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رئي�س �لدولة يعني عبد�هلل ماجد �آل علي 
مدير� عاما للأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
»حفظه اهلل«، مر�شوماً احتادياً ب�شاأن بتعيني �شعادة عبداهلل ماجد 
وكيل  ب��درج��ة  الوطنية،  واملكتبة  للأر�شيف  ع��ام��اً  م��دي��راً  علي  اآل 

وزارة. 

»م�شبار �لأمل« ي�شتك�شف نوعا جديد� 
من �ل�شفق �لربوتوين �ملتقطع يف �ملريخ

•• اأبوظبي-وام: 

اأول  الأم�����ل«،  »م�����ش��ب��ار  امل��ري��خ  الإم�����ارات ل�شتك�شاف  اأع��ل��ن م�����ش��روع 
م��ه��م��ة ف�����ش��ائ��ي��ة ل���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ك��واك��ب ت��ق��وده��ا دول����ة ع��رب��ي��ة، عن 
ت�شجيل ملحظات هي الأوىل من نوعها عن نوع جديد من ال�شفق 

الربوتوين حول املريخ.
وقد توفر ظاهرة ال�شفق الربوتوين املتقطع التي حتدث يف اأماكن 
الغلف  �شلوك  متوقعة يف  ات غري  تغريرّ حول  جديداً  فهماً  متغرية 
الغلف  م�شروع  م��ع  الأم���ل  م�شبار  فريق  وت��ع��اون  للمريخ.  اجل��وي 
اجلوي للمريخ وتطوره املتقلب »مافن« التابع لوكالة نا�شا لدرا�شة 

امللحظات امللتقطة وتو�شيفها.
لل�شفق  ع��امل��ي��اً  امل�شبوقة  غ��ري  الأم����ل  م�شبار  ���ش��ور  درا���ش��ة  وت�شهم 
يف  املريخ  لبلزما  مافن  م�شبار  ملحظات  مع  املتقطع  الربوتيني 
الوقت نف�شه يف فتح اآفاقا جديدة اأمام فهم امل�شببات الغام�شة لل�شفق 

يف املريخ.                   )التفا�شيل �س7(
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رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان ملك ماليزيا ورئي�شي 
قريغيز�شتان وترينيد�د وتوباغو بذكرى ��شتقلل بلدهم

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اإىل جللة  تهنئة  برقية  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�س 
�شاه  باهلل  امل�شطفى  الدين  رعاية  عبداهلل  ال�شلطان 

ملك ماليزيا، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقلل بلده.
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي »رعاه اهلل« برقية تهنئة مماثلة اإىل جللة 

ال�شلطان عبداهلل رعاية الدين امل�شطفى باهلل �شاه.
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وب��ع��ث 
اإ�شماعيل  م��ع��ايل  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  مكتوم 

�شربي يعقوب رئي�س وزراء ماليزيا.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  اأخ��رى  جهة  من 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية  بن زايد 
اإىل فخامة �شدير جاباروف رئي�س جمهورية  تهنئة 

قريغيز�شتان ، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقلل بلده.
)التفا�شيل �س2(
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اأع�شاء من بعثة التفتي�س التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف فندق بعد و�شولهم اإىل زابوريجيا. )ا ف ب(

ائتلف مييني على عتبة الفوز

هناأهم بالعام الدرا�سي اجلديد
رئي�س �لدولة لأبنائه �لطلبة: �حر�شو� على 
بذل �جلهد و�ملثابرة وعلى �لتميز و�لتفوق 

•• اأبوظبي-الفجر:

هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة )حفظه اهلل( اأبناءه وبناته الطلبة مبنا�شبة العام 
�شموه  ح�شاب  على  تغريدة  يف  وق���ال  اجل��دي��د،  ال��درا���ش��ي 

ال�شخ�شي يف )تويرت(:
اأبارك لكم اأبنائي وبناتي عاماً درا�شياً جديداً .. احر�شوا 
على بذل اجلهد واملثابرة يف بداياته وعلى التميز والتفوق 
يف نهاياته.. م�شرية العلم واملعرفة، متوا�شلة ل تتوقف، 
ا�شتثمروها يف حتقيق طموحاتكم واآمالكم لغد اأف�شل لكم 

ولوطنكم.

رئ���ي�������س ب��ل��غ��اري��ا 
�ل��دول��ة �إىل  ي�����ش��ل 

•• اأبوظبي-وام:

و�شل فخامة رومني راديف رئي�س 
جمهورية بلغاريا ال�شديقة اأم�س 
اإىل  زي���ارة عمل  اأب��وظ��ب��ي يف  اإىل 

دولة الإمارات.
لدى  فخامته  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
و�شوله مطار الرئا�شة .. معايل 
اأح��م��د ب��ن ع��ل��ي ال�����ش��اي��غ - وزير 

دولة وعدد من امل�شوؤولني.

تبادل اتهامات حول ق�سف حميط املحطة النووية

غرو�شي: نريد تفادي حادث نووي مبحطة ز�بوريجيا 
نتيجة عطل فني اأثناء توجهها للهبوط يف مطار البطني اخلا�ص 

�لفرق �ملعنية تتعامل مع حادث �شقوط طائرة مدنية �شغرية 
يف �ملو�قف �خلارجية حلرم جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الهيئة العامة للطريان املدين وبالتن�شيق مع 
�شغرية  مدنية  طائرة  �شقوط  عن  املخت�شة  اجلهات 
م��ن طراز  الثابتة  الأجنحة  ذات  ال��ط��ائ��رات  ن��وع  م��ن 
لأغرا�س  املخ�ش�شة  ال��واح��د  امل��ح��رك  ذات  »�شي�شنا« 
ال��ه��واة يف امل��واق��ف اخل��ارج��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة حل���رم جامع 
ال�شيخ زايد الكبري، وبا�شرت الفرق املعنية على الفور 

بال�شتجابة للحدث.
الأولية  التحقيقات  ب��اأن  لها  بيان  يف  الهيئة  واأك���دت 
اأث��ن��اء توجه  اأن احل���ادث نتج ع��ن عطل فني  اأظ��ه��رت 
وقد   ، اخل��ا���س  البطني  م��ط��ار  للهبوط يف  ال��ط��ائ��رة 
نتج  الأف��راد.  الطائرة يف منطقة خالية من  �شقطت 

عن احلادث اإ�شابة قائد الطائرة ومت نقله على الفور 
احلالة  ومتابعة  ال��لزم  العلج  لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل 

ال�شحية.
الوطني  باملركز  متمثلة  املعنية  الفرق  كافة  وقامت 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة  والن��ق��اذ  للبحث 
املبا�شر  بالتن�شيق  امل��دين  للطريان  العامة  والهيئة 
ل�شمان �شلمة منطقة احلادث.. هذا واأكدت اجلهات 

املعنية باأن �شلمة املدنيني اأولوية ق�شوى.
باأنها  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  العام������ة  الهيئ������ة  واأك����دت 
وتبعاته.  احل��������ادث  اأ�ش��باب  يف  التحقي���ق  �ش��تبا�شر 
ون���ا����ش���دت اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة اجل��م��ه��ور ال���ك���رمي اأخذ 
امل��ع��ل��وم��ات م��ن م�����ش��ادره��ا ال��ر���ش��م��ي��ة، وجت��ن��ب ن�شر 

وتداول ال�شائعات.

•• عوا�صم-وكاالت:

ت��ب��ادل��ت رو���ش��ي��ا واأوك��ران��ي��ا جمددا 
بق�شف مناطق  اأم�����س  الت��ه��ام��ات  
حم���ي���ط���ة مب���ح���ط���ة زاب����وري����ج����ي����ا 
اإليها  التي و�شل  النووية )جنوب( 
فريق من الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
الوكالة  وف��د  زي��ارة  مع  وبالتزامن 
الدولية للطاقة الذرية اإىل حمطة 
زابوريجيا النووية الأوكرانية التي 
حتتلها رو�شيا، اأعلنت وزارة الدفاع 
املدفعية  اأن  الأرب���ع���اء،  ال��رو���ش��ي��ة، 
ملعاجلة  مبنى  اأ�شابت  الأوك��ران��ي��ة 

النفايات امل�شعة باملحطة النووية.
واأ������ش�����اف�����ت ال�����دف�����اع ال���رو����ش���ي���ة: 
زابوريجيا  حم��ط��ة  يف  »امل��وظ��ف��ون 
عقب  الإ�شعاعي  الو�شع  يراقبون 

الهجوم الأوكراين«.
اخلارجية  اأف������ادت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم����ن 
الرو�شية اأنها ل متانع بقاء مفت�شي 
وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��ذري��ة يف حمطة 

زابوريجيا ب�شكل دائم.
حملتها  م�����ن  م���و����ش���ك���و  وك���ث���ف���ت 
حاكم  اأع����ل����ن  ح���ي���ث  ال����دع����ائ����ي����ة، 
زابوريجيا املوايل لرو�شيا، القب�س 

تن�شب  �إي�����ر�ن  ميلي�شيا 
���ش��و�ري��خ ب��دي��ر �ل���زور.. 
و�ل��ت��ح��ال��ف ي��رد مب��ن��اور�ت

