 
الربملان اإال اأن تلك املطالب تواجه اعرتا�شاً 

كبراً من قبل االإطار التن�شيقي«.
واأ�شافت “ال يختلف االأمر كثراً يف الداخل 
البيت  ال��ذي ال تقل خالفاته عن  ال��ك��ردي 

ال�شيعي، حيث ت�شتمر عقدة مر�شح رئا�شة 
الكردي  التوافق  غياب  و�شط  اجلمهورية 
الوطني  االحت���اد  الرئي�شني  احل��زب��ني  ب��ني 
العراق  كرد�شتان  اإقليم  يف  والدميقراطي 
اأك��رب احلزبني يف  على مر�شح توافقي بني 

كرد�شتان«.
لفتة،  ���ش��ال��ح  ال�شيا�شي  ال��ب��اح��ث  ويك�شف 
“اأن ال�شارع ال�شيعي والكردي منق�شم منذ 
 2003 �شنة  ال�شيا�شية  العملية  ت�شكيل 
التي  واالأح������زاب  ال��ك��ت��ل  الأن  االآن،  وح��ت��ى 
ال�شارع منق�شمة على نف�شها ولديها  متثل 
املنا�شب  على  بينها  فيما  كبرة  خ��الف��ات 
ل��ك��ن ق��ب��ل ه����ذه ال������دورة االن��ت��خ��اب��ي��ة ويف 
االأوقات احلرجة يتم التوافق على املنا�شب 
ملن�شب  االأك���راد  يخ�ض  ما  �شواء  الرئا�شية 
رئا�شة اجلمهورية اأو الكتل ال�شيعية ملن�شب 

رئا�شة الوزراء«.
ويرى الباحث، اأن “هذه املرة االأمر خمتلف 
الوقت  وزاد  ال�شطح  على  طغى  واالنق�شام 
للتوافق  ال�شيا�شية  الكتل  احتاجته  ال��ت��ي 
وامل�شتقبل جمهول، وال حل قريب يلوح يف 

االأفق«.
اأكر  هي  ال�شيعية  “االأحزاب  اأن  وي�شيف 
فيما  متناف�شة  وق��ي��ادات كثرة  م��ن ط��رف 
الذي  ال�����وزراء  رئ��ا���ش��ة  من�شب  ع��ل��ى  بينها 
���ش��ت��زي��د ن��ف��وذه��ا م���ن خ��الل��ه وت����رى اأنها 
املن�شب  عن  التنازل  عند  الكثر  �شتخ�شر 
واحتكمت  االأخ������رى  ال�����ش��ي��ع��ي��ة  ل���الأح���زاب 
ل��ل�����ش��ارع ال���ش��ت��ع��را���ض ع�����ش��الت��ه��ا ودخلت 
اإال  ب�شهولة  ت��رتاج��ع  ول��ن  �شعبة  مرحلة 
مب��ع��ج��زة اأو ت��دخ��ل امل��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة يف 
باختيار   2014 ع���ام  ح���دث  ك��م��ا  ال��ن��ج��ف 

بديل عن املالكي«.
�شبابية  “االأجواء  بالقول:  حديثه  وختم 
وال ميكن التكهن مبا �شيحدث واإذا مل يتم 
و�شع حلول والتوافق على املنا�شب �شن�شهد 

املزيد من االنق�شام يف ال�شارع«.

•• عوا�شم-وكاالت

م��ع ارت��ف��اع درج���ات احل����رارة و هدوء 
البحر، ترتفع معدالت رحالت قوارب 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة يف حو�ض  ال��ه��ج��رة غ���ر 
البحر االأبي�ض املتو�شط حمملة باآمال 
اال�شتقرار  و  ال�شغل  يف  ال�شباب  مئات 
اأحالمهم  اأن  غ���ر  اأوروب�������ي،  ب��ل��د  يف 
مواجهة  يف  ال��ري��اح  اأدراج  ت��ذه��ب  ق��د 
الرحلة. وخم��اط��ر  البحري  احل��ر���ض 
االأوروبي”  “الفردو�ض  اآم��ال  وتواجه 
الغرق جراء و�شعية القوارب املتهالكة 
اأو ب�شبب ما ين�شب من خ�شومات على 
البع�ض  ب�شقوط  تنتهي  القارب  منت 
الرحلة  لتتوا�شل  ال��ب��ح��ر  ع��ر���ض  يف 
مبن بقي.موقع “�شكاي نيوز عربية” 
ب��ح��ث و���ش��م��ع ع���ن ت��ف��ا���ش��ي��ل خطرة 
امل��ت��و���ش��ط م���ن تون�ض  ل��رح��ل��ة ع���ب���ور 
ب��اجت��اه اأوروب�����ا، ع��ل��ى ل�����ش��ان عائدين 
من رحالت الهجرة ال�شرية واآخرين 
جن��وا.ي��ق��ول علي ال��ب��ع��زاوي وه��و من 
منطقة ال�شراردة مبحافظة القروان 
اأبنائها  م��ن  ع��دد  خ���روج  ت�شهد  ال��ت��ي 
الهجرة غر  رح��الت  دوري يف  ب�شكل 
�شبيها  اأ���ش��ب��ح  “االأمر  اإن  النظامية 
بني  ن�شمع  حيث  املنطقة  يف  ب��ال��ع��ادة 
الفينة واالأخ��رى عن خ��روج عدد من 
���ش��ب��اب امل��ن��ط��ق��ة وح��ت��ى ع��ائ��الت��ه��ا يف 

رحالت جمهولة امل�شر«.
اإن ع��ائ��ل��ت��ه ف��ق��دت خالل  وق����ال ع��ل��ي 
ه��ذا االأ���ش��ب��وع اأرب��ع��ة م��ن اأف���راده���ا يف 
غرق  بعد  نظامية  غ��ر  هجرة  رحلة 
���ش��واح��ل ج��زي��رة قرقنة   م��رك��ب��ه��م يف 
واأختها  م���رمي  اأخ��ت��ي  اب��ن��ة  “توفيت 
رح���ل���ة هجرة  غ���رق���ا يف  وط��ف��اله��م��ا 
البطالة  اإليها  قادتهما  نظامية  غر 
و احلاجة، فركبتا املخاطر مع االأبناء 
دون ع��ل��م ال��ع��ائ��ل��ة ال��ت��ي ���ش��دم��ت من 
ال��غ��رق، الأن��ن��ا مل نكن نعلم عن  خ��رب 
لكن  ب��ال��ه��ج��رة،  امل��خ��اط��رة  يف  نيتهما 

يبدو اأن الياأ�ض دفعهما للمجهول«.
توفيت ال�شيدتان البالغتان من العمر 
32 �شنة و طفالهما وهما يف  35 و 
بينما  العمر،  الثالثة من  و  اخلام�شة 
ع�شر  العمر  من  البالغة  االبنة  جنت 

�شنوات باأعجوبة.

“الطفلة  ال�������ش���ح���اي���ا  خ�����ال  وت����اب����ع 
نف�شية  و�شعية  يف  م��ازال��ت  ال��ن��اج��ي��ة 
ب��ع��د ع���ن م�شر  ن��ب��ل��غ��ه��ا  ���ش��ي��ئ��ة ومل 
وال��دت��ه��ا واأخ��ت��ه��ا لقد جن��ت مبعجزة 
طويلة  ل�����ش��اع��ات  ب��ك��رة  مت�شكها  ب��ع��د 
االثنني  ل��ي��ل  منت�شف  م��ن  ا���ش��ت��م��رت 
عندما  ال��ث��الث��اء  نهار  منت�شف  حتى 
هجرة  م���رك���ب  اإن����ق����اذه����ا«.وك����ان  مت 
 30 ح���وايل  متنه  على  نظامية  غ��ر 
و  ن�شاء  بينهم  م��ن  تون�شيا؛  مواطنا 
ال��ث��الث��اء ب�شواحل  اأط��ف��ال ق��د غ���رق 
جزيرة قرقنة، ليتم اإنقاذ 20 �شخ�شا 
يجري  فيما  جثث   8 وانت�شال  منهم 

البحث عن املفقودين.
وت�����ش��ر االإح�����ش��ائ��ي��ات ال�����ش��ادرة عن 
اجلهات الر�شمية و منظمات الهجرة 
تون�شي  اآالف   10 م��ن  اأك���ر  اأن  اإىل 
و�شلوا اإىل اإيطاليا منذ بداية العام يف 
اإطار عمليات الهجرة غر النظامية، 
ومنهم حوايل 1000 مهاجر خالل 

االأ�شبوع املنق�شي.

برا وبحرا
ال�شرية  رحالتهم  م�شالك  وتنوعت 
عرب البحر والرب واجلو حيث ظهرت 
العبور  رح��الت  االأخ���رة  ال�شنوات  يف 
اأوروبا عرب �شربيا والتي توؤمنها  اإىل 
ال  و  بالب�شر  ل��الجت��ار  دول��ي��ة  �شبكات 

تقل خطورة عن الرحالت البحرية.

نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث  يف  و 
قال و�شام البالغ من العمر  عربية”، 
اأوروب���ا منذ  اإىل  و�شل  اإن��ه  عاما   29
اأ�شبوعني عرب م�شلك �شربيا يف رحلة 

�شاقة كادت تودي بحياته.
باأي  الهجرة  “قررت  و���ش��ام   وحدثنا 
ثمن منذ اأ�شهر، خا�شة بعد اأن و�شل 
اأوروب���ا عرب  اإىل  عائلتي  اأف���راد  بع�ض 
�شربيا،  اإىل  تون�ض  م��ن  ج��وي  ج�شر 
ثم برا اإىل دول اأوروبا، وبداأت العملية 
هذه  م��ن��ظ��م��ي  اأح������د  اإىل  ب���ال���ت���ع���رف 
الرحالت ال�شرية من خالل جمموعة 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن�����ش��ة  ع��ل��ى 
في�شبوك، توا�شلت معه و دفعت املبلغ 
وحجزت  دوالر  اآالف   7 من  املطلوب 

تذكرة اإىل �شربيا عرب تركيا«.
بعد  امل��خ��اط��ر  “بداأت  و����ش���ام  ت��اب��ع  و 
تاأمني  فبعد  ���ش��رب��ي��ا،  اإىل  ال��و���ش��ول 
جاءت  �شربيا،  ث��م  تركيا  يف  اإقامتنا 
املهربني  من  املحدد  املوعد  يف  �شيارة 
لتحملنا اإىل �شوي�شرا يف �شاعة متاأخرة 
من الليل، وعلى احلدود ال�شوي�شرية 
ع��ن��د ال��غ��اب��ات ت��ن��ت��ه��ي م��ه��م��ة املهرب 
و ت���ب���داأ ج��ه��ودن��ا يف اج��ت��ي��از احل���دود 
م�شطرين  “كنا  خ���ل�������ش���ة«.واأ����ش���اف 
باإمكانه  ك��ان  وم��ن  ع��ال  ���ش��ور  لت�شلق 
يتم  اإ����ش���ايف  اأورو   300 م��ب��ل��غ  دف����ع 
عبور  م�شقة  وب��ع��د  �شلم  م��ن  متكينه 
ال�شوي�شرية،  االأرا���ش��ي  ندخل  ال�شور 

�شرعة  ب���اأق�������ش���ى  ال���رك�������ض  وع���ل���ي���ن���ا 
اأمرنا  يك�شف  ال  حتى  ال��غ��اب��ات  داخ��ل 
».وا�شتطرد و�شام “اأ�شعب املواقف يف 
هذه الرحلة عندما اأعلمنا املهرب اأنه 
م�شطر لقلب ال�شيارة ب�شبب املراقبة 
االأمنية لينجو من ينجو وي�شاب من 
ي�شاب ومن ح�شن حظي خرجت �شاملا 
ال�����ش��ي��ارة و رك�شت  م���ن ح����ادث ق��ل��ب 
الغابات ووقعت ع�شرات  باجتاه  هاربا 
�شوي�شرا  املرات ومبجرد عبوري نحو 
اأوق���ف���ت���ن���ي ال�����ش��رط��ة وو����ش���ع���وين يف 
“كان  �شاحكا  و�شام  وعلق  ال�شجن«. 
م��ك��ان��ا م��ري��ح��ا ج���دا ف��ي��ه ح��م��ام واأكل 
اإطالق  “مت  وت��اب��ع  جيدة”  ومعاملة 
ب��ع��د وو���ش��ع��وا �شوارا  ���ش��راح��ي ف��ي��م��ا 
ع��ل��ى م��ع�����ش��م��ي ي��ر���ش��د حت��رك��ات��ي و 
اأعلموين اأنه اإذا عروا عليا بعد اأربعة 
اأيام �شيكون م�شري ال�شجن فركبت 

القطار فورا باجتاه فرن�شا«.
اأعمل يف  اليوم  “اأنا  و�شام  اإلينا  واأ�شر 
على  الر�شم  اأتقن  فاأنا  ليون،  مدينة 
اجلدران والعمل يف البناء وال�شباغة، 
احلديث  اأح��ب��ذ  ال  احلقيقة  يف  ول��ك��ن 
�شبكات  ع���ن  اأو  ع��م��ل��ي  ظ�����روف  ع���ن 
للهجرة  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  غ���ر  ال���رح���الت 
االإع�������الم، فرغم  و���ش��ائ��ل  خ��ا���ش��ة يف 
امل���ه���رب���ني، هناك  امل���خ���اط���ر واب����ت����زاز 
ت���اأم���ل يف م�شر  ب��اأك��م��ل��ه��ا  ع���ائ���الت 

اأف�شل من خالل تلك الرحالت«.

•• عوا�شم-وكاالت

اأظ��ه��رت احل���رب االأوك��ران��ي��ة تفوق 
اال�شرتاتيجية  االأ�شلحة  يف  رو�شيا 
البالي�شتية  وال�شواريخ  والقاذفات 
فرط ال�شوتية، لكنها ك�شفت �شعفا 
“الدرونز”،  امل�شرة  ال��ط��ائ��رات  يف 

وفق تقارير غربية وخرباء.
وت�شتعني رو�شيا بامل�شرات يف تدمر 
وتعطيل اإلكرتونيات القوات املعادية 
االت�شاالت  اأوك��ران��ي��ا،وت��ع��ط��ي��ل  يف 
و�شرب  واال�شتطالع،  والت�شوي�ض، 

املواقع املعادية، وتوجيه املدافع.
وم����������ن ب��������ني ت�����ل�����ك ال������ط������ائ������رات 
تلقب  ال�����ت�����ي  “اإيلرون-3”، 
و”غرو�شا”،  املخربني”،  ب�”�شيادة 
و”اأورالن  “الكمرى”،  تعني  التي 
ب�”ال�شاحرة  امل�����ع�����روف�����ة   ”10
حيث اأطلقتها مو�شكو  وال�شامتة”، 
االأوكرانية لال�شتطالع  االأج��واء  يف 

والر�شد التكتيكي.
وخالل احلرب اأدت “الدرونز” دورا 
يف ر�شد الدمار يف املدن االأوكرانية، 
وحلظات تدمر االآليات الع�شكرية، 
ور�شد االأهداف، �شواء كانت جنودا 
ل���ك���رات من  اآل����ي����ات وحت��وي��ل��ه��ا  اأو 

اللهب.
للم�شرات  اجل���ي���د  االأداء  ورغ�����م 
الرو�شية، اإال اأن �شحيفة “نيويورك 
عن  ن��ق��ل��ت  االأم����رك����ي����ة،  تاميز” 
املركزية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  رئ��ي�����ض 
االأم��رك��ي��ة، ول��ي��ام ب��رن��ز، قوله اإن 
“الدرونز”  ب�����ش��راء  رو���ش��ي��ا  اه��ت��م��ام 
ال�شيئة  احلالة  “يك�شف  اإي���ران  من 

جلي�شها يف هذا املجال«.

�شعف القدرات
ووت�ض”  “ميليرتي  م��وق��ع  واأ���ش��ار 
ال�شوؤون  يف  املتخ�ش�ض  االأم��رك��ي، 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة، يف حت��ق��ي��ق خ��ا���ض اإىل 

اأنه مل يحدث يف تاريخ احل��روب اأن 
التي  بالكثافة  امل�شرات  ا�شتخدمت 

مت ا�شتعمالها يف حرب اأوكرانيا.
اأ�شهر من  “بعد  اأن��ه  التقرير  وب��نّي 
امل�شرات  اأ�شراب  ا�شتنزفت  القتال، 
رو�شيا  تعمل  لذلك  الطرفني،  من 
واأوك���ران���ي���ا ع��ل��ى ���ش��ن��اع��ة )درون����ز( 

اأخرى اأو �شراء جمموعة جديدة«.
وموؤخرا، جلاأت مو�شكو اإىل طهران 
ال����ش���ت���راد م���ئ���ات امل�������ش���رات مثل 
 ،”129 و”�شاهد   ”191 “�شاهد 
ال������ق������درة على  ال���ل���ت���ني مت���ت���ل���ك���ان 
اال���ش��ت��ط��الع ب��ع��ي��د امل����دى واإط����الق 

الذخائر.
اأن  ووت�ض”  “ميليرتي  واأو�����ش����ح 
للح�شول  ت�شعيان  واأوكرانيا  رو�شيا 
على ط��ائ��رات م��ن دون ط��ي��ار، لكن 
ب�شناعتها  )املعروفة  مو�شكو  جلوء 
ك�شف  الإي���ران  املتطورة(  الع�شكرية 

�شعف قدراتها يف تلك التقنيات.
وبح�شب اخلبر الع�شكري الرو�شي 
فالدمير اإيغور، فاإنه لدى اجلي�ض 
الرو�شي اأ�شطول كبر من الطائرات 
دون طيار، ا�شتخدم الكثر منها يف 

�شوريا واإقليم ناغورين كاراباخ.
نيوز  “�شكاي  ملوقع  اإي��غ��ور  واأ���ش��اف 
عربية”، اأن معظم الدرونز الرو�شية 
“هي مناذج �شغرة وخفيفة ن�شبيا، 
تزال  وال  باليد،  ي�شتخدم  وبع�شها 
قوية، قد تكون منهكة بع�ض ال�شيء، 
ما  االأ�شلحة  م��ن  رو�شيا  ل��دى  لكن 
الدرون  هجمات  من  قواتها  يحمي 
الذي  )�شتوبور(  نظام  مثل  املعادية 
ي�����ش��ط��اد ال���ط���ائ���رات امل�������ش���رة عن 
كهرومغناطي�شية  نب�شات  ط��ري��ق 

ب�شهولة«.
ف����اإن  ذل�����ك  “ومع  ق����ائ����ال:  وت����اب����ع 
العقوبات الغربية قد تكون عرقلت 
التقنيات  لبع�ض  مو�شكو  ا���ش��ت��راد 
الالزمة يف تلك امل�شرات، لكن ذلك 
قدرات  �شعف  ع���ام  ب�شكل  يعني  ال 

مو�شكو بهذا املجال«.

تقنيات غربية
اإن”  اإن  “�شي  ����ش���ب���ك���ة  وذك���������رت 
ت�شتخدم  رو����ش���ي���ا  اأن  االأم���رك���ي���ة 
مكونات غربية يف �شناعة طائراتها 

امل�شرة امل�شتخدمة يف اأوكرانيا.

“طائرة  اأن  اإىل  ال�����ش��ب��ك��ة  ول��ف��ت��ت 
طيار  دون  ال��رو���ش��ي��ة  اال���ش��ت��ط��الع 
جهاز  ت�����ش��ت��ع��م��ل   ،Orlan-10
وحمركها  ال�شنع،  اأم��رك��ي  تعقب 
ي�����اب�����اين، ب��ي��ن��م��ا مت اإن�����ت�����اج وح����دة 

الت�شوير احلراري يف فرن�شا«.
وحول ذلك، يقول املحلل الع�شكري 
بيرت اآليك�شي: “قد تكون العقوبات 
بع�ض  ت����وري����د  ع���رق���ل���ت  ال���غ���رب���ي���ة 
م��ك��ون��ات امل�����ش��رات ل��رو���ش��ي��ا، لكن 
رغ���م م���ا اأث����ر ع���ن اال����ش���ت���راد من 
تر�شانة  متتلك  رو���ش��ي��ا  ف���اإن  اإي����ران 
���ش��خ��م��ة م���ن امل�������ش���رات وامل���ع���دات 
والتقنيات امل�شادة للدرونز واحلرب 
الت�شوي�ض  واأج���ه���زة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
امل�شرات  هجمات  �شد  من  متكنها 

االأوكرانية«.
وك����ان����ت م��و���ش��ك��و ق����د اأع���ل���ن���ت يوم 
امل�شرة  ط���ائ���رت���ه���ا  اأن  ال����ث����الث����اء، 
اجلديدة “�شريو�ض” �شتقوم باأول 
رحلة لها هذا العام، علما اأنه بو�شع 
هذه الطائرة املتخ�ش�شة يف الهجوم 
�شاعة   40 مل��دة  التحليق  وامل��راق��ب��ة 

متوا�شلة.

برا وبحرا.. تون�شيون ي�شلكون م�شارات »قاتلة« لو�شول اأوروباامل�شرّيات الرو�شية.. حرب اأوكرانيا تك�شف نقطة �شعف مو�شكو

من ال�شعب التكهن باإمكانية جناح خطوة مقتدى ال�شدر

معركة حل الربملان تت�شاعد وتعمق النق�شام يف العراق

•• تايبيه-اأ ف ب

اأم�����ض اخلمي�ض  ال��ت��اي��واين   اأج���رى اجلي�ض 
ت��دري��ب��ات ج��دي��دة ب��ال��ذخ��رة احل��ي��ة بعدما 
اأن���ه���ت ب��ك��ني اأك�����رب م����ن����اورة ع�����ش��ك��ري��ة على 
تعتربها  ال���ت���ي  اجل����زي����رة  ح����ول  االإط�������الق 
اأرا�شيها.وقال  م��ن  يتجزاأ  ال  ج��زءا  ال�شني 
جي  ووي  لو  الثامن  الفيلق  با�شم  املتحدث 
التايوانية  القوات  اإن  بر�ض  فران�ض  لوكالة 
يف  م�شيئة  وقنابل  مدفعية  قذائف  اأطلقت 
هذه  اأن  واأ�شاف  الدفاعية.  التدريبات  اإط��ار 

)جنوب(  بينغتونغ  م��ق��اط��ع��ة  يف  امل���ن���اورات 
غ(  ت   00،30(  08،30 ال�شاعة  يف  ب���داأت 
مبا�شر  ب���ث  يف  ���ش��اع��ة.وظ��ه��رت  وا���ش��ت��م��رت 
قطع مدفعية م�شطفة على ال�شاحل وجنود 
م���وزع���ون يف وح�����دات ت��ط��ل��ق اال��ق��ذي��ف��ة تلو 
اأجرت  تايوان  البحر.وكانت  االأخرى باجتاه 
بينغتونغ.  يف  ال��ث��الث��اء  ع�شكرية  ت��دري��ب��ات 
وق���ال اجلي�ض اإن م��ئ��ات ال��رج��ال ���ش��ارك��وا يف 
اأهمية  ال�شلطات  امل��ن��اورات.وق��ل��ل��ت  جولتي 
ه��ذه ال��ت��دري��ب��ات م��وؤك��دة اأن��ه��ا ك��ان��ت مقررة 
من قبل وال ت�شكل ردا على مناورات ال�شني.

زي��ارة لرئي�شة جمل�ض  ال�شني بعد  وغ�شبت 
االأ�شبوع  بيلو�شي  نان�شي  االأم��رك��ي  ال��ن��واب 
املا�شي اإىل تايوان. ورًدا على الزيارة، اأجرت 
مناورات جوية وبحرية ا�شتمرت اأياما حول 
با�شتخدام  ال�شني  تايبيه  اجلزيرة.واتهمت 

زيارة بيلو�شي ذريعة للتدرب على غزو.
التدريبات:  ل��ه��ذه  ه��دف��ان  “لدينا  واأو���ش��ح 
للمدفعية  اجل���ي���دة  احل���ال���ة  ���ش��م��ان  االأول 
تاأكيد  وال����ث����اين  ج���ي���د،  ب�����ش��ك��ل  و���ش��ي��ان��ت��ه��ا 
تدريبات  اإىل  اإ�شارة  يف  املا�شي”  العام  نتائج 

. ع�شكرية جرت يف 2021 

اأع��ل��ن��ت ب��ك��ني ان��ت��ه��اء م���ن���اورات���ه���ا االأرب���ع���اء 
خمتلفة”  م��ه��ام  “نفذت  قواتها  اأن  م��وؤك��دة 
نف�شه  الوقت  يف  وتعهدت  تايوان،  يف م�شيق 
البيان  يف  لكن  مياهها.  ح��را���ش��ة  مبوا�شلة 
اإجراء  “�شتوا�شل  اأنها  ال�شني  اأك��دت  نف�شه، 
للحرب«.يف  واال�شتعداد  ع�شكرية  تدريبات 
الوقت نف�شه، اأعلن مكتب ال�شوؤون التايوانية 
ال�شيني يف “كتاب اأبي�ض” االأربعاء اأن بكني 
ال “تتخلى عن ا�شتخدام القوة” �شد جارتها 
االإج����راءات  ك��ل  ات��خ��اذ  “باإمكانية  وحتتفظ 
على  “نحن  ال��وث��ي��ق��ة  ال����الزم����ة«.وق����ال����ت 

)للتعاون(  وا���ش��ع��ة  م�شاحة  خللق  ا���ش��ت��ع��داد 
ال�شلمي.  التوحيد  اإع����ادة  حتقيق  اأج���ل  م��ن 
لكننا لن نرتك اأي جمال الأعمال انف�شالية 
تهدف اإىل حتقيق ا�شتقالل زائف لتايوان«.