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفاد ن�شطاء املر�شد ال�شوري حلقوق 
»التحالف  ق�����وات  ب�����اأن  الإن�������ش���ان، 
اأجرت  »ق�شد«،  ال��دويل« ومب�شاركة 
ت��دري��ب��ات ع�����ش��ك��ري��ة، ب��ال��ق��رب من 
بريف  للغاز  »كونيكو«  حقل  قاعدة 
وا�شتخدمت  ال�شرقي،  ال���زور  دي��ر 
خللها الذخرية احلية، ومب�شاركة 
بغارات  ا�شتهدفت  حربية  طائرات 
اأهداف وهمية على الأر�س.  جوية 
وياأتي ذلك، بعد �شاعات من ن�شب 
الأفغانية  »ف��اط��م��ي��ون«  ميلي�شيا 
املقابلة  باجلهة  �شواريخ  من�شات 

للحقل.
اأن  اأم�����س،  ال�شوري،  املر�شد  واأ���ش��ار 
الأفغانية  »ف��اط��م��ي��ون«  ميلي�شيا 
الثوري  احل���ر����س  ل���ق���وات  امل��وال��ي��ة 
الإي�����������راين، ن�������ش���رت �����ش����واري����خ يف 
مدينة  يف  �شكر  ح��وي��ج��ة  منطقة 
دي���ر ال�����زور، ووج��ه��ت��ه��ا ن��ح��و حقل 
يف  ا�شتهدف  ال��ذي  للغاز  »كونيكو« 
للم�شادر  ووفقا  املا�شي.  اآب   25
ن�شرها  ال��ت��ي مت  ال�����ش��واري��خ  ف����اإن 

يقدر طولها بنحو 8 اأمتار.
ال�������ش���وري حلقوق  امل���ر����ش���د  وك�����ان 
اآب   22 يف  ر����ش���د  ق���د  الإن���������ش����ان، 
اأجرتها  ع�شكرية  تدريبات  املا�شي 
بالت�شارك  ال��دويل  التحالف  ق��وات 
ا���ش��ت��خ��دم��ت خللها  »ق�����ش��د«،  م���ع 
منطقة  يف  احل�����ي�����ة،  ال������ذخ������رية 
احلجيف ومنطقة اجلرافات �شمال 

غربي دير الزور.

واأ�شاف غرو�شي: »اأدرك كليا اأهمية 
م�شتعدون.  ون��ح��ن  اللحظة  ه���ذه 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
م�������ش���ت���ع���دة. ���ش��ن��ع��د ت����ق����ري����راً بعد 
الأي����ام  ب��ع�����س  �شنم�شي  م��ه��م��ت��ن��ا. 

هناك«.
ويف ال�شياق، قالت ماريا زاخاروفا، 
املتحدثة با�شم اخلارجية الرو�شية، 
زيارة  ت�شهم  اأن  تتوقع  مو�شكو  اإن 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
»ردع  يف  النووية  زابوريجيا  ملحطة 

البتزاز النووي الأوكراين«.
رئي�س  باليت�شكي،  يفجيني  وك���ان 
رو�شيا  عينتها  التي  املحلية  الإدارة 
لوكالة  ق��ال  زابوريجيا،  مدينة  يف 
الأول  اأم�س  الرو�شية  »اإنرتفاك�س« 
لبعثة  املقررة  ال��زي��ارة  اإن  الثلثاء 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
اإىل املحطة �شت�شتغرق يوماً واحداً 

فقط.
واأ�����ش����اف ب��ال��ي��ت�����ش��ك��ي، ال�����ذي كان 
اأن  اإن���ه ل يتوقع  ق��د ق��ال الث��ن��ني 
الكثري،  الزيارة  يتمخ�س عن هذه 
الط��لع على  »عليهم  املفت�شني  اأن 
يوم  خ��لل  املحطة  يف  العمل  �شري 

واحد«.

ع��ل��ى اأوك��ران��ي��ني خ��ط��ط��وا لهجوم 
اإرهابي باملحطة النووية.

الدولية  ال���وك���ال���ة  م���دي���ر  واأع���ل���ن 
غرو�شي،  رافاييل  الذرية،  للطاقة 
اإىل  ت�شعى  الوكالة  بعثة  اأن  اأم�س، 
»ت���ف���ادي ح����ادث ن����ووي« يف حمطة 
زابوريجيا الأوكرانية التي ت�شيطر 
عليها القوات الرو�شية، وذلك بعد 

و�شول البعثة اإىل املنطقة.
لل�شحافيني  غ���رو����ش���ي  و�����ش����رح 
يف م��دي��ن��ة زاب��وري��ج��ي��ا ال��ت��ي تبعد 
املحطة:  م��ن  كلم  خم�شني  ح��وايل 
تفادي  اإىل  ت�����ش��ع��ى  م��ه��م��ة  »اإن����ه����ا 
احل��ف��اظ على  واإىل  ن����ووي  ح����ادث 
هذه املحطة النووية املهمة، الأكرب 

يف اأوروبا«.

وي�����ش��ي��ط��ر اجل��ي�����س ال���رو����ش���ي هذا 
بدء  بعد  مار�س  مطلع  منذ  املوقع 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال���رو����ش���ي يف 
اأوكرانيا يف 24 فرباير. واأ�شبحت 
حم��ط��ة زاب���وري���ج���ي���ا، وه����ي اأك���رب 
اأوروب�������ا، نقطة  ن���ووي���ة يف  حم��ط��ة 
حم���وري���ة يف احل�����رب ال����دائ����رة يف 

اأوكرانيا.

وز�رة �لعدل �لأمريكية: وثائق »خبئت 
على �لأرجح« لدى تر�مب لعرقلة �لتحقيق 

•• ميامي- ف ب:

كد تقرير �شادر عن وزارة العدل الأمريكية اأن ملفات مت �شبطها يف مقر اإقامة الرئي�س 
الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب يف فلوريدا كانت »خمباأة على الأرجح« لعرقلة التحقيق 
الذي ي�شتهدفه. ت�شرح الوثيقة الإجرائية ال�شادرة ليل الثلثاء الأربعاء بال�شكل الأكرث 
تف�شيًل لغاية الآن الدوافع وراء تفتي�س مكتب التحقيقات الفدرايل مقر اإقامة الرئي�س 
مغادرته  بعد  ي�شلمها  �شرية جداً مل  ملفات  ل�شبط  املا�شي  اآب-اغ�شط�س   8 يف  ال�شابق 

البيت الأبي�س رغم مطالبته بذلك مرات عدة.
وتوؤكد الوثيقة اأنه قبل تنفيذ العملية عرثت ال�شرطة الفدرالية الأمريكية على »عدد 
اإقامة ترامب  اأن »ملفات م�شنفة �شرية« ل تزال موجودة يف مقر  من الثباتات« توؤكد 

يف مارالغو.
واأ�شافت اأن »احلكومة ح�شلت على اإثباتات اأي�شاً تفيد بوجود ملفات حكومية رمبا خمباأة 
وماأخوذة... واأن اأعماًل رمبا ح�شلت لعرقلة التحقيق«. واأرفقت وزارة العدل الأمريكية 

الوثيقة ب�شورة ملفات �شبطتها ال�شرطة الفدرالية حتمل اإ�شارة »�شري للغاية«.
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�ص 19

»القلب الكبري« تدعو �سناع العمل الإن�ساين 
للم�ساركة يف جائزة ال�سارقة ملنا�رصة الالجئني    

اأخبار الإمارات

تعبئة عامة لإنقاذ املت�رصرين 
من في�سانات باك�ستان 

عربي ودويل

توخيل بعد الهزمية من 
�ساوثمبتون: ل�سنا اأقوياء مبا يكفي

الفجر الريا�سي

املحكمة االحتادية العراقية تنظر يف دعوى حل الربملان

�شالح يطرح »خمرجا للأزمة«.. و�لكاظمي يلوح بال�شتقالة
•• بغداد-وكاالت:

انتخابات  اإج����راء  اأن  ���ش��ال��ح،  ب��ره��م  ال��ع��راق��ي  الرئي�س  اع��ت��رب 
ت�شريعية مبكرة »ميثل خمرجاً للأزمة« يف بلده التي �شهدت 
وف�شائل  ال�شدر  مقتدى  الزعيم  اأن�شار  بني  دامية  ا�شتباكات 

موالية لإيران خلل ال�شاعات الأربع والع�شرين املا�شية.
وقال �شالح يف خطاب متلفز بعد �شاعات من انتهاء املواجهات 
التي خلفت 30 قتيل يف املنطقة اخل�شراء بالعا�شمة العراقية 
ثل  ميمُ وطني،  تفاهٍم  وف��ق  بكرة  ممُ جديدة  انتخابات  اإج��راء  اإن 

ا من ال�شجال ال�شيا�شي  خمرجاً للزمة اخلانقة يف البلد عو�شً
ال�شتقرار  ت�شمن  اأن��ه��ا  اإىل  واأ����ش���ار  وال��ت��ن��اح��ر.  ال��ت�����ش��ادم  اأو 

ال�شيا�شي والجتماعي وت�شتجيب لتطلعات العراقيني.
من جانبه، قال رئي�س الوزراء العراقي م�شطفى الكاظمي اإن 
»حتتم  وجرحى  قتلى  واأوق��ع��ت  بغداد  �شهدتها  التي  الأح���داث 
علينا ح�شر ال�شلم بيد الدولة«، ملوحا بتقدمي ا�شتقالته اإذا 
تعقدت الأمور. هذا وبداأت املحكمةمُ الحتادية يف العراق، اأم�س، 

النظر يف دعاوى حِل الربملان.
اأيام  قرارها خلل  �شتمُ�شدر  املحكمة  اأن  العربية  وذكر مرا�شل 

اأ�شدر  قد  الأعلى  الق�شاء  الدعاوى. وكان جمل�سمُ  درا�شة  بعد 
قرارا يف وقت �شابق بعدم امتلكه �شلحيَة حل الربملان وفقا 
ال�شدري  ال��ت��ي��ار  اأن�����ش��ارمُ  يلجاأ  اأن  قبل  ال��د���ش��ت��وري��ة،  ل��لآل��ي��ات 

بتقدمي دعاوى اأمام املحكمة الحتادية للمطالبة بحله.
ويف وقت �شابق هدد رئي�س الوزراء العراقي، م�شطفى الكاظمي، 

بال�شتقالة اإذا ا�شتمرت الأو�شاع ال�شيا�شية املعقدة.
واأعرب الكاظمي عن ا�شتيائه من التدهور الأمني الذي �شهده 
اأم�س وو�شفه بالواقع املخزي، ويف كلمة متلفزة انتقد  العراق 

احلالة التي مير بها العراق ب�شبب التناحر ال�شيا�شي.

رحيل ميخائيل جوربات�سوف عن 91 عاما
طّي �ل�شفحة �لأخرية من تر�جيديا �لحتاد �ل�شوفياتي

•• الفجر -خرية ال�صيباين

كان جوربات�شوف اآخر زعيم للحتاد ال�شوفيتي، وكان و�شوله اإىل ال�شلطة مبثابة نهاية هيمنة 
اآخر �شفحة يف تراجيديا ما كان  مو�شكو على اجلمهوريات ال�شرتاكية. وبرحيله تطوى 

ي�شمى احتاد اجلمهوريات ال�شرتاكية ال�شوفياتية...اإنه قدر هائل مليخائيل جوربات�شوف، 
الذي تويف عن عمر يناهز 91 عاًما. ريفي، قادم من القوقاز، حما�شته ال�شيوعية التي ل 

جدال فيها ومهاراته ال�شخ�شية، التي �شنعت الكثري من احل�شاد، �شمحت له بالعبور، 
يف �شن �شغرية جًدا، داخل الدهاليز املغلقة ل�شلطة هرمت.   )التفا�شيل �س10(

غوربات�شوف..  ينعى  بوتن 
ويتحدث عن تاأثريه على �لعامل

•• عوا�صم-وكاالت
فلدميري  الرو�شي  الرئي�س  اأ�شاد 
ب�������وت�������ن، اأم�������������������س، مب���ي���خ���ائ���ي���ل 
غ��ورب��ات�����ش��وف، م��وؤك��دا اأن���ه ك��ان له 

»تاأثري كبري على تاريخ العامل«.
وقال بوتن يف برقية تعزية ن�شرها 
الكرملني: »ميخائيل غوربات�شوف 
تاأثري  له  كان  دولة  �شيا�شي ورجل 

كبري على تطور تاريخ العامل«.

انتخابات �سابقة الأوانها يف اإيطاليا:
هكذ� ميكن لئتلف 

�ليمني �أن يحكم �إذ� فاز!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

اأن  وميكن  اإيطاليا  يف  ال���راأي  ا�شتطلعات  اليميني  الئ��ت��لف  يت�شدر 
يفوز يف النتخابات املبكرة يف 25 �شبتمرب.

يحتل  اإيطاليا،  يف  املبكرة  الت�شريعية  النتخابات  موعد  من  �شهر  قبل 
التحالف  ال����راأي.  ا�شتطلعات  يف  ال�����ش��دارة  األ��وان��ه  مبختلف  اليمني 
الذي يجمع اأحزاب اليمني املتطرف فراتيلي ديتاليا بزعامة جيورجيا 
فورزا  ح��زب  وك��ذل��ك  �شالفيني،  ملاتيو  ال�شمالية  وال��راب��ط��ة  م��ي��ل��وين، 
46 باملائة من نوايا  اإيطاليا بزعامة �شيلفيو برل�شكوين، يح�شل على 
الت�شويت ح�شب ا�شتطلعات الراأي متقدما على الي�شار احلا�شل على 

باملائة.  30
اأي�شا  اأو  املثليني،  »ل��ل��وب��ي«  اأو  للهجرة،  مناه�س  برنامج  خ��لل  فمن 
التحالف  ه��ذا  اأن  يبدو  لأوروب���ا،  املناه�شة  ال�شيادية  النزعة  منا�شرة 
يغري الإيطاليني، الذين �شي�شوتون يف اخلريف -وهي الأوىل يف هذا 

البلد حيث يجري القرتاع عادًة يف الربيع.        )التفا�شيل �س9(

يعزيان  ونائبه  �لدولة  رئي�س 
�لرئي�س  وف��اة  يف  رو�شيا  رئي�س 
�ل�شوفيتي ل��لحت��اد  �ل�شابق 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( برقية 
فلدميري  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  اإىل  ت��ع��زي��ة 
ال�شديقة،  بوتني رئي�س رو�شيا الحتادية 
يف وفاة الرئي�س ال�شابق للحتاد ال�شوفيتي 

ميخائيل �شريغييفيت�س غوربات�شوف.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي )رع����اه اهلل( 
برقية تعزية مماثلة اإىل فخامة الرئي�س 
فلدميري بوتني رئي�س رو�شيا الحتادية.

�لقائم بالأعمال �لباك�شتاين بالإنابة ي�شيد مبو�قف 
�لإمار�ت �لإن�شانية جتاه �شحايا �لفي�شانات يف بلده

•• اأبوظبي - وام:

ب��الإن��اب��ة يف  ب��الأع��م��ال  القائم  اأ���ش��اد �شعادة امتياز ف��ريوز ج��ون��دل 
باملواقف  ال��دول��ة،  ل��دى  الإ���ش��لم��ي��ة  باك�شتان  جمهورية  ���ش��ف��ارة 
الإن�شانية النبيلة لدولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة جتاه �شحايا 
كارثة ال�شيول والفي�شانات املدمرة التي اجتاحت باك�شتان موؤخرا، 
واأودت بحياة املئات واأحدثت دمارا هائل يف البنية التحتية يف عدد 
الهلل  اأم�س مبقر هيئة  لقائه  امتياز خلل  الأقاليم. وقال  من 
الأحمر �شعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي الأمني العام املكلف للهلل 
اأوائل  الإم��ارات من  اإن دولة  امل�شوؤولني  الأحمر بح�شور عدد من 

الدول التي تفاعلت مع حجم الكارثة.      )التفا�شيل �س5(
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اأخبـار الإمـارات

�شندوق �لوطن يطلق بالتعاون مع وز�رة �لت�شامح و�أدنوك �لربنامج �لتدريبي �ل� 3 للتطوع يف �لظنة  

املقبل  الأ�شبوع  يف  وتنطلق  الظنة، 
م����دار  ع���ل���ى  ���ش��ت�����ش��ت��م��ر  دب������ي  اإىل 
الدولة  م��ن��اط��ق  مب��خ��ت��ل��ف  ال���ع���ام 
املتطوعني  ك��اف��ة  اإىل  ت�����ش��ل  ح��ت��ى 
امل��ح��ل��ي��ة، وت���رك���ز على  ب��ي��ئ��ت��ه��م  يف 
وحتديد  املتطوعني،  ق��درات  تعزيز 
امل�شروعات  م���ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 
وامل����ب����ادرات وال���ربام���ج ال��ت��ي ميكن 
الواقع خلدمة  اأر���س  تنفيذها على 
املجتمع الإماراتي، فور انتهاء هذه 
ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي، م���وؤك���دة اأن 
العمل التطوعي هو تعبري عن بلوغ 
الإن�شان غاية الكرم و�شماحة النف�س 
والرغبة يف التعاون والتعاطف، كما 
لأبناء  الطيب  للمعدن  جت�شيد  اإن��ه 

وبنات الإمارات.
القرقاوي  ي��ا���ش��ر  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل�����ش��ن��دوق ال��وط��ن اإن 
ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ال���ذي ينفذه 
وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�������ش���ن���دوق 

جم��ت��م��ع��ه��م ووط���ن���ه���م، م���وؤك���دة اأن 
ال���ت���ح���ل���ي ب���ال�������ش���ف���ات وال�����ق�����درات 
بال�شخ�شية  اخل���ا����ش���ة  وامل��ف��ات��ي��ح 
���ش��ك يف  ب��ل  �شت�شتهم  امل��ت�����ش��احم��ة، 
ال�����ش��ب��اب وتعزيز  ق����درات  ا���ش��ت��ث��م��ار 
الت�شامح  ق���ي���م  ب�������دور  اإمي����ان����ه����م 
قادرين  ي���ك���ون���وا  ل��ك��ي  وال��ت��ع��اي�����س 
على م�شاعدة الإن�شان يف كل مكان، 
التدريبي  الربنامج  ه��ذا  تبني  واأن 
اإمياننا  م����ن  ي��ن��ب��ع  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني 
اإحداث  يف  التطوعي  العمل  ب���دور 
املجتمع،  يف  الإي����ج����اب����ي  ال��ت��غ��ي��ري 
املتطوعني  وق��درة  ب��اإرادة  واعتزازنا 
وامل��ت��ط��وع��ات وم���ا ل��دي��ه��م م��ن قيم 

اإماراتية را�شخة.
التطوعي  ال��ع��م��ل  اأن  واأو����ش���ح���ت 
تعد  العامة  امل�شلحة  قيمة  واإع��لء 
دولة  لأب��ن��اء  املميزة  العلمات  م��ن 
الإمارات ، التي حتظى مبكانة بارزة 
تقدمه  م��ا  بف�شل  ودول��ي��ا  اإقليميا 