ورف�شت وزارة اخلارجية التايوانية، باالتفاق 
ال�شني، منوذج  ب�شاأن  للقرار  اأعلى هيئة  مع 
“بلد واحد ونظامان” الذي اقرتحته بكني 
با�شم  املتحدثة  اأو  ج��وان  وق��ال��ت  للجزيرة. 
وزارة اخلارجية التايوانية يف موؤمتر �شحايف 
بالكامل  يتعار�ض  باأكمله  ال�شني  “بيان  اإن 

مع الو�شع القائم وواقع امل�شيق«.

تايوان جتري تدريبات ع�شكرية جديدة 



اجلمعة   12  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13618  
Friday    12    August    2022   -  Issue No   13618

14

املال والأعمال
بنك دبي التجاري يعلن عن ح�شول تطبيقه »CBD Investr« على جائزة »اأف�شل ا�شت�شارات اآلية« 

•• دبي- د.حممود علياء

 اأع���ل���ن ب��ن��ك دب����ي ال���ت���ج���اري، اأح����د ال��ب��ن��وك ال��وط��ن��ي��ة ال����رائ����دة يف 
 CBD“ تطبيقه  ح�شول  ع��ن  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
خالل  وذلك  اآلية”  ا�شت�شارات  “اأف�شل  جائزة  على   ”Investr
“خدمة  حفل توزيع جوائز Digital CX لعام 2022 وجائزة 
اال�شتثمار االأكر فعالية” خالل حفل توزيع جوائز “التميز امل�شريف 
يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا لعام 2022” من جملة 

“ميد” املرموقة.
 The Digital« ملجلة  التابعة   Digital CX ج��وائ��ز  وت��ك��رم 
لريادتها  العامل  يف  الرائدة  املالية  اخلدمات  Banker«موؤ�ش�شات 

التميز  جوائز  حتتفي  بينما  الرقمية،  العمالء  جتربة  يف  لالبتكار 
“ميد”  ملجلة  التابعة  اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  امل�شريف 
حلواًل  لتقدميهم  واالأف����راد  وامل��ال��ي��ة  امل�شرفية  املوؤ�ش�شات  باأف�شل 

م�شرفية مبتكرة والتزامهم بالتميز يف خدمة العمالء.
حمفظة  اإن�شاء  للم�شتخدمني   CBD Investr تطبيق  ويتيح 
متنوعة ع��امل��ي��اً م��ن االأ���ش��ه��م وال�����ش��ن��دات وف��ئ��ات االأ����ش���ول االأخ���رى 
بناًء على ملف املخاطر اخلا�ض بهم ويوفر و�شواًل مبا�شراً  تلقائياً 
و�شناديق  ال��ع��امل��ي��ة  االأ���ش��ه��م  م��ن   8000 م��ن  اأك���ر  يف  لال�شتثمار 

اال�شتثمار املتداولة.
وتتم اإدارة املحافظ �شمن خيار اال�شتثمار اال�شت�شاري االآيل بفعالية 
على  بناًء  االأم��ث��ل  االأداء  للعمالء  تقدم  ذكية  خ��وارزم��ي��ات  بوا�شطة 

ظروف ال�شوق املتغرة.
الدكتور  ق��ال  اجل��ائ��زت��ني،  ه��ات��ني  على  البنك  ح�شول  على  تعليقاً 
برند فان ليندر، الرئي�ض التنفيذي لبنك دبي التجاري: “ي�شرفنا 
احل�شول على هاتني اجلائزتني املرموقتني من قبل خرباء ال�شناعة، 
وااللتزام  امل�شريف  القطاع  يف  االبتكار  تكرمي  اإىل  تهدفان  واللتني 
بالتميز يف خدمة العمالء. وقد لعب بنك دبي التجاري دوراً رئي�شياً 
لتزويد  التقنيات  اأح���دث  يف  واال�شتثمار  الرقمي  التحول  ق��ي��ادة  يف 
العمالء بحلول ا�شتثمارية خم�ش�شة ومبتكرة ت�شاعدهم على تنمية 
اأب�شط واأكر �شفافية وباأ�شعار معقولة. �شنم�شي  ثرواتهم بطريقة 
قدماً ونوا�شل م�شرتنا يف تطوير احللول امل�شرفية املبتكرة مل�شاعدة 

العمالء على حتقيق تطلعاتهم املالية ودعم طموحاتهم«.

م�شرف عجمان يح�شد جائزة التميز يف جمال تعزيز دور التدريب والتوطني

»التغري املناخي والبيئة« تناق�س اآليات تعزيز اإنتاج الغذاء مع اأ�شحاب م�شانع الأعالف املرخ�شة يف الدولة

»دبي للمقا�شة« و»مقا�شة« ال�شعودية توقعان 
مذكرة لتعزيز التعاون امل�شرتك وتبادل اخلربات

•• دبي-وام:

التابعة  للمقا�شة،  دبي  �شركة  وقعت 
ل�����ش��وق دب����ي امل������ايل، و���ش��رك��ة مركز 
“مقا�شة”،  املالية  االأوراق  مقا�شة 
اإح������دى ����ش���رك���ات جم��م��وع��ة ت����داول 
ال�شعودية، مذكرة تفاهم توفر اإطاراً 
عاماً لتعزيز اأوا�شر التعاون امل�شرتك 
ب��ني ال��ط��رف��ني وت��ب��ادل اخل����ربات يف 
التقا�ض  بخدمات  املت�شلة  املجاالت 
والعمل  امل��ال��ي��ة  ل�������الأوراق  امل���رك���زي 
احل��ث��ي��ث م���ن اأج�����ل االرت����ق����اء بتلك 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وف����ق  اخل���دم���ات 
التفاهم فاطمة  العاملية.وقع مذكرة 
ال��ع��ام ل�شركة دبي  امل��دي��ر  ب��ن ق���داد، 
للمقا�شة، ووائل بن عبداهلل الهزاين، 
مقا�شة.  ل�شركة  التنفيذي  امل��دي��ر 
اأ�ش�ض  و����ش���ع  اإىل  امل���ذك���رة  وت���ه���دف 
املتكامل  والتن�شيق  الفعال  التعاون 
اأوجه  من  ع��دد  ب�شاأن  الطرفني  بني 
تبادل  ذلك  امل�شرتك مبا يف  التعاون 
اخلربات واملعلومات والتباحث حول 
التدريب والتطوير يف جمال  فر�ض 
التقا�ض املركزي، والتنظيم امل�شرتك 

للفعاليات.
وقالت فاطمة بن قداد، املدير العام 
“ُي�شعدنا  للمقا�شة:  دب���ي  ل�شركة 
�شركة  م����ع  امل�����ذك�����رة  ه������ذه  ت���وق���ي���ع 

يف خطوة ُمهمة توؤ�ش�ض  “مقا�شة”، 
مل��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن ال��ت��ع��اون وا�شع 
ال��ن��ط��اق ب��ني اجل��ان��ب��ني االأم���ر الذي 
املتعاملني  ك��اف��ة  ع��ل��ى  بالنفع  ي��ع��ود 
وُي���ع���زز االأن�����ش��ط��ة اال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 
العربية  واململكة  دبي  املال يف  اأ�شواق 
و�شع  اإىل  نتطلع  اإن��ن��ا  ال�����ش��ع��ودي��ة. 
خالل  التنفيذ  مو�شع  امل��ذك��رة  ه��ذه 
اآلية  ي����وف����ر  امل���ق���ب���ل���ة مب����ا  امل���رح���ل���ة 
واملعلومات  اخل���ربات  لتبادل  فعالة 
اال�شرتاتيجية  االأه������داف  وحت��ق��ي��ق 
تبني  �شيما على �شعيد  للجانبني ال 
جمال  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
جهته  وم����ن  املركزي.”  ال��ت��ق��ا���ض 
ق�����ال وائ������ل ب����ن ع����ب����داهلل ال����ه����زاين، 
مقا�شة:  ل�شركة  التنفيذي  امل��دي��ر 
�شركة  م���ع  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  “متثل 
لدعم  مهمة  خ��ط��وة  للمقا�شة  دب��ي 
م�شاعينا الرامية للتعاون مع مراكز 
امل��ق��ا���ش��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة وت��ع��زي��ز البنية 
التحتية لالأ�شواق املالية يف املنطقة. 
االتفاقية  ه���ذه  خ���الل  م��ن  ونتطلع 
الفر�ض  ال�شتك�شاف  معاً  العمل  اإىل 
ذات املنفعة املتبادلة واال�شتفادة منها 
بهدف دفع االبتكار وتطوير االأعمال 
وجتدر  اأ�شواقنا.”  ج��اذب��ي��ة  وزي����ادة 
اأن �شركة دبي للمقا�شة  االإ�شارة اإىل 
اإع��ادة �شياغة  لعبت دوراً حمورياً يف 

واق��ع خ��دم��ات التقا�ض يف االإم���ارات 
متتلكه  م��ا  بف�شل  امل��ت��ح��دة  العربية 
الإدارة  م���ت���ط���ورة  ع���م���ل  اأط�������ر  م����ن 
املخاطر ذات ال�شلة بخدمات ما بعد 
لت�شوية  عاملية  تقنية  وُنظم  التداول 
اأف�شل  ي��ت��واف��ق م���ع  ال�����ش��ف��ق��ات مب���ا 
و�شعت  وق����د  ال���دول���ي���ة.  امل���م���ار����ش���ات 
لي�شمل  خ��دم��ات��ه��ا  ن���ط���اق  ال�����ش��رك��ة 
مبا  امل�شتقات  وعقود  املالية  االأوراق 
ال��ت��ق��ا���ض جمموعة  ي��وف��ر الأع�����ش��اء 
اإطار  �شمن  املنتجات  م��ن  متكاملة 
ت�شاهم  ومنظم.وبدورها،  اآمن  عمل 
�شركة مقا�شة يف احلد من خماطر 
باالإ�شافة  ال��ت��داول  بعد  م��ا  عمليات 
وتطوير  املخاطر  اإدارة  مركزية  اإىل 
املالية  ال�����ش��وق  امل��ق��ا���ش��ة يف  خ��دم��ات 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وف���ق  ال�����ش��ع��ودي��ة 
العاملية. كما طورت ال�شركة خدماتها 
املنتجات  جميع  لت�شمل  ال��ع��ام  ه���ذا 
ال�شعودية،  ت�������داول  يف  امل����ت����داول����ة 
باالإ�شافة اإىل تو�شيع �شوق امل�شتقات 
لالأ�شهم  امل�شتقبلية  العقود  لي�شمل 
مقا�شة  خ���دم���ة  وت����ق����دمي  امل����ف����ردة 
/الريبو/،  ال�����ش��راء  اإع����ادة  اتفاقيات 
يتيح الأع�شائها تقدمي خدمات  مما 
امل���ق���ا����ش���ة الأح������د اأه������م االأ������ش�����واق يف 
عالية  ب�شيولة  تتمتع  والتي  املنطقة 

وجمموعة متنوعة من املنتجات.

»كهرباء دبي« تعلن عن اإيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم يف الن�شف الأول من عام 2022
•• دبي - وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اأم�ض عن نتائجها 
م�شجلة   ،2022 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  للربع  املالية 
7.01 مليار دره��م، و  اإي��رادات ربع �شنوية بلغت 
2.61 مليار درهم �شايف اأرباح. ويف الن�شف االأول 
كهرباء  هيئة  اإي�����رادات  بلغت   ،2022 ع���ام  م��ن 
12.08 مليار دره���م، وو���ش��ل �شايف  وم��ي��اه دب��ي 

االأرباح اإىل 3.30 مالير درهم.
الهيئة خالل  اإي���رادات  وارتفعت  ق��وي  م��ايل  اأداء 
 15% بن�شبة  اجل��اري  العام  من  االأول  الن�شف 
لت�شل اإىل 12.08 مليار درهم، مدفوعة ب�شكل 
رئ��ي�����ش��ي ب��ارت��ف��اع ال��ط��ل��ب. وارت���ف���ع ال��ط��ل��ب على 
الن�شف  خ��الل   6.3% بن�شبة  دب��ي  يف  ال��ط��اق��ة 
نف�شها  بالفرتة  مقارنة   ،2022 ع��ام  من  االأول 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى الطاقة  2021. وو���ش��ل  م��ن ع���ام 
خالل الن�شف االأول من عام 2022 اإىل 23.27 
ت����راوات ���ش��اع��ة م��ن ال��ك��ه��رب��اء م��ق��ارن��ة ب�21.9 
تراوات �شاعة من الكهرباء خالل الن�شف االأول 
من عام 2021 . ومت اإنتاج %10 من الكهرباء 
غرار  وع��ل��ى  ال�شم�شية.  الطاقة  على  باالعتماد 
الطلب على  ارتفع  الكهرباء،  الطلب على  ارتفاع 

املياه خالل الفرتة نف�شها بن�شبة 6.4%.
وو�شلت ذروة الطلب خالل الن�شف االأول من عام 
وقدرها  بزيادة  اأي  جيجاوات،   9.4 اإىل   2022
نف�شها من  الفرتة  الطلب خالل  ذروة  %7 عن 

العام املا�شي .
 1،126،121 اإىل  خدماتها  الهيئة  ق��دم��ت  و 
%5.12 عن  بن�شبة  زي��ادة  متعامال، مما ميثل 

الفرتة نف�شها من العام املا�شي.
التربيد  الأنظمة  االإم���ارات  موؤ�ش�شة  �شجلت  كما 
غالبية  الهيئة  متتلك  التي  “اإمباور”  امل��رك��زي 
واالإي����رادات يف  االأرب���اح  يف  قيا�شياً  اأ�شهمها، من��واً 
االأوىل من  ال�شت  االأ�شهر  وخ��الل  جمال عملها. 
 1،154 “اإمباور”  اإي�����رادات  بلغت  ال��ع��ام،  ه���ذا 
432 مليون درهم،  مليون درهم و�شايف االأرب��اح 
%11 على  و   16% زي����ادة وق���دره���ا  م��ا مي��ث��ل 
التوايل مقارنة بالفرتة نف�شها من العام املا�شي.

ال���ط���اي���ر، الع�شو  ���ش��ع��ي��د حم��م��د  وق�����ال م���ع���ايل 
ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب 
ومياه  كهرباء  لهيئة  املالية  النتائج  “توؤكد  دبي: 
دبي خالل الن�شف االأول من العام على التزامنا 
بتطوير اأولوياتنا اال�شرتاتيجية اخلا�شة بالنمو 
ال��ق��ائ��م على اال���ش��ت��دام��ة، وت��ع��زي��ز �شعادة  ال��ذك��ي 
الت�شغيلية،  العمليات  املتعاملني، واالرتقاء بتميز 
امل���ال جلميع  راأ����ض  وحتقيق ع��وائ��د جم��زي��ة على 
م�شاهمي ال�شركة. واأ�شهم تركيزنا املتوا�شل على 
واعتمادنا  املحدد  اجل��دول  وفق  م�شاريعنا  تنفيذ 
الرقمي يف  التحول  وت�شريع عجلة  االبتكار  على 
من  االأوىل  ال�شت  االأ�شهر  خ��الل  نتائجنا  تعزيز 

عام 2022.
ال��ك��ب��رة على  ق��درت��ن��ا  ع��ل��ى  الهيئة  ون��ح��اف��ظ يف 
ت��وظ��ي��ف اال���ش��ت��ث��م��ارات ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة م��ن خالل 
باال�شتثمارات،  املتعلقة  املدرو�شة  ا�شرتاتيجيتنا 
دبي.  اإم����ارة  تطلعات  حتقيق  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م��ع 
وان�شجاماً مع ا�شرتاتيجيتنا، نوا�شل توفر بنية 
حتتية قوية ملواكبة ازدهار دبي املتوا�شل، وتقدمي 
خدماتنا الأكر من مليون متعامل يف دبي، وفق 
وامل��وث��وق��ي��ة والكفاءة  ال��ت��واف��ري��ة  اأع��ل��ى م��ع��اي��ر 
“نوا�شل  الطاير:  معايل  واأ���ش��اف  وال�شالمة.” 
الطاقة  م�����ش��ادر  لتنويع  رائ����دة  م�����ش��اري��ع  تنفيذ 

النظيفة واملتجددة يف دبي لت�شمل جميع التقنيات 
مل�شتقبل  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  لتحقيق  املتاحة 

اأكر اإ�شراقا وا�شتدامة لالأجيال القادمة«.
و�شلت   ،2022 ع��ام  من  االأول  الن�شف  وخ��الل 
الطاقة  من  للهيئة  االإجمالية  االإنتاجية  القدرة 
 700 اإ����ش���اف���ة  ب��ع��د  م���ي���ج���اوات   14،117 اإىل 
م���ن جممع  م���ي���ج���اوات   600 م��ن��ه��ا  م���ي���ج���اوات 
ح�����ش��ي��ان الإن���ت���اج ال��ط��اق��ة وال�����ذي ي��ع��م��ل بالغاز 
الطبيعي؛ و100 ميجاوات من االألواح ال�شم�شية 
الكهرو�شوئية �شمن املرحلة اخلام�شة من جممع 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية الذي 
تنفذه الهيئة ويعد اأكرب جممع للطاقة ال�شم�شية 
املنتج  العامل بنظام  يف موقع واحد على م�شتوى 
اإىل  االإنتاجية  قدرته  و�شت�شل  للطاقة،  امل�شتقل 

5،000 ميجاوات بحلول عام 2030.
2022، و�شلت ن�شبة  واأ�شار اىل انه حتى يونيو 
بتقنية  الكهرومائية  املحطة  م�شروع  يف  االإجن��از 
الطاقة املائية املخزنة التي تنفذها الهيئة يف حتا 
%44، و�شت�شل القدرة االإنتاجية للمحطة  اإىل 
 1،500 تخزينية  ب�شعة  م��ي��ج��اوات   250 اإىل 
 80 اإىل  ي�شل  افرتا�شي  وبعمر  �شاعة  ميجاوات 
نوعها يف  م��ن  االأوىل  املحطة  ه��ذه  وت��ع��د  ع��ام��اً. 

منطقة اخلليج العربي.

اإ�شافة اإىل ذلك، و�شلت ن�شبة االإجناز يف م�شروع 
خ�����ّزان امل���ي���اه يف م��ن��ط��ق��ة ال��ن��خ��ايل يف دب����ي اإىل 
%85. وتبلغ �شعة اخلزان 120 مليون جالون، 
وبلغت ن�شبة االإجناز يف خزان اآخر يجري اإن�شاوؤه 
اخلزان  �شعة  وتبلغ   ،84% الل�شيلي  منطقة  يف 
االإجن���از يف  ن�شبة  بلغت  كما  ج��ال��ون،  مليون   60
خزان جممع ح�شيان %11، وتبلغ �شعة اخلزان 

120 مليون جالون.
باالإ�شافة اإىل ذلك، د�شنت هيئة كهرباء ومياه دبي 
287 حمطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت 
يف خمتلف اأنحاء اإمارة دبي خالل الن�شف االأول 
حمطات  عدد  اإجمايل  ويبلغ   .2022 العام  من 
يف  كيلوفولت   33 املتو�شط  اجلهد  ذات  التوزيع 
حمطات  ع��دد  ي�شل  بينما  حمطة،   78 اخلدمة 
كيلوفولت”   11“ املتو�شط  اجلهد  ذات  التوزيع 
حمطة  ال�شركة  ود�شنت  حمطة.   42،093 اإىل 
كيلوفولت   400 جهد  ج��دي��دة  رئي�شية  حتويل 
جهد  ج��دي��دة  رئي�شية  حت��وي��ل  حم��ط��ات  و10   ،
االإجمايل  ال��ع��دد  ي��رف��ع  ك��ي��ل��وف��ول��ت، مم��ا   132
دبي  كيلوفولت يف   400 التحويل جهد  ملحطات 
اإىل 26 حمطة، وحمطات التحويل جهد 132 
الهيئة  واأجن����زت  حم��ط��ة.   329 اإىل  كيلوفولت 
كيلوفولت   132 جهد  اأر���ش��ي��ة  ك��اب��الت  مت��دي��د 
بطول 100 كيلومرت وكابالت اجلهد املنخف�ض 
802 كيلومرت لربطها ب�شبكة  واملتو�شط بطول 

الهيئة.
وتوا�شل الهيئة تعزيز كفاءتها، من خالل اعتماد 
يف  املبتكرة  واملمار�شات  الذكية  التقنيات  اأح���دث 

جميع خدماتها وعملياتها.
ا�شتعادة  نظام  الهيئة  اأطلقت   ،2022 يونيو  يف 
ال�شبكة الذكية االآيل، االأول من نوعه يف منطقة 
ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا، لتح�شني وتعزيز 
الطاقة عن  واإدارة ومراقبة �شبكة  التحكم  �شبكة 
ب�شري.  تدخل  اأي  دون  ال�شاعة  م��دار  وعلى  بعد 
وي��ع��ت��م��د ال���ن���ظ���ام ع��ل��ى اأن���ظ���م���ة م���رك���زي���ة ذكية 
ومبتكرة، لتحديد موقع العطل يف �شبكة الطاقة 
وعزله واإعادة اخلدمة تلقائياً، مما يح�شن اأمتتة 
اك��ت�����ش��اف االأع���ط���ال وعزلها  ال�����ش��ب��ك��ة وع��م��ل��ي��ات 

وا�شتعادة اخلدمة.
يف ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ع���ام 2022، وك��ج��زء من 
“اأداة  الهيئة  اأ�شافت  الذكية”،  “احلياة  مبادرة 
من  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ل��ت��م��ك��ني  اال�شتهالك”  ت��ق��ي��ي��م 
ا�شتهالكهم  من���ط  ف��ه��م  م���ن  ال�����ش��ك��ن��ي  ال��ق��ط��اع 
الهيئة  ال�شهولة. وتدعم اخلطوة جهود  مبنتهى 
ومنذ   . وذك��ي��ة  م�����ش��ت��دام��ة  دب���ي  م��ن��ازل  لت�شبح 
اأ�شهمت املبادرة  اإطالق مبادرة “احلياة الذكية”، 
يف حتقيق وفورات ت�شل اإىل 8 مليار جالون من 

املياه.
موؤ�ش�شة  اأول  دب���ي  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  وت��ع��د 
االأقمار  ت�شتخدم  العامل  م�شتوى  على  خدماتية 
عمليات  ل��ت��ح�����ش��ني  ال���ن���ان���وي���ة  اال����ش���ط���ن���اع���ي���ة 
واملياه.  ال��ك��ه��رب��اء  ���ش��ب��ك��ات  وت��خ��ط��ي��ط  و���ش��ي��ان��ة 
تعاون  م��ذك��رة  الهيئة  اأب��رم��ت   ،2022 م��اي��و  يف 
الفرن�شي  اال���ش��ط��ن��اع��ي��ة  االأق����م����ار  م�����ش��غ��ل  م���ع 
الفني  ال���دع���م  ل��ت��ق��دمي  “يوتل�شات”،  ال��ع��امل��ي 
وقمر  دي/  /�شبي�ض  للف�شاء  الهيئة  ل��ربن��ام��ج 
 /3U/ ن��وع  م��ن  ال��ن��ان��وي  اال�شطناعي  الهيئة 
اإر�شال  اأج��ه��زة  تطوير  يتيح  مبا  �شات1”،  »دي��وا 
اال�شطناعية  باالأقمار  اخلا�شة  االأ�شياء  اإنرتنت 
ال��ن��ان��وي��ة، وت��ع��زي��ز االت�����ش��ال ب��ني اأ���ش��ول الهيئة 
النانوي. عالوة على ذلك،  وقمرها اال�شطناعي 

تقنية  تطوير  على  ا�شتباقي  ب�شكل  الهيئة  تعمل 
با�شتخدام  /ال�������درون/  ط��ي��ار  ب����دون  ال���ط���ائ���رات 
طائرات بدون طيار متطورة ال�شتثمارها يف ر�شد 
يف  املتنامية  التحتية  البنية  يدعم  مبا  االأ���ش��ول، 

دبي.
اأطلقت الهيئة موقعاً   ،2022 اأبريل من عام  يف 
امل�شتجدات  الأح��دث  خم�ش�شاً  �شاماًل  اإلكرتونياً 
واملعلومات املتعلقة باملركبات الكهربائية يف دبي. 
الكهربائية  ال�����ش��ي��ارات  “جمتمع  م��وق��ع  وي��ه��دف 
اإىل   www.dubaievhub.ae دب���ي«  يف 
خالل  من  الكهربائية  ال�شيارات  ا�شتخدام  زي��ادة 
ب���اأح���دث تطورات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ع��ل��وم��ات  م��رك��زي��ة 
ال�شيارات الكهربائية يف دبي. وتوفر الهيئة حالياً 
الكهربائية يف  املركبات  ل�شحن  قوية  بنية حتتية 
اأنحاء  جميع  يف  �شحن  حمطة   334 م��ن  اأك���ر 

اإمارة دبي.
م���ن ج���وائ���ز املجل�ض  ث���الث���اً  ال��ه��ي��ئ��ة  وح�������ش���دت 
 Global Excellence/ للتميز  ال��ع��امل��ي 
عام  من  االأول  الن�شف  خ��الل   /Assembly
و”االبتكار  االبتكار”  يف  “التميز  يف   2022
املتعاملني”.  خدمة  يف  و”التميز  االأعمال”  يف 
ال��ث��اين م��ن عام  ال��رب��ع  الهيئة خ��الل  ف���ازت  كما 
2022 بجائزة ال�شرف العاملية يف جمال البيئة 
للمرة  وذل���ك  ال��ربي��ط��اين  ال�شالمة  جمل�ض  م��ن 
يف  ال�شرف  �شيف  وجائزة  ال��ت��وايل،  على  العا�شرة 

جمال ال�شحة وال�شالمة للمرة الرابعة ع�شر.
وتقوم هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً بدرا�شة طرح 
متلك  والتي  “اإمباور”  ملوؤ�ش�شة  العام  االكتتاب 
الطرح  توقيت  ويتوقف  اأ�شهمها.  معظم  الهيئة 
وح��ج��م االأ���ش��ه��م امل��ط��روح��ة ع��ل��ى احل�����ش��ول على 
كهرباء  هيئة  ال��الزم��ة.واأك��دت  امل��واف��ق��ات  جميع 
االأرب����اح، وتتوقع  ت��وزي��ع  �شيا�شة  دب��ي على  وم��ي��اه 
الهيئة دفع مبلغ االأرباح على االأقل ب�6.2 مليار 
درهم �شنويا على مدار ال�شنوات اخلم�ض املقبلة. 
االأ�شهم مرتني يف كل  اأرب��اح  ال�شركة دفع  وتعتزم 
املقرر توزيع  اأبريل واأكتوبر. ومن  �شنة مالية يف 
مليار   3.1 بقيمة  االأرب�����اح  م��ن  االأوىل  ال��دف��ع��ة 

درهم يف اأكتوبر 2022.