قيادتنا الر�شيدة من دعم وم�شاندة 
للجميع، وما يقدمه مواطنوها من 

جهود خمل�شة ل�شالح اجلميع.
الإماراتي  املجتمع  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
التطوع،  ب�����اأن  ك��ب��ري  اإمي������ان  ل���دي���ه 
اإن�شانية  ع����ن  ج����وه����ره  يف  ي���ع���رب 
ال��دع��م للجميع،  ي��د  را���ش��خ��ة مت��د 
ومن هذا املنطلق نعمل معا كاأفراد 
حتقق  ل��ك��ي  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ووزارات 
املجتمع  "التطوع يف خدمة  مبادرة 
من  ال�شامية  ال��غ��اي��ات  والإن�شان" 
اأبنائنا  خلل ال�شتفادة من قدرات 
مو�شحة  املتطوعني،  من  واإخواننا 
ه���و جزء  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  اأن 
مهم من ه��ذه امل��ب��ادرة لأن��ه يوؤ�ش�س 
فاعل  ب���دور  للقيام  امل��ت��ط��وع  وي��ع��د 

خلدمة جمتمعه.
واأ�شافت اأن هذه الربامج التدريبية 
املكثفة التي انطلقت من اأبو ظبي، 
مدينة  اإىل  ب��اأن�����ش��ط��ت��ه��ا  وو���ش��ل��ت 

•• اأبوظبي-وام:

الأول  اأم�س  الوطن  �شندوق  اأطلق 
الت�شامح  وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
اأبوظبي  برتول  و�شركة  والتعاي�س، 
فعاليات  "اأدنوك"،  ال���وط���ن���ي���ة 
الربنامج التدريبي الثالث للتطوع 
مبدينة الظنة يف اأبوظبي مب�شاركة 
ما يزيد على 60 متطوعا، وبرعاية 
كرمية من معايل ال�شيخ نهيان بن 
الت�شامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وال��ت��ع��اي�����س 

�شندوق الوطن .
ي���اأت���ي اإط�����لق ال���ربن���ام���ح يف اإط����ار 
ج��ه��ود ال�����ش��ن��دوق ال��رام��ي��ة لتعزيز 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز ق���درات 
جمتمعاتهم  خل���دم���ة  امل��ت��ط��وع��ني 

املحلية.
وت�����ش��ت��م��ر اأن�����ش��ط��ة ال��ربن��ام��ج على 
اإ�شراف  اأي������ام، حت���ت  ث��لث��ة  م����دى 
واملتخ�ش�شني  اخل�����رباء  م���ن  ع���دد 
العديد  وم�شاركة  بدعم  الدوليني، 
واملحلية  الحت����ادي����ة  اجل���ه���ات  م���ن 
ال�شتفادة  على  وي��رك��ز  واخل��ا���ش��ة، 
م���ن ق������درات م��ت��ط��وع��ي الإم�������ارات 
وبيئتهم  جم��ت��م��ع��ات��ه��م  ل�������ش���ال���ح 

املحلية والإن�شان ب�شكل عام.
ورك�����ز ال���ربن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي على 
تقدمي جل�شات مكثفة تتناول روؤية 
والتعاي�س  الت�شامح  مللمح  �شاملة 
ب����الإم����ارات، وم��ق��دم��ة ع��ن برنامج 
�شرح  اإىل  اإ�شافة  الت�شامح،  فر�شان 
يف  والتعاي�س  الت�شامح  وزارة  ل��دور 
وعامليا،  حمليا  ال��ق��ي��م  ه���ذه  ت��ع��زي��ز 
�شمات  ب��اأه��م  تعريفهم  ج��ان��ب  اإىل 
اأن  واأهمية  املت�شاحمة،  ال�شخ�شية 
ال�شفات  ب��ه��ذه  املتطوعون  يتحلى 
ال�شخ�شية  مت��ي��ز  ال��ت��ي  ال�����ش��ام��ي��ة 

الغالية،  ال���دول���ة  ه���ذه  اأر�����س  ع��ل��ى 
والذي يتمثل يف " جمتمع متلحم 

يحافظ على هويته".
الأ���ش��م��ى من  ال���ه���دف  اأن  واأو����ش���ح 
اأن�شطته  مبختلف  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا 
تعريف  يف  ي���ت���م���ث���ل  وف���ع���ال���ي���ات���ه 
بالفر�س  وامل��ت��ط��وع��ات  املتطوعني 
املحلية،  بيئتهم  يف  للتطوع  املتاحة 
وحتفيزهم على التعاون مع الأفراد 
املجتمع  يف  واملوؤ�ش�شات  واجلماعات 
اأج��������ل خدمة  م�����ن  ب���ه���م  امل���ح���ي���ط 
و�شوًل  البيئة  وت��ط��وي��ر  الإن�����ش��ان، 
حتقيق  يف  ال���ن���اج���ح  الإ����ش���ه���ام  اإىل 
الوطن،  رب��وع  يف  ال�شاملة  التنمية 
وزارة  مع  امل�شتمر  بالتعاون  م�شيدا 
وال�شراكة  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ش��ام��ح 

املثمرة مع اأدنوك.
م�����ن ج���ان���ب���ه���م اأك��������د امل���ت���ط���وع���ون 
واملتطوعات امل�شاركون يف الربنامج 
وال���ذي���ن ي���زي���د ع���دده���م ع��ل��ى 60 
ال��ربن��ام��ج رك���ز على  اأن  م��ت��ط��وع��ا، 
تفعيل قدراتهم وتعريفيهم بالعديد 
على  وم�شاعداتهم  امل�شروعات  من 
تطوعية  وب����رام����ج  خ��ط��ط  اب���ت���ك���ار 
بدور  م�شيدين   .. تنفيذها  ميكن 
الت�شامح  ووزارة  ال��وط��ن  ���ش��ن��دوق 
وال��ت��ع��اي�����س، وك��ذل��ك ك��اف��ة اجلهات 
راأ�شها  وعلى  الربنامج  يف  امل�شاركة 
الأحمر،  ال���ه���لل  وه��ي��ئ��ة  اأدن������وك، 
وموؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، وكليات 
بيانات  وق���اع���دة  ال��ع��ل��ي��ا،  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

اإك�شبو.
امل�شلمي  اأ���ش��م��اء  امل��ت��ط��وع��ة  وق��ال��ت 
منطقة  ل�شوؤون  املجتمعية  -الإدارة 
اإن ه��ذا ال��ربن��ام��ج يوؤهل  ال��ظ��ف��رة- 
جمتمعاتهن،  خل��دم��ة  امل��ت��ط��وع��ات 
واأن����ه����ا وج���دت���ه ف��ر���ش��ة اأك�����رث من 
وجهودها،  طاقتها  ل�شتثمار  رائعة 

الإم���ارات���ي���ة، وجت��ع��ل��ه��ا اأك����رث قدرة 
وال��ت��ط��وع يف خمتلف  ال��ع��ط��اء  على 

املجالت.
امل�شاركني  املتطوعني  تق�شيم  ومت 
 3 اإىل  ال���ت���دري���ب���ي  ال����ربن����ام����ج  يف 
املهارات  على  للتعرف  جمموعات، 
املميزة  والإم����ك����ان����ات  وال�����ق�����درات 
اأه��م ال�شبل  ل��دى كل منهم، وط��رح 
املجتمع  ل�شالح  منها  ل��ل���ش��ت��ف��ادة 

املحلي.
امل���درب���ون روؤي�����ة �شاملة  ك��م��ا ط���رح 
املحلي  امل���ج���ت���م���ع  م�������ش���ادر  لأه�������م 
خلل  من  منها  ال�شتفادة  وكيفية 
اقرتاحها  مي��ك��ن  عملية  م���ب���ادرات 
اأفكار  ط��رح  اإىل  اإ�شافة  وتنفيذها، 
م���ب���ادرات مبتكرة  وم�����ش��اري��ع ح���ول 

خلدمة املجتمع.
على  ال��ربن��ام��ج  اأن�����ش��ط��ة  وا�شتملت 
دعم  منها  رئي�شية،  جم���الت  ع���دة 
وم�شاندة اأ�شحاب الهمم من خلل 
قدراتهم  ت��ف��ع��ل  واأن�����ش��ط��ة  ب���رام���ج 
جمتمعيا،  ان���دم���اج���ه���م  وت����دع����م 
املواطنني  ب��ك��ب��ار  ت��ت��ع��ل��ق  وم����ب����ادرة 
بالأيتام  تتعلق  م���ب���ادرات  وك��ذل��ك 
والأطفال ب�شكل عام، وذلك يف اإطار 
�شعي ال�شندوق لتعزيز قيم الهوية 
ال�شابة،  الأج���ي���ال  ل���دى  ال��وط��ن��ي��ة 
الوطنية  الأول�������وي�������ات  وجت�������ش���ي���د 
وتعزيز اآفاق التنمية امل�شتدامة عرب 
املجتمعية  امل�شاركة  رك��ائ��ز  تر�شيخ 
وامل�شاركة يف املبادرات وتبني الأفكار 
التي  واملبتكرة  الريادية  وامل�شاريع 
تخدم العملية التنموية يف الدولة.

ال�شابري  ع���ف���راء  ���ش��ع��ادة  وع����ربت 
مدير عام وزارة الت�شامح والتعاي�س 
بني  الكبري  بالتعاون  �شعادتها  عن 
ال����وزارة و���ش��ن��دوق ال��وط��ن لتفعيل 
ق��درات متطوعي الإم���ارات خلدمة 

ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ح��ري�����س كل 
احلر�س على اأن ي�شل باأن�شطته اإىل 
كافة مناطق الإمارات، حيث انطلق 
من العا�شمة اأبوظبي مرورا بالظنة 
ال�شارقة  ثم  دبي  اإىل  ي�شل  اأن  قبل 
والفجرية  القيوين  واأم  وع��ج��م��ان 
وراأ�س اخليمة، وي�شتهدف تاأهيل ما 
خلل  متطوع   1000 على  ي��زي��د 
موؤهلني  ليكونوا  احل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة 
فاعلة  جمتمعية  م��ب��ادرات  لإجن���از 
ال�شندوق  م��ن  ب��دع��م  الأر����س  على 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات املحلية يف 

كل منطقة.
اإطار  ي��اأت��ي يف  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأك����د 
ال�شندوق  ي��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  اجل���ه���ود 
اأهدافه  لتحقيق  اآل��ي��ات��ه  ل��ت��ط��وي��ر 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي ت���رك���ز على 
الفر�س  ك��اف��ة  ت��وف��ري  الإ���ش��ه��ام يف 
اأبناء وبنات الإم��ارات لتحقيق  اأمام 
من  ومتكينهم  حياتهم،  يف  النجاح 
التنمية  الن�شطة يف جهود  امل�شاركة 
الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ال��دول��ة، مب��ا يحقق 

اخلري لهم ولوطنهم.
الربنامج  اأن  ال��ق��رق��اوي  اأك���د  ك��م��ا 
ومتابعة  م��ب��ا���ش��ر  ب���دع���م  ي��ح��ظ��ى 
نهيان  ال�شيخ  معايل  م��ن  م�شتمرة 
باعتباره  ن���ه���ي���ان،  اآل  م���ب���ارك  ب���ن 
ا����ش���ت���ث���م���ارا ح���ق���ي���ق���ي���ا يف ط���اق���ات 
قدراتهم  ب���رزت  ال��ذي��ن  املتطوعني 
خلل اإك�شبو 2020 دبي، ليكونوا 
بيئاتهم  يف  خ���ري  ط���اق���ات  ج��م��ي��ع��ا 
بدعم  املجالت،  خمتلف  يف  املحلية 
اإ�شرافه  من �شندوق الوطن وحتت 
الربنامج  ه��ذا  اأن  م�شيفا  املبا�شر، 
اأبناء الوطن  يعمل على تفعيل دور 
من  والإن�����ش��ان،  املجتمع  خ��دم��ة  يف 
جهود  يف  اإ�شهاماتهم  تعميق  اأج���ل 
واملن�شود  امل���رج���و  ال���ه���دف  حت��ق��ي��ق 

يقدمه  مم����ا  ك����ث����ريا  وا�����ش����ت����ف����ادت 
ال�شخ�شية  �شمات  ح��ول  ال��ربن��ام��ج 
اأن الربنامج يدرب  املت�شاحمة، كما 
ا�شتثمار  ع���ل���ى  امل�������ش���ارك���ني  ك���اف���ة 
خدمة  يف  ال�������ش���ب���اب���ي���ة  ال����ط����اق����ات 
املجالت،  مبختلف  الت�شامح  وط��ن 
وي�شاهم  املتطوعني  طاقات  ويفعل 
وتو�شيع  ام��ك��ان��ي��ات��ه��م،  ت��ط��وي��ر  يف 
معارفهم خلدمة الإمارات ، موؤكدة 
اأن الربنامج دمج بني قيم الت�شامح 
امل�شاحمة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  و����ش���ف���ات 
وك���ي���ف���ي���ة خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع ودع����م 

خمتلف فئاته .
�شيخة  امل���ت���ط���وع���ة  اأك���������دت  ف���ي���م���ا 
ب�شندوق  -امل����ت����درب����ة  امل������زروع������ي 
امل�شاركة  اأن  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة-  اأب���وظ���ب���ي 
�شيمكن  امل��م��ي��ز،  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  يف 
ك��ل م��ن��ا، م��ن ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ت��ه حول 
ال���ت�������ش���ام���ح وال����ع����م����ل الإن���������ش����اين 
وامل��ج��ت��م��ع��ي يف ال��وق��ت ن��ف�����ش��ه، كما 
عمل  خ��ط��ة  ت��ق��دمي  م���ن  �شيمكننا 
ملبادرات وم�شاريع متنوعة �شت�شاهم 
يف خدمة هذا املبداأ، داعية اجلميع 
اإىل ا�شتثمار مهاراتهم وطاقاتهم يف 
تغرياً  �شيحدث  ذل��ك  لأن  التطوع، 

ايجابيا يف املجتمع.
الربنامج قدمت  اأن�شطة  اإن  وقالت 
ت���ط���ب���ي���ق���ات ع��م��ل��ي��ة مم����ي����زة ح���ول 
املت�شاحمة،  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  م��ف��ات��ي��ح 
اكت�شاف  ك���ل م��ن��ا م���ن  ك��م��ا م��ك��ن��ت 
العديد من املهارات الزمة للتطوع، 
وا�شتك�شاف م�شادر الدعم وامل�شاندة 
والتي ميكن  املحلي،  املجتمع  داخل 
من خللها تقدمي املبادرات، اإ�شافة 
الزمة  ب���الأدوات  امل�شاركات  تعريف 
وت�شميم  وامل�شاريع  املبادرات  لإدارة 
خطة العمل، وغريها من الدرو�س 

املهمة جدا.

موؤ�ش�شة �لإمار�ت للتعليم �ملدر�شي تتيح خيار �رتد�ء �لزي �لوطني �لكندورة  لطلبة �حللقة �لثانية و�لثالثة -بنني

•• دبي - وام:

للتعليم  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  ق��ررت 
الزي  ارت��داء  خيار  اإتاحة  املدر�شي 
ال��ب��ن��ني �شمن  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال��وط��ن��ي 
"بداية  والثالثة  الثانية  احللقتني 
وذل����ك  اخلام�س"  ال�������ش���ف  م����ن 
متا�شياً مع ا�شتطلع ورغبة اأولياء 
الأم�������ور وح���ر����س امل��وؤ���ش�����ش��ة على 
للم�شي  معهم  ال��وث��ي��ق  ال��ت��وا���ش��ل 

قدماً يف دعم املنظومة التعليمية.
وتف�شيًل، حددت املوؤ�ش�شة لطلب 
احل��ل��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة /ب���ن���ني/ ارت����داء 

املواطنني يف املدار�س احلكومية يف 
وتاأتي  والثالثة  الثانية  احللقتني 
هذه اخلطوة متا�شياً مع توجهات 
ومقرتحات  اآراء  اأخ����ذ  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
اأول���ي���اء الأم�����ور يف الع��ت��ب��ار فيما 
يتعلق بالزي املدر�شي بعدما وردت 
املقرتحات  من  العديد  للموؤ�ش�شة 
كاأحد  ال���وط���ن���ي  ال�����زي  ب���اإ����ش���اف���ة 
اخليارات يف الزي املدر�شي للطلبة 

املواطنني.
وجددت املوؤ�ش�شة التزامها باإ�شراك 
مم��ث��ل��ني ع����ن امل�����دار������س وامل����ي����دان 
ال���رتب���وي اإ����ش���اف���ة مل��ج��م��وع��ة من 

للتعليم  الإم��������������ارات  م���وؤ����ش�������ش���ة 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  اأن  امل���در����ش���ي 

اختياريا  مدر�شيا  "الكندورة" زيا 
جانب  اإىل  ا���ش��ت��خ��دام��ه  مي��ك��ن��ه��م 
ال����زي امل��در���ش��ي امل��ع��ت��م��د احل���ايل، 
"الكندورة  املوؤ�ش�شة  ح���ددت  فيما 
احللقة  ل��ط��لب  احلمدانية"  م��ع 
ال���زي  اإىل ج���ان���ب  ب��ن��ني  ال��ث��ال��ث��ة 
الطلبة  وباإمكان  املعتمد،  املدر�شي 
ا���ش��ت��خ��دام اخل��ي��اري��ن اب���ت���داء من 

الأ�شبوع املقبل.
اأك�����دت معايل   ، ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  ويف 
وزيرة  الأم��ريي  يو�شف  بنت  �شارة 
والتكنولوجيا  العام  للتعليم  دولة 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  امل��ت��ق��دم��ة 

لت�شميم  الإم��ارات��ي��ني  امل�شممني 
واختيار الزي املدر�شي يف امل�شتقبل، 
باأهمية  املوؤ�ش�شة  من  اإمياناً  وذلك 
وال��������روؤى فيما  ت��وح��ي��د اجل���ه���ود 
تفا�شيل  وخمتلف  الطلبة  يخ�س 

امل�شرية التعليمية.
منهجها  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ة  واأك������دت 
اأولياء  م��ع  التوا�شل  على  القائم 
الرتبوي  بال�شاأن  واملعنني  الأم��ور 
وقالت اإنها �شتتابع اتخاذ القرارات 
اأق�شى  ت���وف���ري  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  ال���ت���ي 
درجات الرعاية للطلبة وللمجمتع 

الرتبوي ككل.