•• عجمان -الفجر:

التميز  بواحدٍة من جوائز  فاز م�شرف عجمان 
اأف�شل امل�شارف يف جمال  بجانب جمموعة من 
ال��ت��دري��ب وال��ت��وط��ني ع��ل��ى م�شتوى  ت��ع��زي��ز دور 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  امل�����ش��ريف يف  ال��ق��ط��اع 

املتحدة.
مت تقدمي هذه اجلائزة املرموقة من قبل معهد 
لتكرمي  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  االإم���ارات 
عدد من البنوك املحلية لقاء جهودها املتميزة يف 
جمال تعليم وتدريب املوظفني وتطوير قدراتهم 
ومواهبهم ، والتي برزت ب�شكل خا�ض من خالل 
ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى مت��ك��ني وت��ط��وي��ر امل��وظ��ف��ني من 

مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة.
مت ت�شليم هذه اجلائزة مل�شرف عجمان يف مقر 
واملالية  امل�شرفية  ل��ل��درا���ش��ات  االإم�����ارات  معهد 
التنفيذيني  للروؤ�شاء  ال�شنوي  االجتماع  خ��الل 
من  كل  قبل  من   ،CHRO الب�شرية  للموارد 
ال�شيد: �شيف حميد الظاهري، م�شاعد حمافظ 
م�شرف االإمارات العربية املتحدة ونائب رئي�ض 
جمل�ض اإدارة معهد االإمارات للدرا�شات امل�شرفية 
الزعابي،  ع��ي�����ش��ى  ���ش��ه��اب  وال�����ش��ي��د/   ، وامل��ال��ي��ة 
االإم����ارات  م�شرف  يف  الرتاخي�ض  ق�شم  رئي�ض 
اإدارة  جمل�ض  وع�شو  امل��رك��زي  املتحدة  العربية 

واملالية  امل�شرفية  ل��ل��درا���ش��ات  االإم�����ارات  معهد 
ملعهد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اجل�شمي،  وال�شيد”جمال   ،

االإمارات للدرا�شات امل�شرفية واملالية.
جمال  يف  رائ���دة  مكانًة  عجمان  م�شرف  يحتل 
التوطني يف دولة االإمارات العربية املتحدة ، هذا 
اإىل جانب التزامه العميق بتوفر اأف�شل برامج 
البقاء  ملوظفيه  تتيح  ال��ت��ي  امل�شتمر  ال��ت��دري��ب 
على اطالع ومعرفة بكافة امل�شتجدات يف املجال 
وامل��واءم��ة مع  التكيف  امل�شريف مبا ميكنهم من 

التطور ال�شريع الذي ي�شهده العامل .

ال�شيد: حممد  ب��اجل��ائ��زة، ���ش��رح  ال��ف��وز  وح���ول 
عجمان،  مل�����ش��رف  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  اأم����ري، 
م�شوؤولية  التوطني  مهمة  نعترب  “ اإننا  قائاًل: 
وطنية وواجباً مقد�شاً ناأخذه على عاتقنا، واإننا 
اجلائزة  ب��ه��ذه  تكرمينا  ب�����ش��رف  ون��ع��ت��ُز  َلنفخر 
امل�شرفية  للدرا�شات  االإم����ارات  معهد  قبل  م��ن 
وامل��ال��ي��ة وال��ت��ي ت���ربز ث��م��رة ج��ه��ودن��ا يف ال�شعي 
ن�شع  نحن  ال�شامي.  ال��ه��دف  ه��ذا  حتقيق  نحو 
ن�����ش��ب اأع��ي��ن��ن��ا خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة التي 
تر�شمها حكومة دولة االإم��ارات ونركز عليها يف 

انتقاء  مهمة  تاأتي  لذلك  ا�شرتاتيجياتنا،  بناء 
وتعزيز برامج تدريب وتطوير الكوادر الوطنية 

يف مقدمة اأولوياتنا.«
اإن فريق التدريب والتطوير يف م�شرف عجمان 
على  حر�ض  قد  مو�شى  حكيمة  ال�شيدة:  بقيادة 
التطوير  م��ي��ادي��ن  يف  وا���ش��ع  ب�شكل  اال���ش��ت��ث��م��ار 
املهني كما ركز يف الوقت نف�شه على رفع وحت�شني 
 ، مواهبهم  و�شقل  وتاأهيلهم  املوظفني  مهارات 
ال��ذي �شاهم ب�شكل هائل يف جن��اح عملية  االأم��ر 

التدريب والتطوير يف م�شرف عجمان.

•• دبي - وام:

والبيئة،  املناخي  التغر  وزارة  عقدت 
اج���ت���م���اع���اً م����ع م�������ش���ان���ع االأع�������الف 
االطالع  بهدف  ال��دول��ة،  يف  املرخ�شة 
والتحديات  االح��ت��ي��اج��ات  اأب����رز  ع��ل��ى 
�شمن  العاملة  امل��ن�����ش��اآت  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
ه��ذا القطاع يف ال��دول��ة، وذل��ك �شمن 
جهود الوزارة لتعزيز االأمن الغذائي، 
و�شمان حماية ال�شحة العامة، ورفع 

قدرات االإنتاج املحلي.
ج�������رى خ�������الل االج�����ت�����م�����اع اإط�������الع 
القطاع  هذا  يف  والعاملني  امل�شوؤولني 
امل�شتقبلية  ال���ت���وج���ه���ات  اأه������م  ع���ل���ى 
اإ�شافة  ه���ذا اخل�����ش��و���ض،  ل���ل���وزارة يف 
بدائل  ا�شتخدام  اإمكانية  اإىل مناق�شة 
ج��دي��دة مل��دخ��الت ���ش��ن��اع��ة االأع����الف 
واحل�شرات،  ال��ط��ح��ال��ب  م��ث��ل  حم��ل��ي��اً 

ت�شويق  وت��ع��زي��ز  دع��م  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
املنتج املحلي على م�شتوى الدولة.

مو�شى  حممد  املهند�ض  �شعادة  وق��ال 
امل�����ش��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  االأم������ري، 
التغر  وزارة  يف  ال���غ���ذائ���ي  ال���ت���ن���وع 
االأمن  تعزيز  ميثل  والبيئة:  املناخي 
تعمل  ا�شرتاتيجية  اأول��وي��ة  ال��غ��ذائ��ي 

منظومة  عرب  حتقيقها  على  ال���وزارة 
م���ت���ك���ام���ل���ة ت�����ش��م��ل ك����اف����ة م���دخ���الت 
وجوانب عمليات اإنتاج الغذاء و�شمان 
ا���ش��ت��م��راري��ة ���ش��ال���ش��ل اإم������داده، حيث 
اأح��د املدخالت  تعد �شناعة االأع��الف 
ال��رئ��ي�����ش��ة يف ع��م��ل��ي��ة اإن���ت���اج ال���غ���ذاء، 
تعزيز  يف  وتطويرها  دعمها  وي�شاهم 

وُيعد  وال�شمكية؛  احليوانية  ال���روة 
�شمان اأمن و�شالمة االأعالف، ركيزة 
احليوانية  ال�شحة  ل�شمان  اأ�شا�شية 
ع��ل��ى منظومة  ب���دوره���ا  ت���وؤث���ر  ال��ت��ي 
االأم����ري:  ال��ع��ام��ة.واأ���ش��اف  ال�شحة 
حت���ر����ض ال��������وزارة ب�����ش��ك��ل دائ�����م على 
امل�شوؤولني  م��ع  مبا�شرة  ل��ق��اءات  عقد 

ال���غ���ذائ���ي  ال����ق����ط����اع  وال���ع���ام���ل���ني يف 
وال�����ش��ن��اع��ات امل��رت��ب��ط��ة ب����ه، يف حني 
االأعالف  م�شنعي  مع  اجتماعنا  جاء 
امل���رخ�������ش���ني ع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة 
املو�شوعات  م���ن  جم��م��وع��ة  مل��ن��اق�����ش��ة 
قدرات  تعزيز  ت�شتهدف  والتي  املهمة 
وتطويرها  ال�شناعة  ه��ذه  واإم��ك��ان��ات 
منظومة  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ي��اً  ينعك�ض  مب��ا 
الدولة.وا�شتعر�ض  الغذائي يف  االأمن 
املجتمعون خالل اللقاء، ا�شرتاتيجية 
الغذائي،  ل���الأم���ن  االإم���������ارات  دول�����ة 
�شناعة  مت��ث��ل��ه��ا  ال����ت����ي  واالأه����م����ي����ة 
االأعالف �شمن اأركان اال�شرتاتيجية، 
اإ�شافة اإىل ت�شليط ال�شوء على اأحدث 
ت��ط��وي��ر هذه  امل���ت���اح���ة يف  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال�شناعة وكيفية اال�شتفادة منها، مع 
االأمن  معاير  اأعلى  م��راع��اة  ���ش��رورة 

وال�شالمة يف منتجات االأعالف.
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املال والأعمال

ال�شتقرار املايل للم�شرف املركزي يوؤكد قوة النظام املايل يف دعم اقت�شاد الدولة
•• اأبوظبي -وام:

املركزي،  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  م�شرف  اأ���ش��در 
والذي   ،2021 لعام  امل��ايل  اال�شتقرار  تقرير  اأم�����ض، 
املركزي  امل�شرف  اتخذها  التي  االإج���راءات  ي�شتعر�ض 
انت�شار جائحة كوفيد- اأثناء  لدعم االقت�شاد الوطني 

19 وحماية ا�شتقرار النظام املايل للدولة.
اخلروج  ا�شرتاتيجية  على  ال�شوء  التقرير  وُي�شلط 
ال�شاملة  ال��دع��م االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��دري��ج��ي م��ن خ��ط��ة 
االإمارات،  لدولة  االقت�شادي  التعايف  بدء  مع  املوجهة 
 ،2021 ع��ام  نهاية  للخطة  االأوىل  املرحلة  واكتمال 
وانتهاء املرحلة الثانية نهاية يونيو من العام اجلاري، 

امل��رح��ل��ة الثالثة  امل���رك���زي ع��ل��ى  امل�����ش��رف  اإب���ق���اء  م���ع 
واالأخرة من خطة الدعم حتى نهاية الن�شف الثاين 
باإجراءات  املركزي  امل�شرف  ق��ام  2022.كما  ع��ام  من 
رقابية مبنية على اأ�شا�ض املخاطر، واختبارات املخاطر 
ال�شعف  ن��ق��اط  لتقييم  وال�����ش��ي��ول��ة  امل��ال��ي��ة،  ل��ل��م��الءة 
عام  ب�شكل  االخ��ت��ب��ارات  ه���ذه  اأ����ش���ارت  ح��ي��ث  املحتملة، 
من  يكفي  ما  لديه  االإم��ارات��ي  امل�شريف  النظام  اأن  اإىل 

ال�شيولة واالحتياطي لراأ�ض املال لتحمل االأزمات.
ك��م��ا ي��ح��دد ال��ت��ق��ري��ر امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت���واج���ه النظام 
جلودة  حمتمل  تراجع  عن  تنجم  قد  والتي  امل�شريف، 
للتحول  البنوك  اأعمال  مناذج  مواكبة  وعدم  االأ�شول، 
ومتطلبات  املناخي،  والتغر  عاملياً،  املت�شارع  الرقمي 

دولة  حكومة  ا�شتجابة  اأن  امل��ت��زاي��دة.وذك��ر  احل��وك��م��ة 
االإمارات ملواجهة تبعات جائحة كوفيد-19لعبت دوًرا 
جوهرًيا يف انتعا�ض الن�شاط االقت�شادي العام للدولة، 
كما �شاهمت اإج��راءات امل�شرف املركزي يف دعم مرونة 
اإىل  لي�شل  ككل  املايل  والنظام  امل�شريف  النظام  وتعايف 

م�شتويات ما قبل اجلائحة.
التقرير معلومات مف�شلة  يت�شمن  ذل��ك،  ع��الوة على 
ح��ول اأن��ظ��م��ة ال��دف��ع ال��ت��ي ي��دي��ره��ا امل�����ش��رف املركزي، 
والتي اأثبتت قوة اأدائها خالل عام 2021. ومع ت�شارع 
مبزيد  املركزي  امل�شرف  ق��ام  املالية،  اخلدمات  رقمنة 
من التح�شني الأنظمته ملواكبة التحول الرقمي و�شمان 
مرونته.وتعليقاً على نتائج التقرير، قال معايل خالد 

العربية  االإم����ارات  م�شرف  حم��اف��ظ  بالعمى،  حممد 
نهج  امل��ايل  اال�شتقرار  تقرير  “ُيربز  املركزي:  املتحدة 
امل�شرف املركزي يف حتديد وتخفيف املخاطر النظامية 
املحتملة، وذلك حلماية ا�شتقرار ومرونة القطاع املايل 
اإيجابية  توقعات  التقرير  وي��ق��دم  االإم����ارات.  دول��ة  يف 
 ،2022 عام  خالل  للدولة  امل��ايل  والنظام  لالقت�شاد 
العاملية  الكلية  املالية  التوقعات  تتاأثر  اأن  اأنه ميكن  اإال 
الت�شخمية  وال�شغوط  التوريد،  �شال�شل  با�شطرابات 
املت�شاعدة.  اجليو�شيا�شية  التوترات  وتاأثر  املتزايدة، 
العاملية  التطورات  مراقبة  �شنوا�شل  اأننا  هنا  ون��وؤك��د 
عن كثب، و�شنبقى على ا�شتعداد التخاذ تدابر اإ�شافية 

عند ال�شرورة«.

»العاملية القاب�شة« ت�شتحوذ على 50 % من »كاليون 
انرجي« الرتكية بقيمة 1.8 مليار درهم

»اأدنوك« تر�شي عقد ا�شتئجار من�شات ذاتية احلركة بقيمة 4.3 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

وق��ع��ت ���ش��رك��ة ال���ظ���اه���رة ال��ق��اب�����ش��ة اإح�����دى اأب����رز 
الزراعي  امل��ج��ال  يف  العاملة  االإم��ارات��ي��ة  ال�شركات 
“ االأملانية  “ ك��ال���ض  �شركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة   -
للتعاون يف املجال الزراعي.وقع املذكرة يف اأبوظبي 
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ف���اب���ري  ج��ون��ل��وك��ا 
الرئي�ض  رادون  وك��ري�����ش��ت��ي��ان  ب��االإن��اب��ة  ال��ظ��اه��رة 
�شركة  يف  واخل��دم��ات  املبيعات  لقطاع  التنفيذي 
بني  العالقة  تنظيم  اىل  امل��ذك��رة  ك��ال���ض.وت��ه��دف 
عاملية  عالقة  من��وذج  اإن�شاء  خ��الل  من  ال�شركتني 
امل�شرتك. االه��ت��م��ام  ذات  امل��ج��االت  م��ن  العديد  يف 
كما ن�شت مذكرة التفاهم على �شراء اآالت جديدة 
بعد  م��ا  خل��دم��ة  املنا�شب  امل�شتوى  على  واحل��ف��اظ 
لت�شهيل  ال��رق��م��ي��ة  ال���ق���ن���وات  وا����ش���ت���خ���دام  ال��ب��ي��ع 
واملنتجات  االبتكار  يف  والتعاون  الغيار  قطع  �شراء 
االت�شال  بروتوكول  تب�شيط  اىل  ا�شافة  اجلديدة 

عرب خمتلف اأ�شحاب االإخت�شا�ض.
وت���ع���د امل����ذك����رة خ���ط���وة م��ه��م��ة وجت����رب����ة واع�����دة 

واإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م���ا ب���ني ال�����ش��رك��ت��ني ويف االجت���اه 
ال�شحيح نحو حتقيق طموحاتهما امل�شتقبلية.

يذكر ان �شركة كال�ض والتي تاأ�ش�شت يف عام 1913 
يف  ال��رائ��دة  العاملية  االملانية  ال�شركات  اإح��دى  هي 
يف  االأوىل  املرتبة  وحتتل  الزراعية  االآالت  ت�شنيع 
التكنولوجيا الزراعية العاملية من خالل جراراتها 

االأرا�شي  ح�شاد  واآالت  الزراعية  مكاب�شها  وكذلك 
الع�شبية حيث ت�شكل تكنولوجيا املعلومات الزراعية 

ا جزًءا من جمموعة منتجاتها ». املتطورة اأي�شً
“ اأك��ر م��ن 11900 موظف  “ كال�ض  وت��وظ��ف 
 2021 ع��ام  يف  وحققت  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 

مبيعات بقيمة 4.8 مليار يورو.

•• دبي -وام:

عن  الذهبية  �شتيفي  جائزة  دب��ي  مطارات  ح�شدت 
فئة اإعادة ت�شميم مكان العمل االأكر ابتكارا خالل 
جائحة كوفيد-19 وذلك يف احلفل ال�شنوي ال�شابع 
العمل  ب��ب��ي��ئ��ة  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ع��امل��ي��ة  �شتيفي  جل���وائ���ز 
 Stevie Awards for الوظيفية  وال�شعادة 

.Great Employers
ومت��ك��ن��ت م���ط���ارات دب���ي م��ن ال��ف��وز ب��ه��ذه اجلائزة 
املبادرات  م���ن  ت��ن��ف��ي��ذه��ا جم��م��وع��ة  ب��ع��د  امل��رم��وق��ة 
املبتكرة الهادفة اإىل حماية �شحة و�شالمة املوظفني 
�شملت  والتي  اجلائحة  خالل  وال�شيوف  والعمالء 
دب��ي مع  م��ط��ارات  العمل يف  اأم��اك��ن  اإع����ادة ت�شميم 
للفح�ض  وجم��ان��ي��ة  خم�ش�شة  مب��راف��ق  جتهيزها 

والتطعيم جلميع املوظفني وعائالتهم.
�شل�شلة من  دب��ي خ��الل اجلائحة  ون��ف��ذت م��ط��ارات 
التغيرات التكنولوجية الهامة خالل فرتة ق�شرة 
للغاية والتي كان الهدف منها تغير مفهوم العمل 

مبتكرة  من�شات  اإدراج  مت  ح��ي��ث  دب���ي  م��ط��ارات  يف 
املوؤمترات  االإنرتنت وتفعيل خا�شية  للتن�شيق عرب 
املدعومة بالفيديو للتخفيف من القيود املفرو�شة 

واإتاحة العمل عن بعد.
من�شة  اإط���الق  اأي�����ش��اً  ال��ت��غ��ي��رات  تلك  �شملت  كما 
التوقيع االإلكرتوين اخلا�شة مبطارات دبي لتمكني 
ب�شكل  رقميا  اأعمالهم  اإجن���از  م��ن  العاملة  ال��ق��وى 
اأي  م��ن  العمل  ال��ق��درة على  ملفهوم  وت��ع��زي��زاً  ك��ام��ل 
املوارد  موظفي  خدمات  اأمتتة  اإىل  باالإ�شافة  مكان 
املعامالت  م��ن  بالتخل�ض  �شاهمت  ال��ت��ي  الب�شرية 
م�شتويات  اإىل  املوظف  بتجربة  واالرت��ق��اء  الورقية 
متقدمة.و�شاهمت كل تلك االإجراءات ب�شمان اأعلى 
حت�شني  ج��ان��ب  اإىل  للموظفني  ال�شالمة  معاير 
جديدة  طرق  لتبني  الفر�شة  واإتاحة  العمل  كفاءة 
اجلوكر  م��اج��د  ت��الم�����ض.وق��ال  دون  العمل  بيئة  يف 
مطارات  موؤ�ش�شة  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض 
دبي : اإن دولة االإمارات ودبي على وجه اخل�شو�ض 
حظيت باإ�شادة عاملية وا�شعة يف ا�شتجابتها للجائحة 

يف  عامليا  ب��ه  يحتذى  من��وذج��ا  دولتنا  اأ�شحت  حيث 
املوازنة بني احلفاظ على �شالمة النا�ض و�شحتهم 
مع حماية االقت�شاد واآالف الوظائف عرب خمتلف 
القطاعات وكنا على يقني تام اأن الو�شول اإىل التعايف 
التام من اآثار اجلائحة ال يتحقق دون ا�شتعادة ثقة 
ل�شمان  املمكنة  اجلهود  كافة  بذلنا  حيث  العمالء 
بقدرتنا  �شواء  حد  على  وعمالئنا  موظفينا  �شعور 
مطار  يف  �شالمتهم  على  واملحافظة  حمايتهم  على 
لكوفيد- اال�شتجابة  “فئات  الدويل.وحتتفي  دب��ي 

19” يف ن�شخة هذا العام من جوائز �شتيفي العاملية 
العمل  اأم��اك��ن  ت�شميم  الإع���ادة  املبتكرة  بالعمليات 
االإنتاجية  ع��ل��ى  ب��ه��دف احل��ف��اظ  خ���الل اجل��ائ��ح��ة 
و�شالمة املوظفني والعمالء وغرهم حيث اأُ�شيفت 
الب�شرية  امل�����وارد  ل��ف��رق  ت��ك��رمي��ا  امل���ذك���ورة  ال��ف��ئ��ات 
واملوؤ�ش�شات باأكملها على جهودهم احلثيثة املبذولة 
على مدار العام للحفاظ على �شحة و�شالمة جميع 
العاملني �شمن وظائفهم مع اإبقائهم مطلعني على 

كافة امل�شتجدات ب�شكل دائم.

»مالية ال�شارقة املركزية« ُتطلق الدورة الثانية من جائزة »ال�شارقة يف املالية العامة« بفئات جديدة ومعايري مطورة

مطارات دبي تفوز باجلائزة الذهبية يف حفل توزيع جوائز �شتيفي العاملية لعام 2022 الظاهرة القاب�شة وكال�س الأملانية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال الزراعي

•• ال�شارقة -الفجر:

اأعلن جمل�ض اأمناء جائزة ال�شارقة يف املالية العامة 
-االأوىل م��ن ن��وع��ه��ا ع��رب��ًي��ا- ع��ن اإط����الق ال���دورة 
املالية  دائ���رة  م��ن  وبتنظيم  اجل��ائ��زة،  م��ن  الثانية 
العربية  املنظمة  مع  بالتعاون  بال�شارقة،  املركزية 
العربية،  ال��دول  التابعة جلامعة  االإداري��ة  للتنمية 
الظروف  نتيجة  ���ش��ن��وات   4 اجل���ائ���زة  ت��وق��ف  ب��ع��د 
لتاأتي هذه  اال�شتثنائية مبا يخ�ض “كوفيد-19”، 
الفئات  ب��زي��ادة ع��دد  ال���دورة يف حلة جديدة تتميز 
 17 اإىل  فيها  امل�شاركة  املتاح  والفردية  املوؤ�ش�شية 
اجلائزة  ملعاير  �شامل  تطوير  م��ع  خمتلفة،  فئة 
و�شوابط  والتنظيمية  الفنية  امل�شاركة  و���ش��روط 

الرت�شح للجائزة.
ال���ذي عقده  ال�شحفي  امل���وؤمت���ر  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
جم��ل�����ض اأم����ن����اء اجل����ائ����زة وب���ح�������ش���ور ل��ف��ي��ف من 
االإع���الم���ي���ني وال�������ش���رك���اء يف ق���اع���ة امل�����ش��رح مبقر 
 11 ام�ض اخلمي�ض  املركزية �شباح  املالية  الدائرة 
يو�شف  �شامل  �شعادة  مب�شاركة  اجل���اري،  اأغ�شط�ض 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ون��ائ��ب��ه  املجل�ض،  رئي�ض  الق�شر 
ن��ا���ش��ر ال��ه��ت��الن ال��ق��ح��ط��اين، م��دي��ر ع���ام املنظمة 
ال�شايغ،  وليد  و�شعادة  االإداري���ة،  للتنمية  العربية 
بال�شارقة، وع�شو  املركزية  املالية  دائرة  مدير عام 

جمل�ض اأمناء اجلائزة.
تعزيز ومتكني قطاع املال الأن يكون رافعة ناجحة 
وم�شتدامة للتنمية يف بالدنا العربية واأعرب �شعادة 
�شامل الق�شر عن اعتزازه باإطالق الدورة اجلديدة 
من اجلائزة التي تعنى بتعزيز ومتكني قطاع املال 
يف  للتنمية  وم�شتدامة  ناجحة  راف��ع��ة  ي��ك��ون  الأن 
وتقييم م�شتوى  قيا�ض  العربية، من خالل  بالدنا 
املرتبطة  ال��ت��م��ي��ز  االل���ت���زام مب��ع��اي��ر وم��ت��ط��ل��ب��ات 
اأو  املوؤ�ش�شات  �شعيد  على  احلكومي  امل��ايل  بالعمل 

االأفراد.