اأهمية  على  دائماً  ت�شدد  الر�شيدة 
امليدان  يف  الوطنية  القيم  تر�شيخ 
ال�شراكة  التعليمي، وتعزيز عملية 
اأحد  ب�شفتهم  الأم����ور  اأول��ي��اء  م��ع 
و�شركاء  التعليمية  العملية  اأرك��ان 
يف امل�شوؤولية لتخريج جيل اإماراتي 
قادر على مواكبة املتغريات العاملية 
الوطنية  بهويته  ومتم�شك  حوله، 
الإم����ارات����ي  امل��ج��ت��م��ع  وروح  وق��ي��م 

الأ�شيل".
ال���زي  اأن  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأع���ل���ن���ت  ك��م��ا 
من  ب��دءا  اإلزامياً  �شيكون  الوطني 
للطلبة  ال���ق���ادم  ال���درا����ش���ي  ال���ع���ام 

�ملعتمد  �حلايل  �ملدر�شي  �لزي  جانب  �إىل  بنني  �لثالثة-  �حللقة  لطلب  �حلمد�نية  مع  �لكندورة  خيار   • توفري 
و�لثالثة  �لثانية  �حللقتني  يف  �حلكومية  �ملد�ر�س  يف  �ملو�طنني  للطلبة  �لقادم  �لدر��شي  �لعام  من  �بتد�ًء  �لوطني  �لزي  • �إلز�مية 

�لقن�شل �لفلبيني ل� و�م : علقتنا 
مع �لإمار�ت ت�شهد تطور� ملحوظا 

•• دبي-وام: 

اأ�شاد �شعادة ريناتو نري دوينا�س، القن�شل العام جلمهورية الفلبني يف دبي 
والإمارات ال�شمالية، بالعلقات بني بلده ودولة الإمارات والتي تر�شخت 

يف املجالت القت�شادية والتجارية والثقافية والجتماعية.
اأن��ب��اء الإم����ارات / وام / تطور  واأك���د قن�شل ع��ام الفلبني يف ح��وار لوكالة 
اأن  اإىل  .. لفتا  املا�شيني  العقدين  البلدين خلل  الثنائية بني  العلقات 
بعد  خا�شة  ملحوظاً  ت��ط��وراً  ت�شهد  البلدين  ب��ني  القت�شادية  العلقات 
توقيع اتفاقية الت�شجيع واحلماية املتبادلة لل�شتثمار بني البلدين والتي 

من �شاأنها فتح اآفاق جديدة للنمو القت�شادي والزدهار.
ونوه بالنجاح الباهر ملعر�س اإك�شبو دبي 2020 الدويل والذي مت خلله 
الإعلن عن مفاو�شات جارية ب�شاأن اتفاقية �شراكة اقت�شادية �شاملة والتي 

تعزز التدفقات ال�شتثمارية، وتخلق فر�س عمل جديدة.
ورحب �شعادته، باملبادرات الإن�شانية التي تقوم بها دولة الإمارات والتي من 
الفلبيني،  ال�شعب  بالنفع على  �شاأنها تعزيز العلقات مع بلده مما يعود 
املختلفة  للجن�شيات  الإم��ارات  حكومة  توليها  التي  الرعاية  حجم  بجانب 
من املقيمني يف الدولة وتاأتي اجلالية الفلبينية �شمن اأكرب اجلاليات التي 
ت�شت�شيفها دولة الإمارات، لفتا اإىل كرم ال�شيافة التي تتميز به الإمارات 

يف اإطار فريد من التعاي�س ال�شلمي والتعدد وقبول الآخر.
واأ�شار اإىل الحتفال الذي نظمته اجلالية الفلبينية يف دبي ال�شهر املا�شي، 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  بح�شور  ال���ش��ت��ق��لل  عيد  مبنا�شبة 
نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س ،ما يدل على عمق العلقات بني البلدين 

وتطورها.

�سمن زيارة ر�سمية �سهدت عقد لقاءات واجتماعات لتعزيز اأطر ال�سراكة

رئي�شة وزر�ء �شربيا ت�شتعر�س مع وفد حكومة �لإمار�ت تطور�ت �لتعاون �لثنائي يف �لتحديث �حلكومي

اإط���لق���ه���ا، و���ش��ب��ل ت��ف��ع��ي��ل حماور 
العمل  وت�شريع  الع�شرة،  التعاون 
وامل�شاريع  امل����ب����ادرات  اإجن�����از  ع��ل��ى 

امل�شرتكة املرتبطة بها.
�شربيا  اأن  برنابيت�س  اآن���ا  واأك����دت 
والإم������������ارات ت���ت�������ش���ارك���ان ال������روؤى 
والأولويات للم�شتقبل، يف جمالت 

التبادل املعريف احلكومي يف مكتب 
رئ���ا����ش���ة جم��ل�����س ال�������وزراء ب�����وزارة 

�شوؤون جمل�س الوزراء.
تطورات  اإىل  الج��ت��م��اع  وت���ط���رق 
ال���ث���ن���ائ���ي يف جم����الت  ال����ت����ع����اون 
حققته  وم��ا  احل��ك��وم��ي  التحديث 
احل��ك��وم��ت��ان خ���لل 3 اأ���ش��ه��ر من 

التعليم  يف  وال�شتثمار  الرقمنة، 
وكل  والعلوم،  والتطوير،  والبحث 
ما ميكن اأن ي�شاعد �شربيا على اأن 
القائمة  للتنمية  جمتمعا  ت�شبح 
تبادل  اإن  وق���ال���ت  الب���ت���ك���ار،  ع��ل��ى 
اخل����ربات وامل��ع��رف��ة م��ع الإم�����ارات 
مكانة  لتعزيز  كبرية  اأهمية  ميثل 

•• دبي-الفجر: 

بحثت معايل اآنا برنابيت�س رئي�شة 
وزراء جمهورية �شربيا يف اجتماع 
وف��د ر�شمي م��ن حكومة دولة  م��ع 
اتفاقية  تنفيذ  الإم��ارات، تطورات 
التحديث  يف  ال��ث��ن��ائ��ي  ال���ت���ع���اون 
ال��ت��ي وق��ع��ت��ه��ا حكومتا  احل��ك��وم��ي 
بهدف  امل��ا���ش��ي،  م��اي��و  يف  البلدين 
وم�شاركة  امل���ع���ارف  ت��ب��ادل  ت��ع��زي��ز 
الناجحة،  وال���ت���ج���ارب  اخل������ربات 
ال��ك��وادر احلكومية،  وب��ن��اء ق���درات 
العمل  يف  املمار�شات  اأف�شل  وتبني 

احلكومي. 
عبد  �شعادة  الإم��ارات��ي  الوفد  �شم 
عام مكتب  لوتاه مدير  نا�شر  اهلل 
وزارة  يف  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ا���ش��ة 
و�شعادة  ال�����وزراء،  جمل�س  ���ش��وؤون 
م���ب���ارك ���ش��ع��ي��د ال���ظ���اه���ري �شفري 
�شربيا،  ل�����دى  الإم�����������ارات  دول������ة 
التنفيذي  املدير  البلو�شي  ورقية 
لقطاع العلقات الدولية وبرنامج 

�شربيا يف جمالت البحث والعلوم 
م�شيدة  والب�����ت�����ك�����ار،  وال���ت���ع���ل���ي���م 
بني  ل��ل��ع��لق��ات  املتميز  بامل�شتوى 

البلدين.
من جهته، اأكد عبد اهلل نا�شر لوتاه 
حر�س حكومة دولة الإمارات على 
البناء  ال������دويل  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
املعارف  وم�شاركة  لتبادل  الهادف 
احلكومية  وال��ت��ج��ارب  واخل����ربات 
لتوجيهات  جت�����ش��ي��داً  ال��ن��اج��ح��ة، 
التعاون  جم��الت  بتو�شيع  القيادة 
احلكومي  املعريف  والتبادل  العاملي 
بني دولة الإمارات وخمتلف الدول 

ال�شقيقة وال�شديقة.
الجتماع  اإن  لوتاه  اهلل  وق��ال عبد 
مع رئي�شة وزراء جمهورية �شربيا 
منذ  اإجن�������ازه  مت  م���ا  اإىل  ت���ط���رق 
الثنائي  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 
مايو  احل��ك��وم��ي يف  ال��ت��ح��دي��ث  يف 
الأ�شهر  ���ش��ه��دت��ه  وم�����ا  امل���ا����ش���ي، 
نحو  تنظيم  م��ن  املا�شية  الثلثة 
20 ور�شة عمل �شارك فيها مئات 

و�شهدت  احل��ك��وم��ي��ني،  امل��وظ��ف��ني 
�شاعة  األ��������ف  م�����ن  اأك��������رث  اإجن���������از 
تدريبية، وتناول اخلطوات املقبلة 
لتفعيل كافة حماور ال�شراكة واأهم 
�شيعمل  التي  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات 

اجلانبان على تنفيذها. 
تنظيم  الر�شمية  ال��زي��ارة  و�شهدت 
عدد من الجتماعات مع امل�شوؤولني 
يف ح��ك��وم��ة ���ش��رب��ي��ا، اإ���ش��اف��ة اإىل 
جولت وزيارات معرفية لعدد من 

اجلهات واملوؤ�ش�شات احلكومية.
وكان �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
املا�شي،  مايو   12 يف  �شهد  املالية 
توقيع اتفاقية التعاون الثنائي يف 
الإمارات  بني  احلكومي  التحديث 
وق���ع���ه���ا معايل  ال���ت���ي  و����ش���رب���ي���ا، 
وزير  ال��ق��رق��اوي  اهلل  عبد  حممد 
�شوؤون جمل�س الوزراء، ومعايل اآنا 
وزراء جمهورية  رئي�شة  برنابيت�س 

�شربيا.

رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان ملك ماليزيا ورئي�شي قريغيز�شتان وترينيد�د وتوباغو بذكرى ��شتقلل بلدهم
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
رعاية  ع��ب��داهلل  ال�شلطان  جللة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه 
الدين امل�شطفى باهلل �شاه ملك ماليزيا، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقلل 

بلده.
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« برقية 

تهنئة مماثلة اإىل جللة ال�شلطان عبداهلل رعاية الدين امل�شطفى 
باهلل �شاه.

وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم برقية تهنئة 
مماثلة اإىل معايل اإ�شماعيل �شربي يعقوب رئي�س وزراء ماليزيا.