اأن اأهداف اجلائزة تن�شجم مع  واأكد الق�شر على 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  ال�شارقة  حكومة  توجيهات 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
يف  اهلل-،  -حفظه  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى،  املجل�ض 
تنمية  الأج���ل  وت�شافرها  اجل��ه��ود  متكني  ���ش��رورة 
وقدراتهم  وثقافاتهم  وخرباتهم  االأف���راد  مهارات 
اأعمالنا  ال��ق��ي��م��ة يف  خ��ل��ق  خ���الل  م���ن  االإب���داع���ي���ة 
على  يعمل  حقيقي  اقت�شاد  اإىل  و�شواًل  املختلفة، 
لتحقيق  ومعرفة  بوعي  تعمل  متكاملة  اأم��ة  بناء 

ا�شتدامة ورفاهية املجتمع. 
روؤى  اأن  اجل���ائ���زة  اأم���ن���اء  رئ��ي�����ض جمل�ض  واأ����ش���اف 
�شاحب ال�شمو حاكم االإمارة متثل موجهاً رئي�شاً يف 
اأداء مايل  �شبيل ترجمة ر�شالة اجلائزة يف حتقيق 
والت�شجيع  التحفيز  خ��الل  م��ن  متميز،  حكومي 
املايل  االأداء  يف  وال��ك��ف��اءة  التميز  م��ن  امل��زي��د  على 
اجلهات  قبل  م��ن  واملمار�شة  الفكر  �شعيدي  على 
العربية، والعمل  املنطقة  واملوؤ�ش�شات احلكومية يف 

على ن�شر اأف�شل التجارب والتطبيقات يف اإدارة املال 
يف  وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  اإىل  و�شواًل  العام 

�شورها واأبعادها كافة.

اإحداث التطوير والتح�شني يف مفاهيم املالية 
العامة يف الوطن العربي 

الهتالن  نا�شر  الدكتور  �شعادة  اأو�شح  جهته،  من 
ومدير  االأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  القحطاين 
عام املنظمة العربية للتنمية االإدارية دور اجلائزة 
املالية  مفاهيم  يف  والتح�شني  التطوير  اإح��داث  يف 
ال�شيا�شات  ومت��ك��ني  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف  ال��ع��ام��ة 
مثمناً  العامة،  باملالية  املرتبطة  واال�شرتاتيجيات 
قرار املجل�ض التنفيذي الإمارة ال�شارقة رقم )16( 
جمل�ض  ت�شكيل  ب�����ش��اأن  وال�����ش��ادر  2022م  ل�شنة 
اأعرب  كما  العامة،  املالية  ال�شارقة يف  اأمناء جائزة 
العربية  املنظمة  البالغ الإع��ادة تكليف  عن تقديره 
املالية  دائ����رة  م��ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  االإداري������ة  للتنمية 

الفنية  االإدارة  مب��ه��ام  للقيام  بال�شارقة  امل��رك��زي��ة 
للجائزة يف دورتها اجلديدة وتنفيذ اأعمال الت�شويق 

والرتويج لها على م�شتوى الوطن العربي.
ونوه الهتالن اإىل جناح الدورة املا�شية يف اأهدافها 
داخل  امل�شاحبة  والت�شويقية  التعريفية  والربامج 
ال��دول��ة ويف اأرج����اء ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ك��ك��ل، معترباً 
راف��ًدا مهماً  النوعية  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  هذه 
ي�شب يف جهود تعزيز جناحات اجلائزة واال�شتفادة 
من اخلربة املرتاكمة والدور اال�شت�شاري الريادي 
يف  املتخ�ش�ض  فريقها  ع��رب  املنظمة  ت��وؤدي��ه  ال���ذي 

التطوير املايل واالإداري.
�شمن  اأن��ه  اإىل  االأمناء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  واأ�شار 
اخل��ط��ة ال��ت��ط��وي��ري��ة ل��ل��ج��ائ��زة ف��ق��د مت رف���ع عدد 
ف��ئ��ات امل�����ش��اَرك��ة اإىل 17 ف��ئ��ة خم��ت��ل��ف��ة، م��ن��ه��ا 9 
م���ع تو�شيع  ف���ردي���ة،  ف��ئ��ات  ف��ئ��ات م��وؤ���ش�����ش��ي��ة، و8 
العربية  ال��دول  من  امل�شتهدفني  املر�شحني  قائمة 
مبا  اجلائزة  دليل  تطوير  عن  ف�شاًل  واملوؤ�ش�شات، 

يت�شمنه من �شروط ومعاير، لتكون اأكر توافقاً 
واالقت�شادية  امل��ال��ي��ة  وال��ت��ح��دي��ات  امل��ت��غ��رات  م��ع 

القائمة حالياً.

الفئات املوؤ�ش�شية والفردية
القا�شمي،  �شقر  بن  را�شد  ال�شيخ  اأو���ش��ح  وب���دوره، 
االأمني العام للجائزة قائمة الفئات املوؤ�ش�شية التي 
ميكن امل�شاركة والرت�شيح فيها وهي اجلهة املتميزة 
االأنظمة  امل��ت��م��ي��زة يف  ال��ع��ام��ة، واجل��ه��ة  امل��ال��ي��ة  يف 
املتميزة  واجلهة  االإلكرتونية،  املالية  والتطبيقات 
يف اإدارة امل�شاريع املالية، واجلهة املتميزة يف االبتكار 
وال�شناديق  النقد  اإدارة  يف  املتميزة  واجلهة  امل��ايل، 
والتدقيق  الرقابة  يف  املتميزة  واجلهة  ال�شيادية، 
تقدمي  يف  املتميزة  واجلهة  املالية،  املخاطر  واإدارة 
اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة، واجل��ه��ة امل��ت��م��ي��زة يف اخلدمات 
امل�شرفية املالية، واجلهة املتميزة يف اإدارة �شناديق 

التقاعد/ال�شمان االجتماعي.

را�شد  ال�شيخ  ذك��ر  ال��ف��ردي��ة،  الفئات  �شعيد  وعلى 
املايل  امل��دي��ر  يف  تتمثل  اأن��ه��ا  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شقر  ب��ن 
املتميز،  ال��ع��رب��ي  امل��وازن��ة  وم��دي��ر  املتميز،  ال��ع��رب��ي 
ومدير ال�شرائب العربي املتميز، ومدير احل�شابات 
العربي املتميز، ومدير االأنظمة املالية االإلكرتونية 
العربي املتميز، ومدير امل�شرتيات والعقود العربي 
واملحا�شب  املتميز،  العربي  املايل  واملراقب  املتميز، 

املايل العربي املتميز.

اجلائزة  يف  للم�شاركة  الرت�شيح  بــاب  فتح 
والبدء يف تلقي امللفات 

وياأتي فتح باب الرت�شيح للم�شاركة يف اجلائزة والبدء 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  امل�شاركة  ملفات  تلقي  يف 
 www.sharjahawardpf.org للجائزة 
اأغ�شط�ض  من  اعتباراً  الرت�شيح  ا�شتمارات  وتعبئة 
احلايل ولغاية نهاية يناير من العام املقبل، متهيداً 
اأعمال تقييم هذه امللفات من قبل اللجان  ملبا�شرة 
املخت�شة خالل �شهري فرباير ومار�ض 2023 قبل 
اعتماد النتائج النهائية من جمل�ض اأمناء اجلائزة 
يف �شهر اأبريل من العام نف�شه، الفتاً اإىل اأن املقرر 
خالل  للجائزة  التعريفية  واملنتديات  الور�ض  عقد 
الفرتة من اأكتوبر اإىل دي�شمرب من العام احلايل، 
فيما �شينظم حفل تكرمي الفائزين يف مطلع مايو 
بال�شارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  2023م.وتعمل 
على حتقيق عدد من االأهداف اال�شرتاتيجية التي 
النقدية،  ال�شيولة  وتوفر  وتنمية  اإدارة  يف  تكمن 
�شيا�شات  وتنفيذ  االأداء،  موازنة  منظومة  وتطوير 
مالية متكاملة وفّعالة، وبناء منوذج عاملي يف املالية 
خدمات  وتطبيق  الذكي،  التحول  ومتكني  العامة، 
ت��ع��زي��ز منظومة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ���ش��ب��ع جن����وم،  ب��ف��ئ��ة 
الب�شرية  امل�������وارد  ومت���ك���ني  ال���داخ���ل���ي���ة،  ال���رق���اب���ة 
واإدارة  واالبتكار  التمّيز  ثقافة  وتطوير  املواطنة، 

االأداء املوؤ�ش�شي.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شركات  اح����دى  ال��ق��اب�����ش��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ال��ع��م��الق��ة يف  ال��ق��اب�����ش��ة  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
االأو����ش���ط، اأم�����ض ع��ن ا���ش��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى ح�شة %50 يف 
الرائدة   »Kalyon Enerji« انرجي  كاليون  �شركة 
1.8 مليار  ب��رتك��ي��ا م��ق��اب��ل  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة  ���ش��وق  يف 
درهم من خالل �شركتها التابعة “انترنا�شونال انرجي 

القاب�شة«.
الرتكية  للمجموعة  انرجي”  “كاليون  ملكية  وت��ع��ود 
تعمل  وال���ت���ي   ،»Kalyon Holding« ال��ع��م��الق��ة 
يف ���ش��ن��اع��ات ال��ب��ن��اء وال��ط��اق��ة وال���ط���ران. و م��ن خالل 
انرجي  “انترنا�شونال  �شركة  �شتمتلك  ال�شفقة،  ه��ذه 
ح�شة  القاب�شة  العاملية  لل�شركة  التابعة  و  القاب�شة” 
%50 يف«Kalyon Enerji« ، والتي �شت�شيف بذلك 
اآفاق النمو العاملية للمجموعة مع تطوير قدرتها يف  اىل 

جمال تداول الطاقة.
وقال �شيد ب�شر �شعيب، الرئي�ض التنفيذي لل�شركة العاملية 
لل�شركة  ا���ش��ت��ح��واذ  اأك���رب  ث���اين  ه���ذا  “ي�شكل  ال��ق��اب�����ش��ة: 
االآن.  حتى  املتجددة  الطاقة  قطاع  يف  القاب�شة  العاملية 
فمن خالل هذه ال�شفقة، تعمل ال�شركة العاملية القاب�شة 
املتجددة من خالل  الطاقة  ت�شريع منوها يف قطاع  على 
هذا  ي�شكل  ح��ي��ث   ،Kalyon Enerji م��ع  ال�����ش��راك��ة 
اال�شتحواذ اإ�شافة مهمة ملحفظة الطاقة املتجددة لدينا، 

والتي �شنوا�شل منوها عرب االأ�شواق املختلفة ».
درهم،  مليار   1.8 قيمتها  البالغة  ال�شفقة  وت�شمنت 
ب�شعة مركبة  ال��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  م�����ش��روع حم��ط��ة 
1000 ميغاواط يف منطقة   / 1347.734 ميغاواط 
كارابينار يف قونية. كما يقع يف اأنقرة، م�شروع طاقة الرياح 

م�شروع  و   ،YEKA طورته  ال��ذي  جيجاواط   1 بقدرة 
كذلك   ،Ni?de يف  م��ي��ج��اوات   100 �شم�شية  ط��اق��ة 
غ���ازي عنتاب،  م��ي��ج��اوات يف   50 �شم�شية  م�����ش��روع ط��اق��ة 

وم�شاريع متجددة اأخرى يف مدن خمتلفة من تركيا.
كاليون  �شركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  كاليون،  كمال  واأك���د 
اأهمية كبرة  اأن هذا التعاون اال�شرتاتيجي له  القاب�شة، 
امل�شتوى  على  ا  اأي�شً ولكن  للبلدين،  بالن�شبة  فقط  لي�ض 
اتخذناها يف قطاع  التي  “ان اخلطوات  االإقليمي معلقاً: 
انتباه  م��ن  عالية  ن�شبة  ج��ذب��ت  واال���ش��ت��ث��م��ارات،  ال��ط��اق��ة 
التعاون  هذا  ان  �شك  ال  االآن.  حتى  االأجانب  امل�شتثمرين 
اال�شرتاتيجي له اأهمية تاريخية من حيث حتقيق كل من 
امل�شاريع املحتملة يف تركيا، واالأ�شواق اجلديدة واملجاالت 
املناطق اجلغرافية، والتي نخطط لدخولها  التجارية يف 
م��وق��ع��ن��ا اجل���غ���رايف م�شاهمة  ي��ق��دم  و����ش���وف  ال���ع���امل،  يف 
االإن�شان  حياة  ب��اإث��راء  دائًما  التزمنا  لقد  ذل��ك.  يف  كبرة 
فقدان  دون  االجتماعية  التنمية  يف  امل�شاهمة  خ��الل  من 
الوعي البيئي. نظًرا الأن تغر املناخ هو التحدي االأ�شا�شي 
كوكبنا  لتحويل  جهودنا  ت�شريع  علينا  يجب  ع�شرنا،  يف 
كاليون  حمطة  اإن�شاء  ».ومت  م�شتدام  اأخ�شر  اقت�شاد  اإىل 
 20 ت��ق��ارب  م�شاحة  ع��ل��ى  ال�شم�شية  للطاقة  ك��اراب��ي��ن��ار 
مليون مرت مربع يف منطقة كارابينار يف قونية. كما بداأ 
 2020 اأغ�شط�ض  3.5 مليون لوحة يف  تركيب وت�شغيل 
ومن املقرر اأن تكتمل يف عام 2023. عند اكتمال امل�شروع، 
�شيبداأ اإنتاج الطاقة املكافئة الحتياجات مدينة يبلغ عدد 
واحدة  �شاعة  واح��د.  اأ�شبوع  ملدة  ن�شمة   50000 �شكانها 
فقط. مبعنى اآخر، �شتلبي هذه املن�شاأة وحدها االحتياجات 
مليون   2 من  يقرب  ملا  الكهربائية  الطاقة  من  ال�شنوية 
�شخ�ض. باالإ�شافة اإىل ذلك، �شيتم منع مليوين طن من 

النفايات االأحفورية وانبعاثات الكربون.

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  ب������رتول  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
عن  اأم���������ض  “اأدنوك”  ال���وط���ن���ي���ة 
تر�شية عقد بقيمة 4.3 مليار درهم 
ال�شتئجار  دوالر”  مليار   1.17“
لتعزيز  احل��رك��ة  ذات��ي��ة  من�شة   13
لعملياتها  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  ال���ك���ف���اءة 
البحرية ودعم جهود حتقيق هدف 
النفط  من  االإنتاجية  �شعتها  زي��ادة 
5 ماليني برميل يومياً  اإىل  اخلام 

بحلول عام2030.
البحرية”  اأدن���وك  “�شركة  وق��ام��ت 
“اأدنوك  �شركة  على  العقد  برت�شية 
يوؤكد  مم��ا  واخلدمات”  ل���الإم���داد 
ل�شركات  امل�شتوى  عاملية  ال��ق��درات 
اإعادة  و�شيتم  “اأدنوك”.  جمموعة 
توجيه اأكر من %80 من القيمة 
االقت�شاد  اإىل  ل��ل��ع��ق��د  االإج��م��ال��ي��ة 
“اأدنوك”  ب���رن���ام���ج  ع����رب  امل���ح���ل���ي 
امل�شافة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
طيلة مدة العقد املمتد ل� 5 �شنوات، 
مما �شي�شاهم يف دفع عجلة التنمية 

والتنوع االقت�شادي يف الدولة.
وت���ع���د امل���ن�������ش���ات ذات����ي����ة واحل���رك���ة 
اأ�شول متعددة اال�شتخدامات مُتكن 
من  واخلدمات”  لالإمداد  “اأدنوك 
لتهيئة  حفار  ب��دون  عمليات  تنفيذ 
باأقل  االآب���������ار  و����ش���ي���ان���ة  وجت���ه���ي���ز 

ال��ت��ك��ال��ي��ف وم���ن م��وق��ع واح����د، مما 
الت�شغيلية  الكفاءة  رف��ع  يف  ي�شاهم 
ل��ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��رك��ة ال��ب��ح��ري��ة. ومت 
امل��ن�����ش��ات مب���ع���دات حديثة  جت��ه��ي��ز 
وا�شع  ن��ط��اق  ت��ق��دمي  م��ن  لتمكينها 
م������ن خ������دم������ات ال������دع������م حل���ق���ول 
ذلك  يف  مب���ا  البحرية”  “اأدنوك 
ال�شيانة  وخدمات  العمليات  تنفيذ 
���ش��ك��ن موظفي  اأم���اك���ن  وم��ت��ط��ل��ب��ات 

احلقول.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال اأح��م��د �شقر 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ض  ال�������ش���وي���دي، 
 : البحرية”  “اأدنوك  ل�������ش���رك���ة 
متت  ال������ذي  ال���ع���ق���د  ه�����ذا  “ي�شهم 
تر�شيته على �شركة ’اأدنوك لالإمداد 
تنفيذ  ج��ه��ود  دع���م  يف  واخلدمات‘ 
الرامية  البحرية‘  ’اأدنوك  خطط 
لزيادة �شعتها االإنتاجية من النفط 
’اأدنوك‘  ه��دف  مبا�شرًة  يدعم  كما 
اال�شرتاتيجي املتمثل يف رفع �شعتها 
لت�شل  اخل��ام  النفط  من  االإنتاجية 
اإىل 5 ماليني برميل يومياً بحلول 
’اأدنوك  ومت��ت��ل��ك   .2030 ال���ع���ام 
�شجاًل حافاًل  لالإمداد واخلدمات‘ 
النفط  ق���ط���اع  يف  ط��وي��ل��ة  وخ�����ربة 
التعاون  ه����ذا  ل��ن��ا  وي��ت��ي��ح  وال����غ����از، 
املن�شات  خ���دم���ات  م���ن  اال���ش��ت��ف��ادة 
مرونة  ت��ع��زي��ز  يف  احل���رك���ة  ذات���ي���ة 
عن  ف�����ش��اًل  الت�شغيلية،  عملياتنا 

خ��ف�����ض ال��ت��ك��ال��ي��ف مم���ا ي�����ش��اه��م يف 
الرائدة  ’اأدنوك‘  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ 
تكلفة  االأق��ل  النفط  منتجي  �شمن 
انبعاثات  م�����ش��ت��وي��ات  يف  وك���ث���اف���ة 
توجيه  اإع�������ادة  و���ش��ي��ت��م  ال���ك���رب���ون. 
العقد  ه��ذا  قيمة  م��ن  ك��ب��رة  ن�شبة 
م���ن خالل  امل��ح��ل��ي  االق��ت�����ش��اد  اإىل 
القيمة  ل��ت��ع��زي��ز  ’اأدنوك‘  ب��رن��ام��ج 
املحلية امل�شافة، مما ي�شهم يف خلق 
ال��ع��م��ل ويدفع  امل���زي���د م���ن ف���ر����ض 
عجلة التنمية والتنويع االقت�شادي 
توجيهات  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً  ب���ال���دول���ة 

قيادتنا الر�شيدة«.
من جانبه، قال القبطان عبد الكرمي 
امل�شعبي، الرئي�ض التنفيذي ل�شركة 
واخلدمات”:  ل����الإم����داد  “اأدنوك 
عالقات  ب��ا���ش��ت��م��رار  ���ش��ع��داء  “نحن 
ال���ت���ع���اون ال���ت���ي مت��ت��د ل���ع���دة عقود 
البحرية‘  ’اأدنوك  ���ش��رك��ت��ي  ب���ني 
واخلدمات‘.  ل����الإم����داد  و’اأدنوك 
وتلتزم ’اأدنوك لالإمداد واخلدمات‘ 
ب��ال�����ش��ع��ي ال���دائ���م ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
النمو لتحقيق وزيادة  جميع فر�ض 
حيث  ’اأدنوك‘،  مل��ج��م��وع��ة  ال��ق��ي��م��ة 
ميثل االإعالن عن تر�شية هذا العقد 
ال�شركة  ج��ه��ود  �شمن  اآخ���ر  اإجن����ازاً 
و���ش��ع��ي��ه��ا امل�����ش��ت��م��ر ل��ت��ع��زي��ز وزي����ادة 
امل�شتاأجرة  املن�شات  ومتثل  القيمة. 
فر�شًة مهمة لتعزيز النمو والتنوع 

يف اأعمال وخدمات ’اأدنوك لالإمداد 
ب�شكل  و���ش��ت�����ش��اه��م  واخلدمات‘، 
اأعمال  وتو�شع  منو  متكني  يف  كبر 
للعقد،  البحرية‘».ووفقاً  ’اأدنوك 
البحرية  املن�شات  ا�شتئجار  �شيتم 
ذاتية احلركة باالإ�شافة اإىل املعدات 
الب�شرية  وال���ك���وادر  ل��ه��ا  امل�����ش��اح��ب��ة 
العاملة عليها. و�شت�شتخدم املن�شات 
يف ع��م��ل��ي��ات جت��ه��ي��ز وت��ه��ي��ئ��ة االآب����ار 
وت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات م��ا ق��ب��ل وم���ا بعد 
ال�شيانة  لعمليات  باالإ�شافة  احلفر 

وال�شالمة يف االأ�شول البحرية.
هذه  تنفيذ  ن��ط��اق  ت��وح��ي��د  وي���وؤك���د 
االأع���م���ال م��ن خ���الل ع��ق��د خدمات 

واح����د ع��و���ش��اً ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ خدمات 
جتهيز وتهيئة االآبار عرب عدة عقود 
الذكي  “اأدنوك”  ن��ه��ج  منف�شلة، 
تعزيز  يف  ي�شاهم  مما  للم�شرتيات، 
“اأدنوك  ل�شركة  الت�شغيلية  املرونة 
خف�ض  ع����ن  ف�������ش���اًل  البحرية”، 
التكاليف، وتوحيد امل�شوؤولية ل�شركة 

“اأدنوك لالإمداد واخلدمات«.
وي����اأت����ي ه����ذا ال��ع��ق��د ���ش��م��ن جهود 
يف  امل�����ش��ت��م��رة  البحرية”  “اأدنوك 
امل�شوؤول  وال���ت���ط���وي���ر  اال����ش���ت���ث���م���ار 
لت�شريع عجلة النمو وزيادة القيمة 
و�شركائها  و”اأدنوك”  ل���ل���دول���ة 

اال�شرتاتيجيني.
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تنازل/وبيع
�شودري  مياه  افروج  حممد  �شودري  الدين  �شالح  ال�شيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
-بنغالدي�شي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن ن�شبة 49% من ح�شته البالغة %100 
امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  بنغالدي�شي   - الب�شر  ابو  جعفر  قا�شي  ال�شيد  اىل  وذلك 
)ال�شفات اجليدة للخياطة والتطريز( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة امل�شماه 
رقم:523522 ال�شادرة من دائرة التنميه االقت�شادية بال�شارقة  -  وعمالبن�ض املادة )14( 
العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �شان  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  فقرة )5( من احكام  
اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
MOJAU_2022- 0081608 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اعالن/بيع وتنازل عن الرخ�شة التجارية

�شالون خليفة التميمي للحالقة - فردية
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:عمر خليفة جمعة احمد بالعمى التميمي وكيال عن خليفة جمعة 
احمد بالعمى التميمي مبوجب وكالة خا�شة رقم:234/2018 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
امل�شماه  الرخ�شة  يف  بنغالدي�ض  اجلن�شية  ا�شيل  �شندرا  اىل/ابون  وذلك   %100 والبالغة  ح�شته 
)�شالون خليفة التميمي للحالقة( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 506692 
ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:تنازل �شاحب الرخ�شة الخر - 

تعديل اال�شم التجاري لي�شبح )�شالون مق�ض مويلح للحالقة( 
2013 يف �شان    وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0000702 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليهم : 1- عالء م�شطفى ها�شم الق�شر 2- علي توفيق �شادق اجلبورى3- مينا توفيق �شادق 
اجلبوري 4- ماريا توفيق �شادق اجلبوري - جمهويل حمل االإقامة 

نعلمكم بان املدعي/من�شور حممد عبداهلل علي ح�شن - اماراتي اجلن�شية قد اقام الدعوى املذكورة اعاه 
ويطالب فيها باالتي:1- الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 40545 درهم او ت�شليم ال�شيارة 2- الزام املدعي 
احلكم  �شمول   -4 االدعاء  والئحة  باجلل�شة  عليهم  املدعي  اعالن   -3 وامل�شاريف  الر�شوم  لدفع  عليهم 

بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة 229 الفقرة 5 من قانون االجراءات املدنية .
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/8/22 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/10  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حميد عبداهلل ال�شعيدي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

عري�شة   على  امر   SHCFICIPTO2022 /0005023 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ليلى عبيد حممد خ�شوين الكتبي  

نعلمكم بان املدعي/�شاره تي�شفايي دال�شكو- بحريني - اجلن�شية 

قدم اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة و�شدر احلكم االتي احلكم 

انه بتاريخ:2022/7/6 بعد االطالع على االوراق نامر بالزام املدعي 

عليها ان ت�شلم املدعية جواز ال�شفر اخلا�ض بها.

حرر بتاريخ  2022/8/5  

املحكمة االبتدائية املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإنذار بالن�شر

2022/1/150229
املنذر:حممد ن�شيم عبد الغفار - بوكالة املحامية/رو�شة العطار

املنذر اليه:�شعيد عبداهلل علي حممد احلق ال�شحي - اماراتي اجلن�شية 
 جمهول حمل االقامة

التنميه  دائرة  من  وال�شادرة  رقم:709567  التجارية  الرخ�شه  تغير  ب�شرعة  ننذركم 
االقت�شادية باال�شم اال�شم التجاري )مطعم ومقهى جل�شات �ض.ذ.م.م( و تغير ال�شيكات اأرقام 
اخليمة  راأ�ض  بنك  على  امل�شحوبه  و   )000094-000095-000096-000097(

واخلا�شة بالقيمه االيجارية )ملطعم ومقهى جل�شات.
ويف حالة ا�شتمرار املنذر اليه يف عدم تغير الرخ�شه التجارية و�شيكات االيجار يحتفظ املنذر 
بحقه يف رفع دعوى ق�شائية بالطرق املقرره قانونا للمطالبة بحقه وبالتعوي�شات وامل�شروفات 

مع حفظ كامل حقوق املنذرة املقرره قانونا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �شاماي ميدل اي�شت للتجارة �ص.ذ.م.م 
 - بردبي   - مكتوم  ال  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  241A-08 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
686521 رقم  ،  رقم الرخ�شة :  الكرامة  ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
يف  وال�شياحة  االإق��ت�����ش��اد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   1113178  : ال��ت��ج��اري  بال�شجل  القيد 
وذلك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  دبي 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/5/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ابي حما�شب 
قانوين العنوان : مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�شف عبدالكرمي دروي�ض - ديرة - 
القرهود - هاتف : 044252890 فاك�ض :  ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ابي حما�شب قانوين
العنوان : مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�شف عبدالكرمي دروي�ض - ديرة - القرهود 

- هاتف : 044252890 فاك�ض :   
مبوجب هذا تعلن االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  �ــص.ذ.م.م  للتجارة  اي�شت  ميدل  �شاماي  لت�شفية 
بتاريخ 2022/5/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/31 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : برايت بيك�شل لتاأجري املعدات املرئية �ص.ذ.م.م 
القانوين  ال�شكل    ،  4 ال�شناعية  القوز   - العقارية  دبي  موؤ�ش�شة  ملك   S1 م�شتودع   : العنوان 
التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   897621  : الرخ�شة  رقم    ، م�شوؤولية حم��دودة  ذات  :�شركة  
التاأ�شر يف  قد مت  باأنه  دبي  وال�شياحة يف  االإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  هذا  1504846 مبوجب   :
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/9  وعلى من لديه اأي 
 : العنوان  احل�شابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ص  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض 
ال�شباب - ديرة - بور�شعيد -  را�شد لدعم م�شاريع  914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن  مكتب رقم 
امل�شتندات واالأوراق  042973071 م�شطحباً معه كافة  042973060 فاك�ض :  هاتف : 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �شي ان دبليو للعقارات �ص.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 2610 ملك راوند تيبل بروبرتيز ليمتد - بردبي - بزن�ض باي ،  ال�شكل 
القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م ،  رقم الرخ�شة : 611195 
1660135 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�شاد وال�شياحة يف  رقم القيد بال�شجل التجاري : 
وذلك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  دبي 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/2  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�ص ايه ام 
لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع 
042973071 م�شطحباً   : 042973060 فاك�ض   : ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف 

معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 70021
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات 
 - دي��رة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�ض : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية برايت بيك�شل لتاأجري املعدات املرئية �ص.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/8/9 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى   2022/8/9
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات 
 - دي��رة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�ض : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
�شي ان دبليو للعقارات �ــص.ذ.م.م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي  اأع��اله لت�شفية 
 2022/8/2 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/8/2 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - كافترييا الربج االحمر
عري�شة على  اأمر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004620/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- كافتريا الربج االحمر 
19 ملك حممد  رقم  الداخلية حمل  ال�شوارع  6/ال�شارقة خلف  �شناعية  العنوان:ال�شارقة 

احمد حممد احمد 0528080053
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:طارق نذير 
اأن  اليها اعاله، ومبا  امل�شار  الق�شية  ، يف  باك�شتاين   ، اجلن�شية  فرك حممد نذير فرك 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :897.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من 
فانت مكلف بح�شور  ذلك  ، ويف حالة تخلفك عن  بهذا االخطار  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ 
جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    AJCFICIREA2022 /0001007 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه /ظاهر احمد ظاهر الدهام�شة الدهام�شة  - العنوان:9487213 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/7/6 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�شالح / ا�شراء حممد عي�شى ال�شوابكة  بالتايل :حكمت املحكمة بالزام 
وخم�شمائة  الف  وع�شرين  خم�شة  درهم   )25.500( مبلغ  تعوي�ض  باداء  عليه  املدعي 
درهم مع الفائدة عليه 5% من تاريخ �شرورة احلكم نهائيا وبرد امل�شتندات املو�شوفة 
باحلكم اجلزائي 2015/2334 جزاء عجمان والزمته بالر�شوم وامل�شروفات وخم�شمائة 
القانونية 30 يوما اعتبارا  املدة  اتعاب حماماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل  درهم 

من اليوم التايل لن�شره .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0003897 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه /حممد عبداجلليل ابراهيم متويل العو�شي
 العنوان:9508333 

الدعوى  املحكمة يف  بتاريخ 2022/6/9 قد حكمت عليك هذه  بانه  نحيطكم علما 
بالرقم اأعاله ل�شالح / ال�شيخ �شقر بن حميد بن �شقر القا�شمي  بالتايل :حكمت 
وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة 
)50000( درهم خم�شون الف درهم - باال�شافة للفائدة القانونية على املبلغ املق�شي 
تتجاوز  اال  التام على  ال�شداد  االدعاء وحتى  تاريخ  �شنويا من  بواقع %5  اعاله  به 

ا�شل الدين مع الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اأداء اأمر   SHCAPCICPL2022 /0000975 يف  الدعوى رقم

بالن�شر 
امل�شتاأنف �شده : �شركة �شتار ل�شناعة اخلر�شانة اجلاهزة �ض.ذ.م.م 

عنوانه : عنوانها امارة ال�شارقة �شناعية رقم 15 ال�شارقة �شارع رقم 3 ب خلف �شارع اخلام�ض 
ذ.م.م �شندوق  انرتنا�شيونال  البداير  1 ملك منر حممود خواجة جنب  ال�شناعي �شربة رقم 

بريد 41477 هاتف رقم:065341110  
ا�شتاأنف  قد  �ض.ذ.م.م  لال�شمنت  االمارات  الفارج  �شركة   : امل�شتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
/0000975 رقم  االإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../... بتاريخ  ال�شادر  احلكم 

اداء  امر   - املدنية  االإ�شتئناف  حمكمة   SHCAPCICPL2022
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة ال�شارقة بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �شباحا   9.00 ال�شاعة   2022/8/31 املوافق 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

عادل غلوم ح�شني املازمي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
MOJAU_2022- 0082097 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اعالن

حيث ان ال�شيد:حممد �شيد حممد ا�شكندر - بنغايل اجلن�شية ميلك الرخ�شة التجارية )ور�شة 
الناظر بالذيد لت�شليح ال�شيارات( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 
24136 حيث ان ال�شيد:حممد �شيد حممد ا�شكندر - بنغايل اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية:)ور�شة الناظر بالذيد لت�شليح ال�شيارات( البالغة %50 

اىل ال�شيد:حممد زاهد حممد عبدالرزاق - بنغايل اجلن�شية - خروج �شريك ودخول اخر
2013 يف    وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
اتباع  ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه  اليه بعد  امل�شار 

ال�شبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإنذار عديل وتكليف بالوفاء بالن�شر

رقم:2022/150223
املنذرة:ايه جي ئي �شتيل

�شد:غنتوت اف�شور لل�شناعات البحريه ذ.م.م
الوفاء بكامل مبلغ  اليها وتكلفها ب�شرورة  املنذر  املنذرة -  مبوجب هذا االنذار تنذر 
الدين وقدره )249.433.93( درهم مئتان وت�شعة واربعون الفا واربعمائة وثالثة 
وثالثون وثالثة وت�شعون فل�شا خالل خم�شة ايام من تاريخ تبلغكم لهذا االنذار واال 
والزامكم  القانونية بحقكم  االجراءات  كافة  الق�شاء التخاذ  املنذرة اىل  تلجئ  �شوف 
املطالبة  تاريخ  من  5% �شنويا  بواقع  عنه  التاأخرية  والفائدة  الدين  مبلغ  ب�شداد 

الق�شائية ولغاية ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإنذار عديل وتكليف بالوفاء بالن�شر

رقم:2022/150222
املنذرة:بلد ول للتجارة �ض.ذ.م.م

�شد:�شيفنت للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م
وقدره  الدين  مببلغ  الوفاء  ب�شرورة  وتكلفها  اليها  املنذر   - املنذرة  تنذر  االنذار  هذا  مبوجب 
)896.25.175( درهما اماراتيا مائة وخم�شة و�شبعون الفا وثمامنائة و�شتة وت�شعون درهما 
اماراتيا وخم�شة وع�شرون فل�شا ، خالل خم�شة )5( ايام بحد اق�شى من تاريخ هذا االنذار واال 
املبلغ  بدفع  والزامكم  �شدكم  ال�شرورية  الت�شرفات  جميع  التخاذ  للق�شاء  املنذر  يلجاأ  �شوف 
تاريخ  من  �شنويا   %5 بن�شبة  التاأجر  عن  القانونية  الفائدة  )�شامال  كامال  اعاله  املذكور 
املطالبة القانونية وحتى الت�شوية الكاملة( والتعوي�ض املنا�شب عن ال�شرر املعنوي واملادي الذي 
حلق باملنذر ب�شبب تخلفكم عن �شداد املبلغ يف تاريخ ا�شتحقاقه واي�شا دفع الر�شوم الق�شائية 

والنفقات )�شاملة اتعاب املحاماة( .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإنذار عديل وتكليف بالوفاء بالن�شر

رقم:2022/150224
املنذرة:احمد عبد الرحيم احمد العطار

�شد:اك�شربي�ض لينكز ال�شالح االجهزة واالالت واملعدات االلكرتونية ذ.م.م
وقدره  مببلغ  الوفاء  ب�شرورة  ويكلفها  اليها  املنذر   - املنذر  ينذر  االنذار  هذا  مبوجب 
)50.000( خم�شون الف درهم ، مع التنبيه على املنذر اليها بانه يف حال عدم االلتزام 
بتنفيذ ماورد باالنذار الراهن خالل مدة اأق�شاها 30 يوم من تاريخ هذا االعالن �شي�شطر 
املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية والق�شائية جتاه املنذر اليها واخالئها من العني 
املوؤجرة والزامها باملرت�شد يف ذمتها حتى تاريخ االخالء التام وكذا كافة امل�شتحقات املرتتبة 
على العني املوؤجرة ل�شالح هيئة الكهرباء واملياه وذلك طبقا لن�ض املادة 25 الفقرة )1( 

البند )اأ( من القانون رقم 26 ل�شنة 2007 ب�شاأن ايجار االماكن يف امارة دبي .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

يف الدعوى رقم 2022/734 جتاري جزئي
املدعي عليها/غنتوت اخلليج للمقاوالت �ض.ذ.م.م

العنوان:امارة دبي - واحة ال�شيليكون - برج اإ�ض اآي تي - 1 �شارع ند ح�شة - 
 ggcdubai@ghantoot.ae:الطابق 5 - مكتب 516 - بريد الكرتوين

بناءا على حكم حمكمة دبي االبتدائية يف الدعوى اعاله بندب خبر هند�شة 
مدنية ، نفيدكم بانه �شيتم عقد اجتماع خربة عن بعد مع االطراف يف يوم 
يرجى  زووم  برنامج  بوا�شطة   17:00 ال�شاعة   2022/8/15 املوافق  اخلمي�ض 
تزويد اخلبر مبذكرة �شارحة مع حافظة م�شتندات توؤيد ادعائكم ودفاعكم ، 
يرجى تزويد اخلربة باملذكرات وامل�شتندات قبل موعد االجتماع وذلك خالل 

ثالثة ايام من تاريخ هذا االخطار وعن طريق الت�شليم باليد.
اخلبري املهند�ص/عبداهلل اخلالدي

اإعالن بالن�شر الجتماع خربة

70197

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1308/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مت�شامنني مببلغ وقدره )30000( درهم تعوي�ض والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:حممد فرحات
 - دب��ي  ام��ارة   - االم���ارات  القانونية  واال�شت�شارات  للمحاماة  ال�شويدي  حميد  ح�شن  مكتب  عنوانه:بوكالة 

املرقبات - �شارع الرقة - مركز الرقة لالعمال - الطابق اخلام�ض - مكتب 5008 رقم مكاين:3095695348
املطلوب اإعالنه:  1- ر�شا رجب احمد علي  -  �شفته : مدعي عليه 

املدعي عليهم مت�شامنني مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد    : االإع��الن  مو�شوع 
الثالثاء   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   - املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  تعوي�ض  دره��م   )30000( وق��دره 
املوافق  2022/8/16  ال�شاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70597 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اعالن بالن�شر        
 1400/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل االإعالن 
طالب االعالن : 1- �شعيد علي م�شبح م�شحار م�شبح الكتبي   

املطلوب اعالنه :عبداهلل بطي �شامل دغي�ض الكتبي - �شفته:مدعي عليه 
عنوانه:االمارات - امارة اأم القيوين 

وحددت  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  عليكم  اق��ام  امل��دع��ي  ب��ان  الدعوى:نعلنكم  مو�شوع 
ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة  امل��واف��ق:2022/8/16  لها املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 
التقا�شي عن بعد والتي ميكن الو�شول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين 
ي��ت��وج��ب عليكم ح�شورها  ال��ق�����ش��اي��ا وال��ت��ي  ال��ع��ام��ة - ج����داول ج��ل�����ش��ات  - اخل���دم���ات 
عليها  م�شتندات موقع  او  لديكم من مذكرات  ما  بتقدمي  لكم احلق  بانه  ونخطركم 

منكم قبل اجلل�شة بثالثة ايام . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:1297/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�شوع املنازعة : مطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم ب�شداد مبلغ وقدره )176.698.25( 
و %9   - فل�شا  اماراتيا وخم�شة وع�شرون  و�شتمائة وثمانية وت�شعون درهما  الفا  و�شتة و�شبعون  درهم مائة 

فوائد قانونية على مبلغ املطالبة من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد  . 
املتنازع:�شركة االمارات العامة للنقل واخلدمات - موا�شالت االمارات

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - امارة دبي - �شارع حممد بن را�شد بوليفارد - برج بوليفارد بالزا 
2 - مكتب 1903 - وميثله:رو�شه علي بالل احمد البلو�شي 

املطلوب اإعالنهما :  1- �شانفا�ض حممد 2- مطعم ال�شوكة الذهبية للماأكوالت الطازجة  -  �شفته : متنازع 
�شدهما 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم 
ب�شداد مبلغ وقدره )176.698.25( درهم مائة و�شتة و�شبعون الفا و�شتمائة وثمانية وت�شعون درهما اماراتيا 
وخم�شة وع�شرون فل�شا - و 9% فوائد قانونية على مبلغ املطالبة من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد- 
امل��واف��ق:2022/8/18 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70545 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:2421/2021/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�شتئناف التجارية الثانية رقم 85
يف  م  ب��ت��اري��خ:2021/9/5  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  من  ال�شادر  احلكم  هو   : اال�شتئناف  مو�شوع 

الدعوى رقم 254/2021 جتاري جزئي. 
امل�شتاأنف:�شركة الهوبلي للو�شاطة التجارية ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - ديرة - منطقة ال�شبخة - بناية عي�شى العثماين - مكتب رقم 103
وميثله:خمتار حممد باقر غريب 

املطلوب اإعالنه :  1- عادل امني حممد امني  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
م��و���ش��وع االإع����الن :  ق��د اأ���ش��ت��اأن��ف/احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق�������م:254/2021 جت���اري جزئي 
امل��واف��ق  2022/9/12  ال�شاعة 10.00 �ض  ي��وم االثنني   ب��ت��اري��خ:2021/9/7. وح��ددت لها جل�شة 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�شي  بقاعة 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197
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•• كوبكي�س - ليتوانيا-وام:

ي�شتعد را�شد القمزي جنم فريق اأبوظبي للزوارق ال�شريعة 
و�شعب  جديد  الختبار  فورموال2-  ل�شباقات  العامل  بطل 
الثانية  مناف�شات اجلولة  الريا�شية من خالل  يف م�شرته 

لبطولة العامل، مبدينة كوبكي�ض جنوب ليتوانيا.
وي���اأم���ل ال��ق��م��زي يف ت��ع��وي�����ض ال��ن��ق��اط ال��ت��ي ف��ق��ده��ا خالل 
اجلولة االأوىل، مبدينة اأوج�شتو يف بولندا يف يوليو املا�شي، 
حيث كان مت�شدرا لل�شباق الرئي�شي حتى منت�شف ال�شباق 
ولكنه تعر�ض خلطاأ التفاف اأحد الزاورق يف اأحد منحنيات 
م�شار ال�شباق ليخرج من املناف�شة بخطاأ من مناف�ض ويخ�شر 
20 نقطة م�شتحقة خالل اجلولة االفتتاحية باملو�شم الذي 

يتطلع من خالله للدفاع عن لقبه.
وتوجه القمزي بال�شكر لل�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة 
للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نهيان  اآل 
خلف  كانت  امل�شتمرة  ومتابعته  دعمه  اأن  م��وؤك��دا  البحرية، 

غ�شون  يف  �شابقة  م��رات   3 البطولة  للقب  الفريق  حتقيق 
�شنوات قليلة منذ بدء امل�شاركة فيها مبو�شم 2016 .

واأكد القمزي اأن جولة ليتوانيا �شتكون حتديا حقيقيا خا�شة 
للدفاع  جم��ددا  والعودة  له  بالن�شبة  التعوي�ض  جولة  واأنها 
يبداأ يف هذه  التحدي احلقيقي  وق��ال:  البطولة؛  لقب  عن 
اجلولة، الأنني تعر�شت خل�شارة نقاط يف اجلولة املا�شية؛ ال 
جمال لالأخطاء هنا اأو نزيف اآخر للنقاط والبد من حتقيق 

مركز متقدم لال�شتمرار يف املناف�شة.
اأكد  االف��ت��ت��اح،  جولة  يف  للقمزي  القا�شية  النتيجة  وب��رغ��م 
اإيجابية  نتيجة  حقق  املن�شوري  من�شور  زميله  اأن  القمزي 
يف اجلولة االفتتاحية حيث اأحرز زورق اأبوظبي 36 املركز 

الثاين.
وت�شت�شيف كوبكي�ض اإحدى جوالت البطولة للمو�شم الثاين 
مو�شم  يف  االف��ت��ت��اح  ج��ول��ة  ا�شت�شافت  ح��ي��ث  ال��ت��وايل  ع��ل��ى 
القمزي من خاللها يف املركز اخلام�ض قبل  ، وحل   2021
ويحقق  املتبقية  اجل��والت  لقب  ويح�شد  م�شواره  يكمل  اأن 

لقب مو�شم 2021 .
احل��ايل خا�شة  املو�شم  ه��ذا خ��الل  تكرار  القمزي يف  وياأمل 
االأوىل  اجلولة  يف  مق�شود  غر  باإخفاق  املوقف  ت�شابه  مع 

وتعوي�ض الحق يف اجلوالت املتبقية.
وت���ب���داأ م��ن��اف�����ش��ات ه���ذه اجل��ول��ة ال��ي��وم اجل��م��ع��ة م��ن خالل 
يف  الر�شمي  والت�شجيل  امل�شاركة  ل��ل��زوارق  الفني  الفح�ض 

اجلولة.
وجود  م��ع  احلالية  اجل��ول��ة  يف  زورق���ا   25 ت�شجيل  ويتوقع 
�شامي  فورموال1-  جن��م  اأب���رزه���م  ال��ن��ج��وم  م��ن  جم��م��وع��ة 
باالإ�شافة  ال�شارقة  زورق فريق  ي�شارك عرب  وال��ذي  �شيليو، 
لليتواين ادجرا�ض ريابكو. وي�شارك فريق اأبوظبي بزورق 1 
املن�شوري  بقيادة من�شور   36 وزورق  القمزي  را�شد  بقيادة 
اأ�شطورة  كابليني  ج��ي��دو  االإي��ط��ايل  امل���درب  اإ���ش��راف  وحت��ت 
فورموال1-. ويقام غدا ال�شبت �شباق اأف�شل زمن ثم ال�شباق 
ال�شتار  اإ�شدال  مع  االأح��د  يوم  للجولة  واخلتامي  الرئي�شي 

على مناف�شات اجلولة الثانية من البطولة.

•• ال�شارقة –الفجر:

�شهر  الريا�شي خالل  ال�شارقة  اأطلقها جمل�ض  والتي  للرت�شيد،  االأندية  �شباق  با�شرت جلنة 
ال�شباق  فئات  �شمن  االأوىل  امل��راك��ز  وح�شم  النهائي  التقييم  مرحلة  املا�شي،  العام  �شبتمرب 
املقدمة  النهائية  امللفات  للوقوف على  االإم��ارة  الأندية  زياراتها  �شل�شلة  املختلفة وذلك �شمن 
وتقييمها قبل االإعالن عن القائمة النهائية، وذلك بعد تقدمي 23 ملفاً م�شتوفياً ال�شروط 
مب�شاركات  ملفات  و5  تخ�ش�شية،  اأندية  من  ملفات  و7  ريا�شية  اأندية  من  ملفاً   11 منها 
فردية. حيث ي�شمل ال�شباق على فئتني رئي�شيتني و�شبع جوائز، الفئة االأوىل االأندية الريا�شية 
باملجال  التخ�ش�شية  االأندية  لفئة  املر�شد  النادي  كالتايل:  �شت جوائز  والتخ�ش�شية وت�شمل 
لفئة  املر�شد  والنادي  االإعالمي  باملجال  الريا�شية  االأندية  لفئة  املر�شد  والنادي  االإعالمي 
االأندية التخ�ش�شية املجال ال�شلوكي والثقايف والنادي املر�شد لفئة االأندية الريا�شية املجال 

لرت�شيد  املتميز  والنادي  التخ�ش�شية  االأندية  للرت�شيد  املتميز  والنادي  والثقايف  ال�شلوكي 
للتطبيق  قابل  اأف�شل تطبيق مقرتح  فئة  لل�شباق فهي  الثانية  الفئة  اأما  الريا�شية،  االأندية 

للمجتمع الريا�شي وي�شمل اأف�شل فكرة اأومبادرة اأو م�شروع.
واأ�شاد عبداهلل ح�شني اآل علي مدير اإدارة اخلدمات امل�شاندة باملجل�ض، رئي�ض ال�شباق باجلهود 
خالل  م��ن  مل�شه  مت  وم��ا  لل�شباق  املحققة  واملميزة  االيجابية  والنتائج  االأن��دي��ة  م��ن  املبذولة 
الزيارات لالأندية التي ا�شتوفت ال�شروط واملعاير املحددة، حيث با�شر اأع�شاء اللجنة املرحلة 
ليتم بعدها ح�شم  االأندية من خالل خطة جدول زمني معتمد،  لتقييم  واالأخ��رة  النهائية 
�شيتم تتويجهم بحفل خا�ض يف  الفائزين، والذين  اأ�شماء  واإع��الن  ال�شباق يف كل فئة  مراكز 

�شهر �شبتمرب املقبل.
االأندية  م�شتوى  على  الأول مرة  ينظم  ال��ذي  لل�شباق  �شعيدين مبا مت حتقيقه  باأننا  واأ�شاف 
واالأفراد خالل الفرتة ال�شابقة من موعد اإطالق ال�شباق يف �شبتمرب 2021 حتى االآن، بهدف 

تنمية الوعي الفردي واجلماعي يف ا�شتخدام موارد الطاقة واملياه، وحتقيق حمور اال�شتدامة 
اأ�شلوب  وجعله  البيئة  نحو  بامل�شوؤولية  ال�شعور  وتعزيز  املجل�ض،  ا�شرتاتيجية  خلطة  البيئية 
اأهمية الطاقة  حياة، وتر�شيد اال�شتهالك وتقليل االأعباء املادية على احلكومة وتر�شيخ قيم 

كعن�شر حيوي وكيفية املحافظة عليه، باعتبار الرت�شيد ثقافة عامة ور�شالة جمتمعية.
يذكر اأن جلنة �شباق االأندية للرت�شيد برئا�شة ال�شيد عبداهلل ح�شني اآل علي واملهند�شة منى 
عبيد ال�شم�شي مدير ال�شباق واالأع�شاء ال�شيدة زكية �شهيل امل�شرخ رئي�ض ق�شم االإعالم باإدارة 
اأ�شماء البلو�شي رئي�ض ق�شم متابعة املن�شاآت الريا�شية وال�شيد  االت�شال احلكومي واملهند�شة 
هاين حممد القا�شم من�شق تخطيط ا�شرتاتيجي وجودة وال�شيد را�شد املرزوقي م�شاعد مدير 
اإدارة الرت�شيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة وال�شيد اأحمد املح�شار رئي�ض ق�شم مراقبة 
م�شاريع  تنفيذي  احلو�شني  حمد  وال�شيد  ال�شارقة  وغ��از  وم��ي��اه  كهرباء  بهيئة  االإ�شتهالك 

باملجل�ض ع�شو ومقرر اللجنة.