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  اأخ���رى  جهة  م��ن 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة �شدير 
جاباروف رئي�س جمهورية قريغيز�شتان ، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقلل 

بلده.

نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، برقية 

تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س �شدير جاباروف.
برقية   ، مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبعث 
تهنئة مماثلة اإىل معايل عاقلبيك جباروف رئي�س وزراء جمهورية 

قريغيز�شتان.
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
ويك�س  م��اي  ب��اول  اإىل فخامة  تهنئة  "حفظه اهلل" برقية  الدولة 

ا�شتقلل  ذك��رى  مبنا�شبة   ، وتوباغو  ترينيداد  جمهورية  رئي�شة 
بلدها.

نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية 

تهنئة مماثلة اإىل فخامة باول ماي ويك�س.
برقية  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وب��ع��ث 
تهنئة مماثلة اإىل معايل الدكتور كيث رويل رئي�س وزراء جمهورية 

ترينيداد وتوباغو.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

م�شتقبل  نحو  "خطوة  التدريبي  امللتقى  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  نظمت 
حفيت  جبل  ومركز  رب��دان  مركز  يف  متتاليني  يومني  م��دى  على  ملهم"، 
ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت  الأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة  التابعني  املجتمعي 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك رئ��ي�����ش��ة الحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام ال��رئ��ي�����ش��ة الأعلى 
"اأم  والطفولة  للأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 

الإمارات".
جاء امللتقى تزامناً مع يوم املراأة الإماراتية الذي ي�شادف 28 اأغ�شط�س من 
اإبراز  "واقع ملهم.. م�شتقبل م�شتدام"، وذلك بهدف  �شعار  كل عام، حتت 
اإجنازاتها  على  ال�شوء  وت�شليط  امل���راأة،  متكني  جم��ال  يف  الدولة  اإجن���ازات 
وجناحاتها، وا�شت�شراف خطى املراأة نحو م�شتقبل م�شتدام، بالإ�شافة اإىل 
تعزيز دور اجلهات الوطنية يف خلق م�شتقبل م�شتدام للمراأة الإماراتية مبا 
يتوافق مع مبادئ اخلم�شني، وذلك بالتعاون مع �شركائها ال�شرتاتيجيني، 
والذي ح�شره عدد من املوظفني من اجلهات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي.

وبهذه املنا�شبة اأ�شاد معايل علي �شامل الكعبي رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
التنمية الأ�شرية بدعم القيادة الر�شيدة اللحمدود للمراأة الإماراتية منذ 
عهد املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
را�شخاً يف الإم��ارات، وبجهود �شمو ال�شيخة فاطمة  ثراه" الذي يمُعد نهجاً 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
التي  الإمارات"،  "اأم  والطفولة  للأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية 
وازن  الن�شائي  العمل  يف  نهجاً  ر�شمت  املمتد  وعطائها  الثاقبة  بروؤيتها 
بني ال�شعي اإىل النفتاح على روح الع�شر واحلفاظ على الأ�شالة العربية 

والتقاليد الإ�شلمية التي تمُعد نهجاً را�شخاً يف الإمارات.
وهناأ معاليه �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك مبنا�شبة يوم املراأة الإماراتية 
بتكرمي  م�شيداً  "واقع ملهم.. م�شتقبل م�شتدام"،  �شعار  ياأتي حتت  الذي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
فئة  عن  م��وؤخ��راً،  الإمارات"  "اأم  "رعاه اهلل"  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
دعٍم  من  �شموها  تقدمه  وم��ا  اجلن�شني  بني  للتوازن  الداعمة  ال�شخ�شية 
امل�شتويني  على  امللف  بهذا  النجاحات  من  مزيٍد  لتحقيق  ال�شعي  ملوا�شلة 
املحلي والعاملي، لتحقيق ريادة الإمارات وتر�شيخ ح�شور املراأة يف املنا�شب 

القيادية وتعزيز م�شاركتها يف خمتلف مناحي احلياة.

وقال معاليه: "نفخر ب�شمو ال�شيخة فاطمة بت مبارك باعتبارها منوذجاً 
عاملياً رائداً، وبجهود �شموها املباركة يف دعم ومتكني املراأة الإماراتية، التي 
حمققه  امل�شوؤولية  وحتمل  ال�شعاب  تخطي  على  وقدرتها  جدارتها  اأثبتت 
اإجنازات غري م�شبوقة، وا�شتطاعت اأن تخطو خطوات تاريخية م�شرفة يف 
قيام  منذ  التطوعية  والأع��م��ال  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت  خمتلف 
اأول��ت الرعاية لكل ما من �شاأنه دفع عجلة التنمية الوطنية على  الحت��اد 
مبداأ امل�شاواة وتكافوؤ الفر�س بدءاً من منحها حق التعليم و�شوًل اإىل تقليد 

املنا�شب العليا حتى اأ�شبحت حمط اأنظار العامل.
العقول  م��ن  ك��ب��رية  ن�شبة  مثلت  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  اأن  اإىل  الكعبي  واأ���ش��ار 
من  العديد  يف  التحدي  غمار  خلو�س  باملعرفة  ت�شلحت  التي  وال��ك��ف��اءات 
اأو تويل  الأعمال  اأن�شطة  امل�شتدامة من حيث  والتنموية  العلمية  املجالت 
َباِدرة ت�شارك يف �شنع م�شتقبلها  اأ�شبحت ريادية ممُ الإداري��ة حتى  املنا�شب 
وم�شتقبل وطنها وتبواأت املكانة اللئقة بها يف املجتمع، ومثلت وطنها يف 
العامل  م�شتوى  على  �شابقة  والدولية يف  والإقليمية  املحلية  املحافل  كافة 
العربي واملنطقة باأ�شرها، حيث تعك�س هذه اخلطوة روؤية الدولة امل�شتقبلية 

التي تهدف اإىل حتقيق التمكني الكامل للمراأة الإماراتية.
ذخٌر  "اأننت  ق��ائ��ًل:  الإم��ارات��ي��ة  للمراأة  وتقديٍر  �شكٍر  حتية  الكعبي  ووج��ه 
حتى  املناف�شة  على  وقدرتكن  جدارتكن  اأثبنت  لقد  نفخر..  وبكم  للوطن 
ال�شتغناء عنه يف  الوطني ل ميكن  الن�شيج  ل يتجزاأ من  اأ�شبحنت ج��زءاً 
معادلة النجاح والتطور التي ت�شهدها الدولة، ومتيزتن يف جميع املجالت 
و�شجلنت اإجنازات مهمة يف مواقع العمل املختلفة كانت حكراً على الرجال، 
وواجهنت  ال�شعوبات  على  وتغلبنت  وقدراتكن  ملواهبكن  العنان  فاأطلقنت 

كافة التحديات كما عهدناكن دائماً رمزاً للعطاء والطموح والإبداع".
الأ�شرية  التنمية  الرميثي مدير عام موؤ�ش�شة  وهناأت �شعادة مرمي حممد 
هذه  الإم��ارات��ي��ة،  امل���راأة  ي��وم  مبنا�شبة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
واللحمدود  املمتد  وعطائها  �شموها  جهود  فيها  ن�شتذكر  التي  املنا�شبة 
تعزيز  املمار�شات يف  اأرق��ى  ال�شديد على تطبيق  الإم���ارات، وحر�شها  لبنة 
مكانة املراأة الإماراتية ومتكينها من القيام بدورها يف امل�شاهمة واحل�شور 

الفاعل يف �شتى جمالت العمل الوطني.
واأ�شادت �شعادتها بجهود �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك التي اأولت اهتماماً 
كبرياً باملراأة الإماراتية وبقدرتها على حتقيق النجاح والتميز حتى اأثبتت 
اأن دعم  اإىل  التمكني والتوازن بني اجلن�شني، م�شرية  الرائدة يف  جتربتها 

ابنة الإمارات واإبراز طاقاتها هو الطريق اإىل التنمية والنهو�س باملجتمعات 
يف املجالت كافة، حتى اأ�شبحت ملهمة بعطائها كطالبة ومعلمة ومهند�شة 
املجتمعية  وامل�شوؤولية  امل�شتدامة  التنمية  اأعمال ورائدة يف  وطبيبة و�شيدة 

عد. والجتماعية ويف العديد من املجالت وعلى خمتلف ال�شُّ
"واقع  �شعار  ال��ذي يحمل  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ي��وم  اأن  الرميثي على  واأك���دت 
تبذلها  التي  اجلهود  يف  فارقة  علمة  يمُ�شكل  م�شتدام"،  م�شتقبل  ملهم.. 
الدولة والرامية اإىل تكرمي املراأة واإبراز دورها املحوري يف نه�شة املجتمع 
وت�شحياتها  بقوة،  حا�شرة  فلم�شاتها  راي��ت��ه..  ورف��ع  �شاأنه  وعلو  وتقدمه 
توليه  الذي  ال�شخي  الهتمام  حيث  من  الذهبي  ع�شرها  وتعي�س  قدرة،  ممُ
لها القيادة الر�شيدة وح�شولها على كامل حقوقها والرتقاء بجودة حياتها 