القمزي ي�شتعد لتحد جديد بزوارق اأبوظبي يف بطولة العامل لفورمول-2

•• دبي-وام: 

يخو�ض منتخبنا الوطني للبولينج يوم ال�شبت املقبل حتديا جديدا من خالل 
م�شاركته بالبطولة العربية التي بداأت اأم�ض وت�شتمر حتى 19 اأغ�شط�ض اجلاري 
للبولينج  ال���دويل  باملركز  مناف�شاتها  وت��ق��ام  عربية،  منتخبات   10 مب�شاركة 

بالقاهرة.
وت�شهد هذه البطولة الن�شخة العا�شرة على م�شتوى منتخبات الرجال وال�شاد�شة 

على م�شتوى ال�شيدات.
واجتهت بعثة منتخبنا الوطني ام�ض اخلمي�ض اإىل القاهرة برئا�شة اأحمد خمي�ض 

اآل علي ع�شو جمل�ض اإدارة احتاد االإمارات للبولينج مدير املنتخبات الوطنية.
وت�شم البعثة املدرب ميكا واأحمد عتيق مدربا م�شاعدا، و6 العبني هم ح�شني 
ال�شويدي، ونايف عقاب، وحممود العطار، و�شلطان القبي�شي، وعبيد ال�شعدي، 
كل من هند احلمادي ومرا  ال�شيدات هن  و4 العبات مبنتخب  وعلي عاطي، 

البدو، ورمي جمال واأ�شماء ال�شويدي.

ويبداأ التدريب الر�شمي لالعبني والالعبات واالجتماع الفني للبطولة وحفل 
االفتتاح اليوم اجلمعة، على اأن تنطلق املناف�شات الر�شمية �شباح ال�شبت املقبل.

واأكد اأحمد خمي�ض اأن العبي منتخبنا الوطني من الرجال وال�شيدات ا�شتعدوا 
جيدا خالل الفرتة املا�شية قبل امل�شاركة يف البطولة، وذلك من خالل مع�شكر 
داخلي اأقيم يف دبي الأكر من �شهر، وقدموا خالله اأداء جيدا و�شط دعم كبر 

من اجلهاز الفني الذي اأطماأن على كافة تفا�شيل م�شاركة الالعبني.
واأ�شاف: "ناأمل يف اأن يحقق الالعبون نتائج اإيجابية يف امل�شاركة العربية، خا�شة 

بعد االأداء اجليد الذي قدموه يف بطولة العامل بال�شويد خالل يونيو املا�شي، 
واأن تكون البطولة العربية انطالقة جديدة لتحقيق النتائج االإيجابية والتتويج 

بامليداليات امللونة".
تكثيف  خ��الل  من  اللعبة  لن�شر  عمله  �شيوا�شل  البولينج  احت��اد  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
اللعبة  الأن  ال��درا���ش��ي،  املو�شم  ان��ط��الق  بعد  واالأك��ادمي��ي��ات  للمدار�ض  ال��زي��ارات 
للمنتخبات  العنا�شر  اأف�شل  الختيار  االإم���ارات  يف  املوهوبني  من  ملزيد  بحاجة 

الوطنية.

�شمن �شل�شلة زياراتها الأندية االإمارة 

�شباق الأندية للرت�شيد تبا�شر ح�شم املراكز الأوىل لالإعالن يف �شبتمرب القادم 

•• ال�شارقة-وام: 

وق���ع ن���ادي ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ات��ف��اق��ي��ة م��ع منظمة 
خا�شة  امل��واط��ن��ني  للحكام  دورة  لتنظيم  ال��دول��ي��ة   "IJSBA"
بالدراجات املائية، لتطوير احلكام وتاأهيلهم، قبل م�شاركة بع�شهم 

يف اإدارة مناف�شات بطولة العامل باأمريكا خالل الفرتة املقبلة.
يف  املتخ�ش�شة  املنظمة  اإ�شراف  حتت  ال��دورة  هذه  فعاليات  وتقام 

الدراجات املائية.
ال�شارقة  ن��ادي  عام  ا�شتقبال مدير  االتفاقية خالل  توقيع  وج��اء 

منظمة  لرئي�ض  احلو�شني  اأح��م��د  البحرية  للريا�شات  ال���دويل 
IJSBA يف اأوروبا بيرت دي�شبت، مبقر النادي يف مدينة ال�شارقة. 
جتمعه  التي  القوية  بالعالقات  ال��ن��ادي  اع��ت��زاز  احلو�شني  واك��د 
دول  خمتلف  يف  املائية  بالريا�شات  املخت�شة  واالأندية  باملنظمات 
العامل فيما اأكد رئي�ض منظمة IJSBA يف اأوروب��ا بيرت دي�شبت 
الفرتة  خ��الل  اجلانبني  بني  التعاون  تعزيز  يف  ال�شديدة  رغبته 
البحري  النادي  حققها  التي  الكبرة  النجاحات  ظل  يف  املقبلة، 

على كافة االأ�شعدة.
وخالل الزيارة، اطلع رئي�ض املنظمة على مرافق النادي واملعدات 

الفعاليات  ع��ن  وثائقي  ع��ر���ض  و�شاهد  ميتلكها،  ال��ت��ي  البحرية 
وامل�شابقات التي قام بتنظيمها النادي خالل الفرتة املا�شية.

يتم  التي  والبحرية  ال�شياحية  وامل��ع��امل  االأم��اك��ن  بع�ض  زار  كما 
فيها ممار�شة الريا�شات البحرية يف اإمارة ال�شارقة، وينظم عليها 
وبحرات  اخلان  كبحرة  الدولية  وال�شباقات  الفعاليات  خمتلف 
امل��م��زر وك��ورن��ي�����ض ال�����ش��ارق��ة و���ش��اط��ىء احل��م��ري��ة و���ش��اط��ىء كلباء 
مف�شل  ل�شرح  وا�شتمع  احل�شن  دبا  و�شاطىء  خورفكان  و�شاطىء 
عن اآلية التن�شيق والتعاون امل�شرتك بني كافة االأطراف واملوؤ�ش�شات 

احلكومية يف اإمارة ال�شارقة.

ال�شارقة للريا�شات البحرية ينظم دورات 
متخ�ش�شة يف اإدارة مناف�شات الدراجات املائية 

مب�شر البولينج  »عربية«  يف  الإمارات  ميثلون  ولعبات  لعبني   10



اجلمعة   12  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13618  
Friday    12    August    2022   -  Issue No   13618

18

الفجر الريا�ضي

•• اأبو ظبي- وام:

ال�شلوفيني  ال��دراج  مع  وتعاقد  امل�شتقبل،  اأجل  من  �شفوفه  دعم  الهوائية  "االإمارات" للدراجات  فريق  وا�شل 
دومني نوفاك "27 عاما" بعقد ميتد لعامني بداية من 2023 .

وكان الفريق تعاقد يف اليومني املا�شيني مع الدراجني النم�شاوي فيلك�ض جرو�ش�شارنرت والبلجيكي تيم ويلينز 
بعقد ميتد لعامني اأي�شا لكل منهما بداية من 2023 .

اأن توج بطال ل�شباق الطرق يف �شلوفينيا كما كان �شمن ثالثي من�شة التتويج يف �شباق جولة  و�شبق لنوفاك 

"االإمارات"، واللذين فازا  اإىل جانب مواطنه تادي بوجات�شار وراف��ال مايكا جنمي فريق  العام  �شلوفينيا هذا 
باملركزين االأول والثاين يف ال�شباق. وقال نوفاك: كان حلمي هو اللعب لفريق االإم��ارات اإىل جانب بطل مثل 
تاديي بوجات�شار والعديد من الدراجني اجليدين االآخرين؛ االآن، اأ�شبح احللم حقيقة، اأنا فخور وممنت لثقتهم 

بي، وحري�ض على بدء م�شرتي مع الفريق.
واأو�شح ماورو جيانيتي الرئي�ض التنفيذي ومدير فريق االإمارات: نوفاك مت�شابق اأظهر تقدًما جيًدا يف م�شرته 
االحرتافية، ون�شعر باأنه ي�شتطيع اإ�شافة اإمكانيات جيدة للفريق، خا�شة يف ال�شباقات واملراحل اجلبلية، لديه 

خربة من �شنوات عديدة بامل�شاركات العاملية، ونرى اأن لديه الكثر ليقدمه لفريقنا يف ال�شنوات املقبلة.

اإعدادي  مع�شكر  القامة  االأول،  الفريق  حكام  بعثة  اأملانيا  اإىل  غ��ادرت 
حت�شراً للمو�شم الريا�شي املقبل 2022-2023، مبدينة نومنربغ 
37 حكماً  اأغ�شط�ض اجل��اري، مب�شاركة   20 اإىل   9 خالل الفرتة من 

باالإ�شافة اإىل االأجهزة الفنية واالإدارية والطبية.
اإطار  �شنوياً، يف  يتم تنظيمه  الذي  االأول  الفريق  وياأتي مع�شكر حكام 
ت�شتهدف  التي  ال��ق��دم،  لكرة  االإم���ارات  الحت��اد  اال�شرتاتيجية  اخلطة 
التحكيم  االإماراتية، برفع م�شتوى  القدم  تطوير كامل منظومة كرة 

واالرتقاء باأداء احلكام املواطنني املكلفني باإدارة مباريات الفريق االأول 
يف خمتلف امل�شابقات.

فيما  عملية،  وتدريبات  نظرية  حما�شرات  املع�شكر  برنامج  ويت�شمن 
الفني  التطوير  جوانب  يف  للم�شاهمة  دوليني  حما�شرين  دع��وة  متت 
االإيطايل  احل��ك��ام  حم��ا���ش��ر  وه��م��ا  املع�شكر،  خ���الل  للحكام  وال��ب��دين 
جريجوري  البولندي  اللياقة  وم��درب  وحما�شر  ماثيو،  تريفولوين 

جرزي.

اأوىل  ال��ي��وم  ظهر  بعد  ت��اي  للمواي  االإم��ارات��ي  االأم���ل  منتخب  يخو�ض 
نزاالته يف بطولة العامل للمواي تاي للرباعم والنا�شئني وال�شباب التي 
اأغ�شط�ض   21 حتى  ت�شتمر  والتي  ملبور  ك��واال  ماليزيا  عا�شمة  يف  تقام 
احلايل مب�شاركة حوايل 700 العب والعبة من 101 دولة من خمتلف 
القارات على �شوء قرعة البطولة التي جرت م�شاء اأم�ض.. وكانت بعثة 
منتخب االأمل االإماراتي للمواي تاي حتت 17 �شنة وحتى 10 �شنوات، 

ق�شر  مع�شكر  بعد  االأول  اأم�����ض  البطولة  بفندق  للوفود  ان�شمت  ق��د 
هناك.

ويراأ�ض البعثة يا�شر �شامل ال�شاعدي وت�شم 19 العبا هم " راكان اأحمد 
يف وزن حتت 42 كجم ، ،حممد بالل  حتت 44 كجم ،ح��ارب البلو�شي  
حتت 38 ، عزيز احلمادي حتت 40  ،حممد كرمي ال�شعري حتت 46  
و�شيم  اأح��م��د   ،  52 حت��ت  اأمي���ن   ،ع�شام   48 حت��ت  املن�شوري  ،من�شور 

 50 اأحمد  ال�شواحلة حتت  ، ب�شار   48 38  ،زيد طارق  كناكري حتت 
، جا�شر اأحمد عبداحلفيظ حتت 57 ، حممد طارق املهري حتت 63 
كجم ، عبداهلل ال�شحي حتت 48  ، اأحمد الظاهري  حتت 45 ،حممد 
جفلة حتت 57 ، رايف رمزي حتت 81 ، �شالمة اجلنيبي  فوق 75 كجم 
بجانب  ك��ج��م   75 حت��ت  �شخر  وم�شطفي   ،  71 حت��ت  ���ش��الم   ت���امي   ،

اجلهاز الفني واالإداري .

وكانت فعاليات البطولة قد افتتحت م�شاء اأم�ض ب�شاطئ �شنواي الجون 
يف كواالملبور بعرو�ض رق�شات املاليو التقليدية التي تظهر الثقافة الغنية 
من جميع اأنحاء ماليزيا، مب�شاركة حملة االأعالم بالزي التقليدي على 
امل�شرح الرئي�شي، بح�شور عدد من امل�شوؤولني يف ماليزيا، وممثلني من 
و�شتيفان  الريا�شة،  ووزارة  الوطنية  االأوملبية  واللجنة  ال�شفارات  جميع 

.IFMA فوك�ض، االأمني العام لالحتاد الدويل للمواي تاي

حكام الفريق الأول يع�شكرون باأملانيا 
ا�شتعدادًا للمو�شم اجلديد

مب�شاركة منتخب االأمل االإماراتي

بدء نزالت بطولة العامل للمواي تاي يف كوالملبور اليوم

•• دبي-وام:

رئي�ض  ال�شعفار  اأ���ش��ام��ة  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
االحتاد االآ�شيوي للدراجات الهوائية 
- ن���ائ���ب رئ���ي�������ض االحت�������اد ال�����دويل 
ل��ل��دراج��ات اأن االجن���از ال��ذي حققه 
يف  املن�شوري  واأح��م��د  م��رزا  يو�شف 
االإ�شالمي،  الت�شامن  األ��ع��اب  دورة 
ي��اأت من  املقامة حاليا يف تركيا، مل 
فراغ واإمنا نتيجة عمل م�شتمر من 
العامة  الهيئة  من  ودع��م  الالعبني 
للريا�شة واللجنة االأوملبية الوطنية 

واحتاد االإمارات للدراجات.
ال�شعفار  اأ����ش���ام���ة  ����ش���ع���ادة  وت����ق����دم 

الوطني  منتخبنا  لالعبي  بالتهنئة 
ل���ل���دراج���ات ع��ل��ى م���ا ق���دم���وه خالل 
املناف�شات، موؤكدا انهم على الطريق 
ال�������ش���ح���ي���ح مل���وا����ش���ل���ة االإجن����������ازات 
الوطني  منتخبنا  وك���ان  واالأل���ق���اب. 
4 ميداليات ملونة  للدراجات اأحرز 
"ذهبيتني وف�شية واحدة وبرونزية 
الت�شامن  األ���ع���اب  ب����دورة  واحدة" 
التي  االأوىل  املرة  لتكون  االإ�شالمي، 
االإم���ارات ميدالية  بعثة  فيها  حت��رز 
بدورات  م�شاركاتها  تاريخ  يف  ذهبية 

األعاب الت�شامن االإ�شالمي.
معايل  اإىل  ال�شكر  ال�شعفار  ووج���ه 
الفال�شي  ب��ال��ه��ول  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 

للريا�شة،  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض 
النائب االأول لرئي�ض اجلنة االأوملبية 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ض  ال��وط��ن��ي��ة 
للوفد  وم��ت��اب��ع��ت��ه  ح�������ش���وره  ع���ل���ى 

االإماراتي امل�شارك يف الدورة.
ومتنى ال�شعفار املزيد من النجاحات 
االألعاب  دورة  يف  الوطني  للمنتخب 
هاجنت�شو  مبدينة  ال�19  االآ�شيوية 

ال�شينية العام املقبل.
و���ش��دد ع��ل��ى ����ش���رورة ا���ش��ت��ث��م��ار هذا 
الت�شامن  األ���ع���اب  دورة  يف  ال��ت��األ��ق 
للبطولتني  اجل���ي���د  ل���ال����ش���ت���ع���داد 
تايالند  يف  ل��ل��ط��ري��ق  االآ���ش��ي��وي��ت��ني 
وامل�شمار يف ماليزيا 2023 ليتمكن 
بطاقة  انتزاع  من  الوطني  املنتخب 

التاأهل الأوملبياد باري�ض 2024.

رئي�س الحتاد الآ�شيوي للدراجات ي�شيد باإجنازات مريزا واملن�شوري يف »األعاب الت�شامن«

فريق »الإمارات« للدراجات يوا�شل دعم �شفوفه .. وي�شم ال�شلوفيني نوفاك

Date 12/ 8/ 2022  Issue No : 13618
Dubai Courts of First Instance

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No:207/2022/4306- Commercial Execution

Held In: Third Execution Department No. 185
Execution Subject: Execution of the judgment issued in Case No 1055/2021 
Partial commercial banking, to pay execution amount of (2114015.11 AED), 
including all fees and charges
Execution request: National Bank of Fujairah, Address:: Emirate of Dubai Burj 
Khalifa Area Downtown - Boulevard Street Emaar Square Building 4 Second 
Floor - Office No. 208 Mohammed Al Serkal Law Firm- phone no 042622217
To be notified:1- Rajesh Kumar Krishna Nationality India -As a repaying 
guarantor - As Enforcee
Subject of Notice:A case has been filed against you, the above-mentioned 
executive case and obligated you to pay the amount executed 2114015.11 
to execution request or to court treasury Accordingly, the court will initiate 
executive procedures against you in the event of noncompliance with the 
aforementioned decision within 15 days from the date of publishing this 
announcement

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70533Date 12/ 8/ 2022  Issue No : 13618
Dubai Courts of First Instance Service by publication
In case No. 619/2022/38 Commercial Banks, Partial

Filed before: 2nd Commercial Banks Partial Circuit No. 256
Subject matter of case: Claim for obliging the defendant to pay the amount of (AED 56,718.00) (Fifty 
six thousand, seven hundred eighteen Dirhams), and also pay charges, expenses, attorney fees.
Plaintiff:Dubai Islamic Bank (PJSC),Its address :UAE, Dubai, Deira, Port Said, Next 
to Clock Tower, Dubai Islamic Bank Building, 6th floor, Legal Affairs Department, 
Mobile No. 0509846332, Tel. No. 042075436, P.O Box: 1080
Party to be notified:1- Bhavesh Hasmukhurai Patel Hasmukhurai In his capacity as defendant
The subject matter of Notice:We do hereby notify you that the court has rendered 
verdict, in the hearing dated 20/6/2022, as if in presence of the defendant, regarding 
commercial matter ending the entire litigation, to oblige the defendant to pay the 
plaintiff an amount of AED 56,718 ((Fifty six thousand, Seven Hundred Eighteen 
Dirhams) and oblige the defendant to pay the expenses, fees and amount of AED 
500 against the attorney fees.This verdict was rendered as if in the presence of the 
defendant and may be appealed within 30 days as of the day immediately after 
publishing this notice.
Rendered in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and publicly read.

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70021

Date 12/ 8/ 2022  Issue No : 13618
Notifications of Publication 

207 / 2022 / 3537 Commercial Execution 
Details of Publication Notification 
To Defendant: 1- Dulmini Thakshila Roshani 
Unknown residence 
Whereas the execution applicant: Elite Advance Building 
Cleaning Services L.L.C
The abovementioned executive case was filed against you 
and you shall pay the executed amount of AED 12752 to the 
execution applicant or the treasury of the court. 
Accordingly, the court will exercise the executive actions against 
you in case of not complying with the abovementioned resolution 
within 15 days upon the publication date of this notification. 

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70533 Date 12/ 8/ 2022  Issue No : 13618
Dubai Courts of First Instance SERVICE BY PUBLICATION

Case No:16/2022/1466. Partial Commercial
Heard at:5th Case Management Circuit No 404
Case Subject: Claim for obligating the defendant and litigants involved to jointly pay 
an amount of AED 33.070.00 (AED Thirty-three Thousand and Seventy Dirhams 
only) plus legal interest of 9% from the date of legal claim till full repayment, in 
addition to costs, expenses and lawyer's fees.
Claimant:TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE COMPANY LIMITED (Dubai Branch)
Address:UAE Emirate OF Dubai - Bur Dubai - Sheikh Zayed Rd, Single Business 
Tower Building. Third floor, Office No. 302 and 305, Near Emirates Holidays.
Represented by:Raya Salim Suhail Owaidan Al Amri
Respondents: (1) RANK International General Trading LLC,As Defendant.
Subject of Service:A case has been filed against you, and its subject is a cliam for 
obligating the defendant and litigants involved to jointly pay an amount of AED 
33.070.00 (UAE Thirty-three Thousand and Seventy Dirhams only) plus legal interst 
of 9% from the date of legal claim till full repayment, in addition to costs, expenses 
and lawyer's fees. Furthermore, a session is set on Tuesday corresponding to 16-08-
2022 at 90:00 AM at Remote Court Hearings, DESC& Buliding. You are, therefore, 
required to appear personally or through your legal representative to submit what you 
have of notes or documents to the court three days prior to the session at least.

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70533

Date 12/ 8/ 2022  Issue No : 13618
Legal Notice by Publication No. (2022/150218)

Notifier: COMMERCIAL BANK OF DUBAI (PSC)
Notified Party: JINESH ASHWIN DHARAMSEY - Nationality: Omani
Subject: Notice to the Notified Party to pay to the Notifier an amount of AED 3,372,850.33 (Only three million three 
hundred Seventy-Two Thousand Eight Hundred Fifty Emirati Dirhams and Thirty-Three Fils), due on 08-11-2020
1- Under mortgage agreements that were concluded between the Notifier and the Notified Party, an amount of AED 
3,372,850.33 (Only three million three hundred Seventy-Two Thousand Eight Hundred Fifty Emirati Dirhams 
and Thirty-Three Fils) became payable by the Notified Party to the Notifier, due on 08-11-2020. Therefore, the 
mortgage contracts dated 06-12-2017, 12-06-2018 and 27-06-2018 were concluded between them.
2 The details of the mortgaged properties are as follows:
First: A residential apartment located at Burj Khalifa Area - Plot No. 184 -Municipality No.: 808-345- Building 
- Building Name: 8 BLVD WALK Property No. 1608-16th Floor - Total Area in square meter = 50.45.Second: 
A residential apartment located at Burj Khalifa Area - Plot No. 184-Municipality No.: 808-345-Building 
1-Building Name: 8 BLVD WALK - Property No. 1103-11th Floor - Total Area in square meter = 142.14.
Third: A residential apartment located at Wadi Al Safa Area 3 - Plot No. 694-Building 1- Building Name: 
HERCULES TOWER HERCULES - Property No. 1001 - 10th Floor - Total Area in square meter = 372.06.
3- Therefore, the Notifier (Bank) notifies the Notified Party to pay the due debt; an amount of AED 
3,372,850.33 (Only three million three hundred Seventy-Two Thousand Eight Hundred Fifty Emirati 
Dirhams and Thirty-Three Fils), due on 08-11-2020.
4- Otherwise, the Notifier (Bank) will resort to taking the rest of the actions provided for in Law No. 
14 of 2008 on Mortgage in the Emirate of Dubai, and the related provisions in the Civil Transactions 
Law and the Civil Procedure Code.
Therefore, The Notifier hereby Notifies the Notified Party of the following:
Pursuant to the provisions of Law No. (14) of 2008 on Mortgage in the Emirate of Dubai, notifies you to pay the 
amount payable by you; AED 3,372,850.33 (Only three million three hundred Seventy-Two Thousand Eight 
Hundred Fifty Emirati Dirhams and Thirty-Three Fils), due on 08-11 2020, within 30 days from the date of your 
receipt of the present notice. Otherwise, the Bank will be forced to take the necessary legal actions for selling 
the properties owned by the Notified Party, which are mortgaged to the Notifier (Bank), as detailed below:
First: A residential apartment located at Burj Khalifa Area - Plot No. 184 Municipality No.: 808-345- Building 
- Building Name: 8 BLVD WALK Property No. 1608-16th Floor - Total Area in square meter = 50.45.Second: 
A residential apartment located at Burj Khalifa Area - Plot No. 184-Municipality No.: 808-345-Building 
1-Building Name: 8 BLVD WALK - Property No. 1103-11th Floor - Total Area in square meter = 142.14.
Third: A residential apartment located at Wadi Al Safa Area 3- Plot No. 694-Building 1 - Building Name: 
HERCULES TOWER HERCULES - Property No. 1001 - 10th Floor - Total Area in square meter = 372.06.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70533

Date 12/ 8/ 2022  Issue No : 13618
An advertisement claiming to be published have the 
case management office Ajman Federal Court of the 
Federal Civil Court of First Instance in the case No. 
AJCFICIPOR2022/0002045 commercial (partial)

To the defendant: Himani Narayan Rajuni Unknown place of residence:
You are mandated to attend the session of 23/08/2022 in front of 
the lawsuit administrative office, Ajman Federal Court, the Civil 
Court of First Instance Office No. (Case Manager Office No. 8) 
in person or through an authorized agent. And submit a reply 
memorandum to the lawsuit, enclosing all documents, within a 
period not exceeding ten days from the date of publication in 
order to consider the lawsuit whose number is mentioned above 
- as a defendant.
Judicial Services Office /Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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يتطلع باري�ض �شان جرمان حامل اللقب اىل موا�شلة عرو�شه القوية يف 
الثانية  املرحلة  ال�شبت �شمن  ي�شت�شيف مونبلييه  املو�شم عندما  م�شتهل 

من بطولة فرن�شا لكرة القدم.
وا�شتهل �شان جرمان املو�شم بقوة من خالل تتويجه بلقب كاأ�ض االبطال 
الفرن�شية عندما تغلب نانت -4�شفر، ثّم ا�شتهل حملة الدفاع عن لقبه 

بطال لفرن�شا بفوز �شاحق على كلرمون -5�شفر اال�شبوع املا�شي.
لكن اأبرز ما ي�شفي غليل نادي العا�شمة الفرن�شية هو امل�شتوى 

الكبر الذي ظهر عليه جنمه االرجنتيني ليونيل مي�شي 
اق��ل من  اداء  ك��ث��ًرا ه��ذا املو�شم بعد  ُي��ع��ّول عليه  ال��ذي 
"الربغوث" من  االول، حيث متكن  املتوقع يف مو�شمه 
اأك��روب��ات��ي، يف مباراتني  اأح��ده��ا  اه���داف،  ت�شجيل ثالثة 

باال�شافة اىل متريرة حا�شمة.
ا�شتلم  ال��ذي  غالتييه  كري�شتوف  اجلديد  امل��درب  وي��اأم��ل 

ال�شعلة من االرجنتيني ماوري�شيو بوكيتينو مع نهاية 
الباري�شي  ال��ف��ري��ق  ي�شتمر  ان  امل��ا���ش��ي،  امل��و���ش��م 

ب���اأدائ���ه احل���ايل واأال ي��ك��ون م��وؤق��ت��ا، يف ظل 
بلقب  الفوز  تتخطى  مطالب كبرة 

."1 "ليغ 
و����ش���ي���واج���ه �����ش����ان ج����رم����ان، 
املنت�شي  م��ون��ب��ل��ي��ي��ه  ن���ظ���ره 

بفوزه املثر على تروا 2-3 
بهدف  امل���ا����ش���ي  اال����ش���ب���وع 
ل���ت���ي���ج���ي ����ش���اف���ان���ي���ي���ه يف 

الدقيقة 81.
وي���ط���م���ح م��ون��ب��ل��ي��ي��ه اىل 

اف�شل  ن���ت���ائ���ج  حت���ق���ي���ق 
هذا املو�شم بعدما انهى 
املا�شي يف املركز  املو�شم 

الثالث ع�شر.
يعود  ان  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
ك����ي����ل����ي����ان م����ب����اب����ي اىل 
جرمان  ����ش���ان  ���ش��ف��وف 

بداية  ع���ن  غ����اب  ب��ع��دم��ا 
االإ�شابة،  ب�شبب  امل��و���ش��م 

ليعود اىل جانب الربازيلي 
��ا ال���ذي ت��األ��ق يف  نيمار اأي�����شً

وثالث  ب��ه��دف  االوىل  امل���ب���اراة 
ب��ع��د ه��دف��ني يف  مت��ري��رات حا�شمة 

كاأ�ض االبطال.
مباراة  اي  �شان جرمان  يخ�شر  ومل 
ع��ل��ى ي��د خ�����ش��م ف��رن�����ش��ي يف ملعبه 

.2021 ني�شان/اأبريل  �شهر  بران�ض" منذ  دي  "بارك 
يحّل  �شان�شي�ض،  األيك�شي�ض  املخ�شرم  الت�شيلي  املهاجم  بان�شمام  مت�شلحاً 
اىل  �شاعياً  االح��د  بري�شت  على  �شيفاً  املا�شي  املو�شم  و�شيف  مر�شيليا 

موا�شلة بدايته القوية بعدما تغلب على رين�ض يف املباراة االوىل 1-4.
اأر�شنال  جنم  مع  تعاقده  ر�شمًيا  االأرب��ع��اء  مر�شيليا  واأع��ل��ن 

اإنرت  ب��ع��د رح��ي��ل��ه ع��ن  ان��ت��ق��ال جم��ان��ي��ة  وب��ر���ش��ل��ون��ة ال�����ش��اب��ق، يف �شفقة 
االيطايل.

وو�شل املهاجم اإىل مطار مر�شيليا م�شاء الثالثاء و�شط ترحيب �شاخب 
يف  مو�شمني  عقب  االث��ن��ني  اإن���رت  ح���ّرره  اأن  بعد  املحليني  امل�شجعني  م��ن 

الدوري االإيطايل.
حّل مر�شيليا ثانًيا يف الدوري الفرن�شي املو�شم املا�شي وتاأهل اىل 

دوري اأبطال اأوروب��ا، لكن بعد ذلك رحل عنه املدرب االرجنتيني خورخي 
كرواتيا  مدافع  منه  ب��دال  وح��ّل   - �شابًقا  ت�شيلي  دّرب  ال��ذي   - �شامباويل 
اإيغور تيودور الذي ا�شتهل م�شواره بفوز االحد الفائت لكنه جاء  ال�شابق 
وحتى من  التدريبية  اأ�شاليبه  من  التذمر  ب�شبب  م�شحونة  اأج��واء  و�شط 
العب  على  النقمة  ازدادت  ثم  لونغوريا،  بابلو  للنادي  االإ�شباين  الرئي�ض 
يوفنتو�ض االإيطايل ال�شابق نتيجة بدء املباراة من دون القائد دمييرتي 
باييت، ما اأدى بق�شم من اجلمهور اىل توجيه �شافرات اال�شتهجان قبيل 

البداية.

ت���ردد ع��رب تقارير  ت��ي��ودور عمال ك��ب��راً يف ظ��ل م��ا  و�شيكون ام���ام 
اع��الم��ي��ة ع��ن وج���ود ت��ذم��ر ل���دى بع�ض ال��الع��ب��ني اأم��ث��ال ماتيو 

غندوزي وباييت.
الثقيل بني موناكو  العيار  ال�شبت اىل مواجهة من  وتتجه االنظار 

ورين الطاحَمني يف اإحدى ابرز مباريات املرحلة.
متاأخر  ق��رار  املا�شي، من  املو�شم  ثالث  موناكو،  ا�شتفاد  وك��ان 
اآر" ليحقق فوًزا  ايه  "يف  امل�شاعد  لتقنية حكم الفيديو 
مباراته  �شرتا�شبورغ يف  ملعبه على  خ��ارج   1-2

االفتتاحية اال�شبوع املا�شي.
الفرن�شية  االم���������ارة  ف����ري����ق  ل����ك����ّن 
�شيخو�ض اللقاء عقب خروجه يف 
االأدوار  من  اال�شبوع  منت�شف 
اأبطال  ل����دوري  التمهيدية 
امام  ب��خ�����ش��ارت��ه  اأوروب�������ا 
الهولندي  اأي��ن��ده��وف��ن 
بعد   ،3-2 اإي�������اب�������ا 
 ،1-1 تعادلهما ذهاباً 
اىل  التاأهل  يف  ليف�شل 
من  امل���ج���م���وع���ات  دور 

امل�شابقة القارية االم.
بدوره، مل تكن بداية رين، رابع 
املو�شم املا�شي مثالية، حيث �شقط 
امام  ار���ش��ه  ع��ل��ى  االوىل  امل��رح��ل��ة  يف 
لوريان �شفر1-، لذلك �شتكون مباراته 
انفا�شه  الل��ت��ق��اط  ج���داً  م��ون��اك��و مهمة  ام���ام 

وتفادي خ�شارة ثالث نقاط ا�شافية.
وت��ف��ت��ت��ح امل��رح��ل��ة اجل��م��ع��ة ب��ل��ق��اء ق���وي اي�����ش��ا ب��ني نانت 
عدد  يف  ت�شاويا  فريقني  ب��ني  جتمع  م��ب��اراة  يف  ليل  و�شيفه 
امل��رك��زي��ن التا�شع  ن��ق��ط��ة يف   55 ب���  امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  ال��ن��ق��اط 

والعا�شر على التوايل.
وا�شتهل ليل بطل 2021 املو�شم بفوز �شريح على اأوك�شر 1-4، 

فيما تعادل نانت امام اجنيه �شفر-�شفر.

•• اأبوظبي-وام: 

قيا�شيني،  ورق��م��ني  جديد  بلقب 
االإ�شباين  م��دري��د  ري����ال  ا���ش��ت��ه��ل 
اأن�شيلوتي  كارلو  الفني  وم��دي��ره 
وح�شد  اجلديد  املو�شم  فعاليات 
النادي امللكي اأول 6 األقاب ممكنة 

يحلم بها هذا املو�شم.
وت����وج ري����ال م��دري��د ب��ل��ق��ب كاأ�ض 
اأم�ض   ال�����ش��وب��ر االأوروب������ي م�����ش��اء 
على  ب���ال���ف���وز  االأرب������ع������اء  االأول 
اإن���رتاخ���ت ف��ران��ك��ف��ورت االأمل����اين 
االأومل����ب����ي  اال����ش���ت���اد  ع���ل���ى   0-2

بالعا�شمة الفنلندية هل�شنكي.
وافتتح الفريقان املو�شم االأوروبي 
ريال  معها  تعامل  قوية،  مبباراة 
مدريد بحنكة موؤكدا ت�شريحات 
والتي  امل����ب����اراة  ق��ب��ل  اأن�����ش��ي��ل��وت��ي 
اأو�شح فيها اأن فريقه لن ينخدع 
التي   ،6-1 ال��ث��ق��ي��ل��ة  ب��ال��ه��زمي��ة 
م��ن��ي ب��ه��ا اإن���رتاخ���ت اأم����ام بايرن 
اجلمعة  ي�����وم  االأمل���������اين  م���ي���ون���خ 
املو�شم  افتتاح فعاليات  املا�شي يف 

احلايل للدوري االأملاين.
ومدربه  م���دري���د  ري����ال  ووا����ش���ل 
هوايتهما  اأن�شيلوتي  االإي���ط���ايل 
القيا�شية،  االأرق�������ام  حت��ق��ي��ق  يف 
بنزميا  ك��رمي  الفرن�شي  اأك��د  كما 
ا���ش��ت��ع��داده ل��ت��ق��دمي م��و���ش��م اآخر 
قوي بعد مو�شم ا�شتثنائي ومميز 

يف 2021 - 2022 .
واأ�شاف ريال مدريد لقب ال�شوبر 
يحملها  التي  االأل��ق��اب  �شجل  اإىل 
ح���ال���ي���ا، وال������ذي ي�����ش��م ال�����دوري 
االأب�����ط�����ال  ودوري  االإ������ش�����ب�����اين 
ري����ال مدريد  االأوروب��������ي. ورف����ع 

االأل��ق��اب يف خمتلف  م��ن  ر�شيده 
البطوالت على مدار تاريخه اإىل 
من  جديدة  خطوة  ليقرتب   98

ك�شر حاجز ال�100 لقب.
باللقب  اأم�ض  ري��ال مدريد  وت��وج 
االأول من 6 األقاب ممكنة للفريق 
ح��ي��ث ت�شم  احل�����ايل  امل���و����ش���م  يف 
امل��ت��اح��ة للفريق  ق��ائ��م��ة االأل���ق���اب 
االإ�شباين  ال��دوري  اأي�شا كال من 
وك����اأ�����ض م���ل���ك اإ����ش���ب���ان���ي���ا وك���اأ����ض 
اأبطال  ودوري  االإ�شباين  ال�شوبر 

اأوروبا وكاأ�ض العامل لالأندية.
الرقم  امل���ل���ك���ي  ال���ف���ري���ق  وع�������ادل 
الفوز  م������رات  ل���ع���دد  ال���ق���ي���ا����ش���ي 
بال�شوبر االأوروبي حيث توج اأم�ض 
بعد  البطولة  يف  اخلام�ض  بلقبه 
ن�شخ 2002 و2014 و2016 
كل  مع  بهذا  وت�شاوى  و2017، 
وميالن  االإ�شباين  بر�شلونة  من 

االأل�����ق�����اب  ع�������دد  االإي�������ط�������ايل يف 
بال�شوبر االأوروبي.

وخا�ض ريال مدريد اأم�ض مباراة 
ال�شوبر للمرة الثامنة يف تاريخه 
لرب�شلونة  م���ب���اري���ات   9 م��ق��اب��ل 
فيما   ، مل����ي����الن  م����ب����اري����ات  و7 
اأول ظهور  االأم�ض  �شهدت مباراة 
الإنرتاخت فرانكفورت يف ال�شوبر 
ال�39  الفريق  لي�شبح  االأوروب���ي 
امل��ب��اراة على  ال���ذي يخو�ض ه��ذه 

مدار تاريخها.
للبطولة  الذهبي  ال�شجل  وظ��ل 
ح�شدت  فريقا   24 على  قا�شرا 
ال�47  ال���ن�������ش���خ  ج���م���ي���ع  األ�����ق�����اب 

للبطولة حتى االآن.
ولكن هذا الرقم للريال مل يكن 
ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ش��ي ال��وح��ي��د الذي 
حت��ق��ق يف م���ب���اراة االأم�������ض حيث 
يف  ا�شمه  حفر  اأن�شيلوتي  وا���ش��ل 

���ش��ج��الت ال���ت���اري���خ ال���ك���روي من 
ال�شوبر  ب��ل��ق��ب  ال��ت��ت��وي��ج  خ����الل 

للمرة الثانية مع ريال مدريد.
بالرقم  اأن�������ش���ي���ل���وت���ي  وان�����ف�����رد 
ل���ع���دد االأل����ق����اب التي  ال��ق��ي��ا���ش��ي 
ال�شوبر  يف  م����درب  اأي  ي��ح��رزه��ا 
اأول م��درب يف  االأوروب���ي، واأ�شبح 
التاريخ يحرز هذا اللقب 4 مرات 
جو�شيب  االإ�شباين  على  متفوقا 
ج��واردي��وال ال��ذي ت��وج باللقب 3 
مرات �شابقة مع بر�شلونة وبايرن 

ميونخ.
اأح�������رز لقب  اأن�������ش���ي���ل���وت���ي  وك������ان 
م��ع ميالن يف  االأوروب����ي  ال�شوبر 
ري���ال  وم����ع  و2007   2003
ث��م يف مباراة   2014 م��دري��د يف 

االأم�ض.
الفرن�شي  امل��ه��اج��م  ا���ش��ت��اأن��ف  كما 
ب���ن���زمي���ا ح�شد  ك�����رمي  ال��������دويل 

ري��ال مدريد وعادل  االأل��ق��اب مع 
م���ن الع����ب يف فريقه  اأك�����ر  م���ع 
اأم�ض الرقم القيا�شي لعدد األقاب 
يحرزها  التي  االأوروب����ي  ال�شوبر 

اأي العب يف م�شرته الكروية.
ورفع بنزميا ر�شيده مع زمالئه 
كافاخال  وداين  ك���رو����ض  ت����وين 
األقاب   4 اإىل  م��ودري��ت�����ض  ول��وك��ا 
ب��ال��ت�����ش��اوي م��ع ال��ربازي��ل��ي داين 
ال�شابق لرب�شلونة  النجم  األفي�ض 
مالديني  ب����اول����و  واالأ�����ش����ط����ورة 

النجم ال�شابق مليالن.
ول��ك��ن ال��رق��م االأه����م ل��ب��ن��زمي��ا يف 
م���ب���اراة االأم�������ض ك���ان م���ن خالل 
���ش��ج��ل��ه يف مرمى  ال����ذي  ال���ه���دف 
الثاين  ال�شوط  خ��الل  اإن��رتاخ��ت 
من امل��ب��اراة، وال��ذي رف��ع ر�شيده 
اإىل 324 هدفا مع ريال مدريد 
لينفرد  ال���ب���ط���والت  خم��ت��ل��ف  يف 

اأف�شل  قائكمة  يف  الثاين  باملركز 
التاريخ  ع����رب  ال���ف���ري���ق  ه�������دايف 
متفوقا بهدف على النجم ال�شهر 

ال�شابق راوؤول جونزالي�ض.
كري�شتيانو  الربتغايل  ويت�شدر 
اأبرز الهدافني يف  رونالدو قائمة 
تاريخ ريال مدريد بر�شيد 450 
خمتلف  يف  ال���ف���ري���ق  م����ع  ه���دف���ا 

البطوالت.
ال�شوبر  ل����ق����ب  ي�������ش���اه���م  وق�������د 
التهديفي  ال�����ش��ج��ل  وا����ش���ت���م���رار 
ل��ب��ن��زمي��ا يف زي����ادة فر�ض  امل��م��ي��ز 
اجلوائز  باأبرز  الفوز  يف  الالعب 
ومنها   ،2022 يف  ال����ف����ردي����ة 
الذهبية،  ال��ك��رة  ج��ائ��زة  بالطبع 
هدفا   32 يف  �شاهم  واأن��ه  خا�شة 
اأهداف"   7 و�شنع   25 "�شجل 
يف 24 مباراة خا�شها منذ بداية 

عام 2022.

ال�شوبر الأوروبي يد�شن حلم »ال�شدا�شية« يف ريال مدريد

بقيادة مي�شي ونيمار وعودة مبابي 

�شان جرمان ي�شت�شيف مونبلييه ملتابعة عرو�شه القوية 

•• اأبوظبي- وام:

بقيادة  جديدة  مرحلة  خلو�ض  القدم  لكرة  االأول  الوطني  منتخبنا  ي�شتعد 
يف  كبرة  وحتديات  طموحات  و�شط  اأروابارينا،  رودلفو  االأرجنتيني  مدربه 
الفرتة املقبلة، التي يناف�ض خاللها الفريق يف 3 بطوالت هي كاأ�ض اخلليج 
العربي وكاأ�ض غرب اآ�شيا وكاأ�ض اآ�شيا. ومن املقرر اأن يد�شن املنتخب الوطني 
مع�شكره اخلارجي من 18 اإىل 28 �شبتمرب املقبل عقب اجلولة الثالثة من 
القادمة،  للمرحلة  اأي��ام عن خطته  اأروابارينا قبل  واأعلن  ال��دوري.  م�شابقة 
الفريق  يلتقي  املقبل،  نوفمرب  باأبوظبي يف  داخلي  والتي متثلت يف مع�شكر 
خالله منتخبي االأرجنتني وكازاخ�شتان وديا. كما بداأ املدرب خطته بزيارات 
ميدانية للمع�شكرات التي تخو�شها فرق دوري اأدنوك للمحرتفني، واملقامة 
املع�شكرات والتعرف على  اأوروب��ا، بهدف متابعة الالعبني يف هذه  حاليا يف 
الفرتة  خ��الل  عليهم  الرتكيز  �شيكون  حيث  ال�شباب،  خا�شة  م�شتوياتهم 
الوطني  منتخبنا  اأن  حمللون  واأك���د  اخل���ربة.  عنا�شر  ج��ان��ب  اإىل  املقبلة، 
جتديد  اأبرزها  املقبلة  الفرتة  خالل  الكبرة  التحديات  من  العديد  اأمامه 

الثقة يف العبي املنتخب للعودة اإىل البطوالت ومن�شات التتويج من جديد، 
الفريق  به  ظهر  ال��ذي  امل�شتوى  بعد  اجلميع  بني  التفاوؤل  من  حالة  و�شط 
كاأ�ض  ت�شفيات  �شمن  االآ���ش��ي��وي  امللحق  م��ب��اراة  يف  اأ���ش��رتال��ي��ا  منتخب  اأم���ام 
اإن  اأحمد حماد  الريا�شي  املحلل  وق��ال  التاأهل.  برغم عدم   ،2022 العامل 
اأف�شل  اأروابارينا يف الفرتة احلالية هي اختيار  اأبرز التحديات التي تواجه 
الذي يجعله مطالبا  االأمر  الريا�شي وهو  لل�شارع  املقنعة  العنا�شر، خا�شة 
واالإح���الل  اال���ش��ت��ب��دال  اإط���ار عملية  ال�����ش��ب��اب، يف  ال��الع��ب��ني  بالرتكيز على 

لتطوير االأداء، خا�شة الدفاعي الذي يحتاج ملزيد من العمل.
واأ����ش���اف : الب���د م��ن امل��ت��اب��ع��ة اجل��ي��دة ل��الع��ب��ني م��ن ق��ب��ل امل����درب ���ش��واء يف 

املع�شكرات اخلارجية اأو مباريات الدوري التي تنطلق ال�شهر املقبل، وهو ما 
يقوم به املدرب حاليا الختيار اأف�شل العنا�شر و�شمها للفريق.

الوطني هي  يواجها منتخبنا  التي  التحديات  اأب��رز  اأن من بني  واأك��د حماد 
املناف�شة على اأكر من لقب خالل الفرتة املقبلة، و�شتكون البداية ببطولة 
كاأ�ض اخلليج. وقال : �شكل املناف�شة حاليا تغر كثرا عن ال�شنوات القليلة 
املا�شية، كما ارتفع �شقف الطموح بعد االأداء اجليد اأمام ا�شرتاليا يف ت�شفيات 
لل�شارع  كبرة  دفعة  اأعطى  االأداء  م�شتوى  التاأهل.  ع��دم  رغ��م  العامل  كاأ�ض 
الريا�شي باأن القادم �شيكون اأف�شل كثرا. وقال د. ح�شن �شهيل ع�شو جمل�ض 
اإدارة نادي الن�شر، م�شرف الفريق االأول، وامل�شرف ال�شابق ملنتخب االإمارات 

اإن اأبرز التحديات التي تواجه املنتخب خالل الفرتة املقبلة هي تكوين فريق 
2026، من  يكون قادرا على حتقيق اأكرب اإجناز وهو التاأهل لكاأ�ض العامل 
خالل اختيار اأف�شل العنا�شر ذات االأعمار ال�شغرة، وا�شتبعاد العنا�شر التي 
كاأ�ض اخلليج  امل�شاركة يف بطولتي  ا�شتغالل  اأنه يجب  واأك��د  ال يعول عليها. 
اآ�شيا  كاأ�ض  املتمثل يف  االأك��رب  وقوي لال�شتحقاق  ر�شمي  كاإعداد  اآ�شيا  وكاأ�ض 
التحديات  اأب��رز  اأن  عبيد  الريا�شي خالد  املحلل  واأك��د  للمونديال.  والتاأهل 
التي تواجه منتخبنا خالل الفرتة املقبلة هي العامل البدين وكيفية تاأهيل 
الالعبني ب�شكل جيد، وقال : برغم اأن الفرتة احلالية ت�شهد اإقامة املع�شكرات 

قبل انطالقة الدوري، البد اأن يتم الرتكيز على هذا االأمر جيدا.
واملن�شمني  ال�شباب  خا�شة  الالعبني  بني  االن�شجام  عملية  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

اجلدد للمنتخب �شتكون من اأبرز التحديات، ورمبا حتتاج لبع�ض الوقت.
واأو�شح اأن امل�شاركة خالل الفرتة املقبلة بكاأ�ض اخلليج العربي �شتكون مهمة 
للغاية، حال م�شاركة بقية املنتخبات بالفريق االأول، وقال: لكن لو مل يحدث 
ذلك، �شيكون حتديا جديدا اأمام املدرب يجب التغلب عليه قبل امل�شاركة يف 

كاأ�ض اآ�شيا.

ريا�شيون : البطولت ال� 3 وانتقاء عنا�شر 
املنتخب اأبرز التحديات اأمام اأروابارينا

احلكم الإماراتي حامد الرو�شي ي�شارك يف 
اإدارة مباريات كاأ�س العامل للكرة الطائرة

•• اأبوظبي-وام: 

اختار االحتاد الدويل للكرة الطائرة حكمنا الدويل حامد الرو�شي للم�شاركة 
من  وبولندا  �شلوفينيا  يف  امل��ق��ررة  للرجال،  ال��ع��امل  بطولة  مباريات  اإدارة  يف 
الرو�شي �شمن  ومت اختيار  املقبل.  �شبتمرب   11 اإىل  اجل��اري  اأغ�شط�ض   26
للبطولة.  النهائي  ال��دور  يف  �شيتواجدون  والذين  الكبار،  ال�شت  النخبة  حكام 
وي�شارك يف البطولة 24 منتخبا، وت�شت�شيف �شلوفينيا 4 جمموعات وبولندا 
حلكمنا  و�شبق  والنهائي.  نهائي  ن�شف  ال���دور  ملناف�شات  اإ�شافة  جمموعتني 
العاملي حامد الرو�شي امل�شاركة يف اإدارة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري 
االأمم للرجال باإيطاليا خالل يوليو املا�شي، وكذلك جولتي الدور التمهيدي 
مباريات  اإدارة  يف  �شارك  كما  املا�شي.  يونيو  يف  بالفلبني  وال�شيدات  للرجال 
البطوالت  م��ن  العديد  الإدارت���ه  باالإ�شافة   ،  2020 طوكيو  باأوملبياد  اللعبة 

العاملية االأخرى.

احلار�س املخ�شرم �شرييغو ين�شم لنابويل 
بعد  عقده  من  املحرر  �شريغو،  �شالفاتوري  املخ�شرم  ال��دويل  احلار�ض  ان�شم 
هبوط جنوى اىل الدرجة الثانية االإيطالية، اىل نابويل الذي يكّون اأحد ممثلي 
بالده االأربعة يف دوري اأبطال اأوروبا هذا املو�شم. وكما احلال دائماً، جاء االإعالن 
عن �شم احلار�ض البالغ 35 عاماً على ل�شان رئي�ض نابويل اأوريليو دي لورنتي�ض 
الذي كتب على تويرت "اأهاًل و�شهاًل بك �شالفاتوري!". ومن املفرت�ض اأن يكون 
 "2016 2011 حتى  "من  الفرن�شي  �شان جرمان  لباري�ض  ال�شابق  احلار�ض 
بدياًل للحار�ض احلايل األيك�ض مريت اأو الأحد احلار�شني املر�شحني االن�شمام 
اىل الفريق اجلنوبي وفق و�شائل االإعالم، وهما االإ�شباين كيبا اأري�شاباالغا من 

ت�شل�شي االإنكليزي اأو الكو�شتاريكي كيلور نافا�ض من �شان جرمان.



وظيفة الأحالم.. ال�شتغراق 
يف النوم �شرطها الوحيد

دقائق  على  باحل�شول  دائ��م��ا  وحت��ل��م  ال��ن��وم،  ع�شاق  م��ن  كنت  اإن 
االأمركية  "كا�شبر"  �شركة  اأن  فيبدو  ال�شباح،  يف  منه  اإ�شافية 

للمراتب، �شتحقق لك احللم وتدفع لك املال لقاء ذلك.
"بقدرة  ي��ت��م��ت��ع��ون  اأ���ش��خ��ا���ض  ع���ن  "كا�شبر"  ���ش��رك��ة  وت��ب��ح��ث 
قدرتهم  ا�شتعرا�ض  من  لديهم  مانع  وال  النوم"،  على  ا�شتثنائية 
تلك يف االأماكن العامة وعلى و�شائل التوا�شل االجتماعي، وذلك 
بعث  على  وق��درت��ه��ا  ينتجونها،  ال��ت��ي  امل��رات��ب  م��زاي��ا  ال�شتعرا�ض 

االإح�شا�ض بالنوم العميق ل�شاعات.
النوم  على  ا�شتثنائية  ب��ق��درة  يتمتع  اأن  يجب  للوظيفة  فاملر�شح 
ال��ك��ام��را، وال�شغف  اأم���ام  ال��ظ��روف، واال���ش��ت��ع��داد للتواجد  يف ك��ل 
بامل�شاركة، والتحدث عن كل التجربة من خالل �شفحات ال�شركة 

على "ال�شو�شيال ميديا".
اأن  نيويورك، ويجب  �شكان  املر�شح من  يكون  اأن  ال�شركة  وتف�شل 
"اإنديان  �شحيفة  نقلت  وفقما  اأك���ر،  اأو  ع��ام��ا   18 ع��م��ره  ي��ك��ون 

اإك�شربي�ض" الهندية.
ون�شرت "كا�شبر" اإعالن الوظيفة على "تويرت"، حيث علق اأحد 
اأن��ام كل يوم  فاأنا  الوظيفة،  اإىل هذه  "اأحتاج  امل�شتخدمني قائال: 
ما يقرب من 18-19 �شاعة". واقرتح اآخر "بدال من الدفع ملن 
من  يعاين  �شخ�شا  حت�شروا  اأن  اأحت��داك��م  بالفعل،  جيدا  ينامون 

االأرق التام وتتمكنوا من جعله ينام".

مقا�شاة جملة بريطانية ب�شبب 
مقال عن �شمنة العربيات

اإينا�ض طالب  اتخذت املمثلة ومقّدمة الربامج العراقية املعروفة 
اجراءات قانونية �شّد جملة "اإيكونوم�شت" الربيطانية، كما قالت 
لوكالة فران�ض بر�ض  اأم�ض اخلمي�ض، على خلفية مقال ا�شتخدمت 
"اأ�شباب �شمنة" الن�شاء  فيه املجلة �شورتها يف �شياق احلديث عن 

العربيات، وتعّر�ض النتقادات وا�شعة.
الرجال"،  من  اأ�شمن  العربيات  الن�شاء  "ملاذا  بعنوان  مقال  واأث��ار 
ت��ن��دي��دا ك��ب��را ع��ل��ى مواقع  اأواخ����ر مت��وز/ي��ول��ي��و،  امل��ج��ل��ة  ن�شرته 
اأن  اعتبار  على  ودول��ي��اً،  العربي  ال��ع��امل  يف  االجتماعي  التوا�شل 

الن�ض عن�شري وذكوري ويلجاأ اإىل التعميم.
 42 وا�شتخدمت املجلة �شورة املمثلة العراقية البالغة من العمر 
 ،2021 العام  خريف  يف  بابل  مهرجان  يف  م�شاركتها  خ��الل  عاماً 

وو�شفها املقال ب�"املمثلة املمتلئة".
ال�شا�شات  على  تظهر  فهي  بلدها  يف  وا�شعة  �شهرة  طالب  ومتلك 
العراقية منذ ت�شعينيات القرن الع�شرين، ولديها اأكر من ت�شعة 

ماليني متابع على ان�شتغرام.
اإنها  اخلمي�ض  بر�ض  فران�ض  وك��ال��ة  م��ع  ات�شال  يف  طالب  وق��ال��ت 
ب�"االعتذار  للمطالبة  امل��ج��ل��ة،  ���ش��ّد  قانونياً"  "اجراء  اأط��ل��ق��ت 

وتعوي�ض مايل ورد اعتبار".
وراأت طالب، االأم البنتني، اأن �شورتها ا�شتخدمت يف �شياق "م�شيء 
للمراأة" و�شّكل "اإهانة للمراأة العربية واملراأة ب�شكل عام وكاأن هناك 
العربي  ال��ع��امل  يف  الن�شاء  ع��ن  م�شوهة  ���ش��ورة  لت�شدير  حم��اول��ة 

والبدينات".
اأن  "واجهت الكثر من التعليقات امل�شيئة"، م�شرة اإىل  واأ�شافت 

ذلك انعك�ض "�شلبا" على و�شعها النف�شي وعلى اأفراد عائلتها.
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مقا�شاة ديك ي�شيح 200 مرة يوميا
رفع زوجان اأملانيان دعوى ق�شائية على جارهما الذي ميتلك ديكا �شغرا يدعى "ماجدة"، متهم بال�شياح 200 

مرة يف اليوم.
وقال فريدري�ض فيلهلم، 76 عاًما، اإن الديك يبداأ يف ال�شياح من ال�شاعة 8 �شباًحا وال يتوقف لبقية اليوم، م�شيفا: 

نوافذ". اأي  فتح  اأو  احلديقة  ا�شتخدام  ميكننا  وال  م�شتمر  "ال�شجيج 
واأ�شار فيلهلم اإىل اأن اأحد اجلران اأُجرب على االبتعاد منذ عامني ب�شبب �شياح الديك امل�شتمر، م�شيفا: "اجلار ال 

يتخلى عن ديكه وعلينا اإما اأن نتعاي�ض مع ذلك، اأو علينا الفوز يف املحكمة".
واأو�شحت جوتا زوجة فيلهلم: "من ال�شعب احلديث عن التعذيب، لكن هذا ما يبدو عليه االأمر".

وبداأ الزوجان ت�شجيل كل مرة ي�شيح فيها الديك يف حماولة للدفاع عن ق�شيتهما اأمام حمكمة حمكمة مقاطعة 
ليمجو، وفقا ل�شحيفة "SUN" الربيطانية.

وقال تور�شنت جيزيكي، حمامي الزوجني، اإن "الديك لي�ض له اأن يعي�ض يف منطقة �شكنية هادئة".
من جانبه، قال مالك الديك "ماجدة"، 50 عاما، اإن وجود الديك �شروري يف حديقته للحفاظ على النظام بني 

قطيع الدجاج، م�شيفا: "الدجاجات بحاجة اإىل الديك، واإال فاإنهم �شينتفون بع�شهم البع�ض".
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قمي�س الرق�شة الأخرية جلوردان يف مزاد 
مايكل  االأم��رك��ي��ة  ال�شلة  ك��رة  اأ���ش��ط��ورة  ارت���داه  ال��ذي  القمي�ض  �شُيعر�ض 
 1998 نهائيات دوري للمحرتفني عام  االأوىل من  املباراة  ج��وردان خالل 
عندما حقق لقبه ال�شاد�ض واالخر مع �شيكاغو بولز، للبيع يف املزاد العلني 
ما  دوالر، وفق  5 ماليني  اىل   3 بنحو  يقدر  ما  اأيلول/�شبتمرب مقابل  يف 

اأعلنت دار �شوثبيز االأربعاء.
 23 ال��رق��م  يحمل  وال���ذي  ال�شهر  االأح��م��ر  ب��ول��ز  �شيكاغو  قمي�ض  يعترب 
اخلا�ض بجوردان، الثاين فقط الذي يتم بيعه باملزاد العلني من اأ�شل كل 
القم�شان التي ارتداها الالعب خالل حتقيقه لقب الدوري �شت مرات بني 
1991 و1998. ال تزال معظم القم�شان التي ارتداها جوردان يف نهائيات 
الدوري ذات ملك خا�ض، وفًقا ل�شوثبيز، على الرغم من اأنه تربع بواحد 

ملتحف �شميث�شونيان الوطني للتاريخ والثقافة االأمركية االإفريقية.
الذي  بولز  م��ع  م��ن م�شرته  االأك���رب  عاًما" اجل��زء   59" ج���وردان  اأم�شى 
فاز معه بجميع األقابه ال�شتة، لكنه عاد من اعتزاله يف عام 2001 ليلعب 

مو�شمني مع وا�شنطن ويزاردز.
وروى وثائقي "ذي ال�شت دان�ض" "الرق�شة االخرة" من اإنتاج �شبكة "اإي 
اأ�ض بي اأن" وموقع "نتفليك�ض" الذي �شدر يف عام 2020، تفا�شيل م�شرته 

مع بولز وال�شيما مو�شمه االخر.

قر�س بجوار رواد ال�شاطىء.. والنهاية �شعيدة
املا�شي،  االأ���ش��ب��وع  امل���اء،  يف  يلعبون  فلوريدا  �شواطئ  اأح��د  رواد  ك��ان  بينما 

ر�شدت طائرة بدون طيار، �شمكة قر�ض ت�شبح بجوارهم دون اأن ينتبهوا.
اإل��ك��رتوين اإىل  وق��ال روب��رت رو���ض، اأح��د را�شدي املقطع،  يف ر�شالة بريد 
35 نيوز"، اإنه و�شقيقه حددا مكان القر�ض، الذي يحتمل اأن يكون  "فوك�ض 
بيت�ض،  دايتونا  يف  اخلمي�ض  اأقداماأم�ض  �شبعة  اإىل  �شتة  من  طولها  �شمكة 

�شمال �شرق اأورالندو.
�شماال،  اإىل ح��وايل ميل ون�شف  املحلي  املم�شى  �شبح من  القر�ض  اإن  وق��ال 

نحو عدة اأ�شخا�ض قبل اأن يدرك اأنهم لي�شوا طعاًما ليم�شي قدًما.
وكان االأمر مزعًجا مل�شاهدة ذلك، الأن هناك عدًدا قلياًل من حدوث هجوم 

القر�ض التي حدثت موؤخرا، وهي هجمات غر مق�شودة ب�شكل عام.
طيار  ب��دون  الطائرة  ي�شاهدان  ال�شباحني  م��ن   2 اأن  يبدو  الفيديو،  ويف 
مكان  م��ن  فقط  اأم��ت��ار   3 بعد  على  القر�ض  اأن  يبدو  بينما  لها،  ويلوحان 
يف  بعيًدا  ي�شبح  اأن  قبل  اجتاههما  يف  ينظر  القر�ض  اأن  ويبدو  وجودهما، 

لهذا ال�شبب يرف�س ولدا 
بريتني �شبريز روؤيتها

ت��ك��ل��م ك��ي��ف��ن ف����ي����درالي����ن، ال�����زوج 
ال�شابق للفنانة االأمركية  بريتني 
اختيار  وراء  ال�����ش��ب��ب  ع��ن  �شبرز  
ح�شور  اأو  روؤي��ت��ه��ا  ع���دم  ول��دي��ه��ا 
الولدين  اأن  موؤكداً  زفافها،  حفلة 
�����ش����ون ب���ري�������ش���ت���ون وج�����اي�����دن مل 
اأ�شهر  منذ  والدتهما  م��ع  يتحدثا 
هو  ذل���ك  وراء  ال�����ش��ب��ب  واأن  ع����دة، 
ن�شرها ل�شور غر الئقة لها على 
مواقع التوا�شل االجتماعي خالل 
فرتة معركة الو�شاية مع والدها.

"كنت  ال���������ش����اب����ق:  ال���������زوج  وق�������ال 
اأي  عن  اإليهما  لالعتذار  م�شطراً 
لذلك،  نتيجة  ل��ه  تعّر�شا  ه��ج��وم 
وحاولت اأن اأ�شرح لهما اأن هذه رمبا 
تكون جمرد طريقة اأخرى حتاول 
التعبر  وال��دت��ه��م��ا  خ��الل��ه��ا  م���ن 
ينتق�ض  ال  ه��ذا  لكن  نف�شها.  ع��ن 
االأمر،  بهما  فعله  م��ا  حقيقة  م��ن 
اأن  اأ�شتطيع  ال  للغاية،  �شعباً  ك��ان 
اإىل  امل�شطر  املراهق  �شعور  اأتخّيل 
كان  الثانوية.  للمدر�شة  ال��ذه��اب 
من ال�شعب م�شاهدة طفلي ميران 
اأ�شعب �شيء ا�شطررت  اإنه  بذلك، 

اإىل القيام به يف حياتي".

تون�س �شيف �شرف مهرجان 
الإ�شكندرية ال�شينمائي

اأع����ل����ن م����ه����رج����ان االإ����ش���ك���ن���دري���ة 
املتو�شط،  ال�شينمائي لدول البحر 
�شرف"  "�شيف  ت��ون�����ض  اخ���ت���ي���ار 
ال������������دورة ال����ث����ام����ن����ة وال����ث����الث����ني 
للمهرجان، التي �شتعقد يف الفرتة 
ال��ع��ا���ش��ر من  اإىل  اخل���ام�������ض  م���ن 

اأكتوبر.
االإ�شكندرية  رئي�ض مهرجان  وقال 
اأباظة،  االأمر  الناقد  ال�شينمائي، 
اإط���ار  يف  ج���اء  االخ��ت��ي��ار  "هذا  اإن 
امل�شرية  الثقافة  ب��ع��ام  االح��ت��ف��ال 
التون�شية، حيث �شُيعر�ض عدد من 
االأفالم التون�شية مع تكرمي بع�ض 

�شناعها خالل اأيام املهرجان".
بال�شينما  "االحتفاء  اأن  واأ���ش��اف 
التون�شية �شيت�شمن اإقامة معر�ض 
ورت  �شور لالأفالم امل�شرية التي �شُ
يف تون�ض، اإ�شافة اإىل تنظيم ندوة 
امل�شرية  الثقافية  العالقات  حول 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة، مب�����ش��ارك��ة ع����دد من 
ذك���رت  م���ا  وف����ق  ال�شينمائيني"، 

وكالة رويرتز.
وتنظم املهرجان اجلمعية امل�شرية 
لكتاب ونقاد ال�شينما، التي اأ�ش�شها 
الكاتب وعامل االآثار الراحل كمال 
الثقافة،  وزارة  رعاية  امل��الخ، حتت 
ال�شياحة  وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

واالآثار وحمافظة االإ�شكندرية.
ويف وقت �شابق، اأعلن املهرجان اأن 
�شيت�شمن  املقبلة  دورت���ه  ب��رن��ام��ج 
40 عاما على  اإحياء ذك��رى م��رور 
رحيل مديرة الت�شوير اأبية فريد، 
املمثل  رح����ي����ل  ع���ل���ى  ع����ام����ا  و50 
اأي�شا  يا�شني، و50 عاما  اإ�شماعيل 
ع��ل��ى رح���ي���ل امل���خ���رج ف��ط��ني عبد 

الوهاب.

�شلل الأطفال ينت�شر يف لندن 
اأطلقت بريطانيا حملة تطعيم بجرعة معززة 
من اللقاح امل�شاد ملر�ض �شلل االأطفال ملن تقل 
ال��ت��اأك��د من  اأع����وام، بعد  اأع��م��اره��م ع��ن ع�شرة 
الربيطانية  العا�شمة  يف  ال��ف��رو���ض  ان��ت�����ش��ار 

الأول مرة منذ الثمانينيات.
اململكة  ال�����ش��ح��ي يف  االأم�����ن  وك���ال���ة  ور����ش���دت 
االأطفال  ل�شلل  م�شببا  فرو�شا   116 املتحدة 
ال�شحي هذا  ال�شرف  مياه  عينة من   19 من 
العام يف لندن، بعد اإر�شال تنبيه الأول مرة حول 
وقالت  حزيران.  يونيو  يف  الفرو�ض  اكت�شاف 
الوكالة يوم االأربعاء اإن م�شتويات فرو�ض �شلل 
اجليني  والتنوع  اكت�شافها  مت  التي  االأط��ف��ال 
يف  يحدث  ك��ان  ال��ع��دوى  انتقال  اأن  اإىل  ت�شر 

عدد من اأحياء لندن.
االآن، ولكن يف  اأي ح��االت حتى  ومل يتم ر�شد 
�شيدعو  حمتمل،  تف�شي  على  للتغلب  حماولة 
االأطباء االآن االأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم 
جرعة  على  للح�شول  اأع���وام  وت�شعة  ع��ام  ب��ني 
معززة من اللقاح، ف�شال عن حملة مت االإعالن 

عنها بالفعل.

نوار�س حتبط اقتحام ل�س ملنزل 
ل�ض  حماولة  الغا�شبة  النور�ض  طيور  من  �شرب  اأحبط 
ال�شرقة  بهدف  املنازل  اأح��د  بريطاين حمرتف القتحام 

حتت جنح الظالم.
عرب  الت�شلل  يحاول  عاماً"   40" ماكدونيل  كي�شي  ك��ان 
ح��دي��ق��ة ب��الك��ب��ول يف ال�����ش��اع��ة ال��راب��ع��ة ���ش��ب��اح��اً، عندما 
حتاول  كانت  التي  النور�ض  طيور  بع�ض  حركته  اأزعجت 

احل�شول على ق�شط من الراحة يف ال�شباح.
الهواء  ب��ال��ت��ح��ل��ي��ق يف  ال��غ��ا���ش��ب��ة  ال���ط���ي���ور  ق���ام���ت  وق����د 
املنزل  دخ��ول  يحاول  وه��و  ماكدونيل  على  واالنق�شا�ض 
عرب الباب اخللفي، و�شنت عليه هجوماً متوا�شاًل جعل 
يائ�شاً حلماية  اأو�شاله، ودفعه للمحاولة  الذعر يدب يف 
من  يفر  اأن  قبل  الغا�شبة،  الطيور  مناقر  م��ن  وجهه 

املكان على جناح ال�شرعة.
الأ�شحاب  املراقبة  ك��ام��رات  لقطات  اإن  املحققون  وق��ال 
امل���ن���زل ���ش��اع��دت��ه��م يف ال���ت���ع���رف ع��ل��ى امل���ج���رم ال�����ذي مت 
القب�ض عليه ووجهت اإليه تهمة حماولة ال�شطو. ومثل 
ماكدونيل، اأمام املحكمة يوم االثنني واأقر بالذنب، وتلقى 

حكماً بال�شجن ملدة 12 اأ�شبوعاً.
تاريخ  لديه  ماكدونيل  ف��اإن  ال�شرطة،  م�شادر  وبح�شب 
اإجرامي طويل مبا يف ذلك الع�شرات من جرائم ال�شطو 

ال�شابقة، وفق ما اأورد موقع “ميرتو” االإلكرتوين. 

توقيف برازيلية �شرقت والدتها 
بابتزاز  امراأة متهمة  الربازيلية توقيف  ال�شرطة  اأعلنت 
�شفة  انتحلت  اأخ���رى  م��ع  ب��ال��ت��واط��وؤ  و�شرقتها  وال��دت��ه��ا 
لوحات  بينها  وم���ن  امل�����ش��روق��ات  قيمة  وُق�����ّدرت  ع��راف��ة، 

لر�شامني بارزين بنحو 144 مليون دوالر.
امل�����ش��روق��ات ت�شمل  ب���اأن  اإع����الم حملية  واأف�����ادت و���ش��ائ��ل 
وهما  بوينته"،  �شونو" و"�شول  "اأو  بينها  لوحة من   16
التي  اأم����ارال  دو  تار�شيال  الربازيلية  للر�شامة  عمالن 
ُقّدرت  اأبرز االأ�شماء يف تيار احلداثة الربازيلي  ُتعد من 

قيمتهما بع�شرات ماليني الدوالر.
وكانت ال�شحية البالغة 82 �شنة ورثت ثروتها واالأعمال 
الفنية من زوجها جان بوغيت�شي، وهو هاوي جمع �شهر 

تويف قبل �شبع �شنوات.
اأ���ش��ه��ر على  اأّن االب��ن��ة عملت ط���وال  امل��ح��ق��ق��ون  واأو����ش���ح 
تدبر تفا�شيل عملية ال�شرقة بطريقة مدرو�شة بهدف 

اال�شتيالء على ثروة والدتها.
يف  �شركائها  م��ن  ث��الث��ة  على  القب�ض  ال�شرطة  واأل��ق��ت 
العملية فيما ال تزال تبحث عن اثنني اآخرين متواطئني 

كذلك.
ويف اأوائل عام 2020، تلقت ال�شحية ات�شااًل من عرافة 
قالت لها ان ابنتها مري�شة جداً ثم اأقنعتها بدفع مبالغ 

كبرة لها مقابل قيامها ب�"عمل روحاين" ينقذ االبنة.
 981 )نحو  برازيلي  ري��ال  ماليني  خم�شة  مبلغ  وُح���ّول 
املتواطئني يف عملية  ع��دد من  اإىل ح�شابات  دوالر(  ال��ف 

ال�شرقة.
ثم �شرفت االبنة املوظفني الذين كانوا يعتنون بالوالدة 

الإبقائها معزولة يف املنزل خالل اجلائحة .

ال�شيطرة على جليد القطب اجلنوبي ل تزال ممكنة 
ُيحتمل اأن يت�شّبب االحرتار العاملي باأكر من درجتني 
االأر�ض  اأك��رب غطاء جليدي على  ذوب��ان  مئويتني يف 
�شيت�شبب  م��ا  اجلنوبية  القطبية  ال��ق��ارة  يف  م��وج��ود 
عدة، على ما حّذر  اأمتاراً  البحر  برفع من�شوب مياه 
ال  الو�شع(  )على  "ال�شيطرة  اأّن  يعتربون  باحثون 
التي   2015 باري�ض  اتفاقية  وتهدف  تزال ممكنة".  
احلد  اإىل   "21 "كوب  امل��ن��اخ  م��وؤمت��ر  يف  تبنيها  مت 
درج���ة مئوية فوق   1،5 امل��ن��اخ��ي عند  االح����رتار  م��ن 
املنظمة  ان  اإال  ال�شناعية،  قبل احلقبة  ما  م�شتويات 
العاملية لالأر�شاد اجلوية ت�شر اإىل اأّن كوكب االأر�ض 
يتجه نحو احرتار بدرجتني ون�شف درجة اإىل ثالث 
درج��ات. ويف حال ا�شتمرت وترة االح��رتار بالتزايد 
الغطاء  ي�شاهم  ق��د  املئويتني،  ال��درج��ت��ني  لتتخطى 
بارتفاع  القطبية اجلنوبية  القارة  �شرق  اجلليدي يف 
م�شتويات �شطح البحر باأمتار عدة يف غ�شون ب�شعة 
ق���رون ف��ق��ط، على م��ا ذك���رت درا���ش��ة اأج��رت��ه��ا جامعة 
واإذا مل  االأرب��ع��اء.  املتحدة ون�شرت  اململكة  دوره��ام يف 
�شت�شاهم  املناخي درجتني مئويتني  يتخط االحرتار 
الطبقة اجلليدية يف اإبقاء م�شتوى �شطح البحر عند 

ما  بح�شب   ،2500 ع��ام  بحلول  مرت  ن�شف  من  اأق��ل 
اأ�شار معدو الدرا�شة، وبينهم علماء من اململكة املتحدة 
الرئي�شي  ال��درا���ش��ة  معد  وق��ال  وفرن�شا.  واأ���ش��رتال��ي��ا 
الربوفي�شور كري�ض �شتوك�ض من ق�شم اجلغرافيا يف 
جامعة دورهام اإّن "اال�شتنتاج الرئي�شي الذي تو�شلنا 
اإليه من خالل الدرا�شة هو اأّننا ال نزال قادرين ب�شكل 
كبر على التحكم مب�شر الغطاء اجلليدي يف �شرق 
القارة القطبية اجلنوبية". واأ�شاف اإّن "هذا الغطاء 
اجلليدي هو االأك��رب على االأر���ض ويحوي كمية من 
52 مرتاً"، م�شراً  املياه كفيلة زيادة من�شوب البحر 
النائم".  ال��ع��م��الق  "هذا  ذوب����ان  ت��ف��ادي  اأه��م��ي��ة  اإىل 
يف  درا�شتهم  نتائج  ُن�شرت  ال��ذي��ن  الباحثون  ودر����ض 
اجلليدي  ال��غ��ط��اء  ي�شتجيب  كيف  "نيت�شر"  جملة 
التي ت�شهد  االأم��اك��ن  االأخ��رة وعاينوا  ملوجات احل��ر 
حماكاة  عمليات  كذلك  وحللوا  فيه.  حالياً  تغيرات 
م�شتويات  ب��ه  تت�شبب  ال��ذي  االأث���ر  ملعاينة  حا�شوبية 
احلرارة  ودرج���ات  املنبعثة  الدفيئة  غ���ازات  م��ن  ع��دة 
على الغطاء اجلليدي بحلول االأعوام 2100 و2300 

و2500.

املو�شيقية ريبيكا بالك خالل ح�شورها العر�ص االأول لفيلم »اأنا اأحب اأبي« يف لو�ص اأجنلو�ص )ا ف ب(

كايلي جيرن ت�شارك اجلمهور 
�شورًا من طفولتها

�شاركت جنمة تلفزيون الواقع االأمركية  كايلي جيرن  اجلمهور جمموعة �شور 
مميزة لها من طفولتها، عرب ح�شابها اخلا�ض على موقع التوا�شل االجتماعي. 
االأول،  لها وثقت من خاللها حفل عيد ميالدها  كايلي جيرن �شور  ون�شرت 

وخطفت اأنظار املتابعني بخفة دمها ومالحمها الربيئة.
وظهرت كايلي جيرن وقد حملتها والدتها جنمة تلفزيون الواقع  كري�ض 
االأبي�ض،  ب��ال��ل��ون  ف�شتاناً  وت��رت��دي  �شبابها  يف  وه��ي  ب��دت  وق��د  جيرن  
"تويتي"  �شخ�شية  وع��ل��ي��ه  احل���ل���وى  م���ن  ق��ال��ب  واأم��ام��ه��م��ا 

الكرتونية.
وعلقت كايلي على املن�شور قائلة: "ال� 10 من اآب 1998، 

اأول حفل عيد ميالد يل".