حتى اأ�شبحت منوذجاً متفرداً يحتذى به عاملياً.
وتطرقت �شعادتها اإىل جهود موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية املتمثلة يف توجيهات 
املراأة  م�شاركة  ���ش��رورة  اإىل  وال��رام��ي��ة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
م�شتقبل  و�شنع  املقبلة  عاماً  للخم�شني  التخطيط  يف  بفاعلية  الإماراتية 
ثل تعبرياً عن ثقة �شموها الكبرية يف ابنة الإمارات،  دولتها، الأمر الذي ميمُ
حيث تعمل موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية على تقدمي اأف�شل الربامج واخلدمات 
واملبادرات الهادفة لتمكني املراأة الإماراتية اجتماعياً واقت�شادياً، بالإ�شافة 
الأجيال  تربية  يف  دوره��ا  وتعزيز  واملعرفية،  الثقافية  قدراتها  تنمية  اإىل 
الجتماعية  التنمية  يف  الفاعلة  م�شاركتها  وتعزيز  ب��الأ���ش��رة،  واله��ت��م��ام 

والقت�شادية، وتعزيز دورها يف رفعة ونه�شة املجتمع.
اأن ابنة الإمارات حققت بخرباتها املرتاكمة واجتهادها وقيمها  واأ�شافت: 
اإجناٍز  ي��وٍم من  ت�شنعه كل  ملا  بالبنان، نظراً  اإليها  �شار  يمُ اإجن��ازات م�شهودة 
جديٍد يج�شد النتائج امل�شرفة التي اأفرزتها التجربة الريادية امللهمة لتمكني 
زت مكانتها من القيام بدورها يف امل�شاهمة واحل�شور الفاعل  املراأة والتي عزرّ
يف التنمية الوطنية، وت�شعى ب�شكٍل حثيث لرتجمة تطلعاتها امل�شتقبلية اإىل 
املثابرة وال�شتعداد اجليد،  العمل من خلل  باهرة وم�شهودة يف  جناحاٍت 
ظل  يف  النجاح  خطى  على  وال�شري  التقدم  دوام  يومها  يف  للمراأة  متمنية 

قيادتنا الر�شيدة واحلكيمة.
وقالت نعيمة مبارك املزروعي مديرة دائرة تنمية الأ�شرة يف موؤ�ش�شة التنمية 
الأ�شرية: "اإن امللتقى التدريبي الذي نظمته املوؤ�ش�شة حتت عنوان "خطوة 
"اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  جهود  ملهم" ناق�س  م�شتقبل  نحو 
الإمارات" يف جمال متكني املراأة الإماراتية، وتثمني جهود �شموها املعطاءة 

للرتقاء مب�شرية ابنة الإمارات وبناء اأجيال قادرة على حمل اأمانة الوطن 
للدولة،  ري��ادي  م�شتقبل  ل�شياغة  وتاأهيلهم  مكت�شباته،  على  واملحافظة 
فاجتهدت  والإخ��ل���س،  بالتفاين  الدعم  ذلك  الإماراتية كل  امل��راأة  لتقابل 
ونهلت من معني العلم واملعرفة حتى اأبدعت وتاألقت وغدت ق�شة جناحها 

عد". منوذجاً يحتذى به عاملياً يف العديد من املجالت وعلى خمتلف ال�شُّ
واأ�شافت: اأن موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية ا�شتعر�شت خلل جل�شة ع�شف ذهني 
امل�شاركات من  تناولت متكني  والتي  امل�شتدام،  امل�شتقبل  تدريبية، تخطيط 
وامل�شتقبلية  اأدوارها احلالية  الإماراتية وحتديد  املراأة  ا�شت�شراف م�شتقبل 
بكافة اجتاهاتها الجتماعية واملهنية والتخطيط ال�شليم مل�شتقبل م�شتدام 
الأدوار  وحتديد  الجتماعي  الوعي  وف��ق  التمكني  تدعم  تطبيقية  بطرق 
املطلوبة لدعم املراأة والتاأكيد على الدور الأ�شا�شي لها كزوجة واأم م�شوؤولة 
عن اأ�شرة لها دور تنموي يف املجتمع، بالإ�شافة اإىل جل�شة نقا�شية بعنوان 

خلق "م�شتقبل م�شتدام للمراأة الإماراتية".
واأ�شارت املزروعي اإىل اأن حماور جل�شة الع�شف الذهني ت�شمنت ا�شت�شراف 
واآليات  العملية  واملفاهيم  الإماراتية،  للمراأة  وامل�شتقبلية  احلالية  الأدوار 
التخطيط الذاتي مل�شتقبل م�شتدام، واأهم التحديات التي تواجه الفتيات يف 
التخطيط وفق متطلبات امل�شتقبل امل�شتدام، والأدوار املطلوبة من الفتيات 
واجلهات ذات العلقة لدعم املراأة من وجهة نظر الفتيات، والتي تو�شلت 
اإىل تو�شيات حول الأدوار املطلوبة من الفتيات واجلهات ذات العلقة من 
واأو�شحت  ع��ام��اً.   35  �  19 م��ن  العمرية  للفئات  م�شتدام  م�شتقبل  اأج��ل 
مديرة دائرة تنمية الأ�شرة يف موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، اأن فعاليات امللتقى 
للمراأة  م�شتدام  م�شتقبل  "خلق  ع��ن��وان  حت��ت  بجل�شة  اختتمت  التدريبي 
املمكنة لدعم  املبادرات  نقا�شية لبحث  تنظيم جل�شة  الإماراتية"، ت�شمنت 
متكني املراأة وفق خمرجات جل�شة "التخطيط للم�شتقبل امل�شتدام"، والتي 
تناولت حماورها عر�شاً لأهم تو�شيات جل�شة التخطيط مل�شتقبل م�شتدام، 
ومناق�شة املبادرات واحللول املمكنة، �شاركت فيها عدد من اجلهات املعنية 
دائرة  احلكومية،  اأبوظبي  اأك��ادمي��ي��ة  الب�شرية،  امل���وارد  -هيئة  يف  املتمثلة 
دائرة  العام للجمارك،  التنمية القت�شادية، الحتاد  دائرة  املجتمع،  تنمية 
الق�شاء، هيئة الرعاية الأ�شرية، اأدنوك، هيئة الدعم الجتماعي- لتنفيذ 
توافق  التي  الأولوية  ذات  املبادرات  اإىل حتديد  بالإ�شافة  التو�شيات،  تلك 
عليها بني اجلهات ذات العلقة والفتيات ملتابعتها، وا�شتطلع راأي الفتيات 

امل�شاركات يف اجلل�شة حول املبادرات التي مت طرحها.

•• اأبوظبي - وام:

نظم مركز اأبوظبي للإيواء والرعاية الإن�شانية – اإيواء فعالية للحتفاء 
ملهًما.  وطنًيا  من��وذًج��ا  تعد  التي  ومكانتها  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  مبكت�شبات 
والرعاية  للإيواء  اأبوظبي  ملركز  العام  املدير  �شهيل،  �شارة  �شعادة  وقالت 
مثاًل  اأ�شبحت  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ان  الفعالية  خ��لل  – اإي���واء،  الإن�شانية 
حقيقياً للن�شاء ومنوذجاً يمُحتذى به يف متكني املراأة وا�شطلعها مهامها 
يف ازدهار الوطن، نظًرا لدورها يف م�شرية التنمية ال�شاملة يف الدولة ب�شتى 
مقوماتها، والذي يعد برهاًنا على ما تعنيه املراأة للمجتمع حال متكينها 

واإكرامها بدعم القيادة الر�شيدة.
الإم��ارات��ي��ة بالرعاية  امل����راأة  اأن ن�شمل  امل��رك��ز ���ش��رورة  »ي���درك  واأ���ش��اف��ت: 
و�شونه  الفرد  تكرمي  مبادئ  جميع  عليها  نبني  كي  والدرا�شة  والتمكني 
ونفتخر بها لتكون بذرة اأمل جلميع الن�شاء امل�شت�شعفات على اختلفهن. 
ونطمح لأن يكون منوذج املراأة الإماراتية م�شهًدا متكرًرا بني عموم الن�شاء 
و�شدى يرتدد بني الفئات املهم�شة كي تتبلور املجتمعات الإن�شانية لتتخذ 
�شكلها الأمثل والأ�شلح.« وا�شت�شاف املركز كل من القبطان �شحر را�شتي، 
والرئي�س  واملوؤ�ش�س  امل��ي��داين،  املجال  يف  تعمل  اإماراتية  �شفن  قبطان  اأول 
التنفيذي ل�شركة »اإ�س جي اآر غروب«، والدكتورة فاطمة الكعبي، ا�شت�شاري 

ورئي�س ق�شم اأمرا�س الدم والأورام يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية، وباحثة 
يف مركز اأبوظبي للخليا اجلذعية، واللواتي حتدثن عن م�شريتهن كن�شاء 
اإماراتيات رائدات يف جمالتهن واإلهام احل�شور بدور املنظومة الوطنية يف 

توفري بيئة داعمة للمراأة و�شون حقوقها.
وحتدثت القبطان را�شتي عن املراأة الإماراتية يف القطاع الجتماع ودورها 
يف تعزيز حقوق الإن�شان وال�شتثمار فيه للنهو�س مبكانة الوطن. واأفادت 
لها  واأتاحت  لها  الإلهام  كانت هي م�شدر  الإم��ارات��ي  واملجتمع  البيئة  ب��اأن 
حر�س  مع  رائ���دة،  جتربة  اإىل  وال�شغف  الف�شول  وحتويل  النجاح  فر�س 
القيادة الر�شيدة برجالها ون�شائها على متكني املراأة الإماراتية وحثها على 

النجاح.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة فاطمة الكعبي اأن ك��ل ي��وم ه��و ي��وم امل���راأة الإم��ارات��ي��ة يف 
املراأة  اإك���رام  يف  الإم��ارات��ي  واملجتمع  القيادة  ت�شتمر  بينما  املحبة،  اإم���ارات 
اإمياًنا باإمكاناتها الهائلة، وبالرغم من حداثة عمر الدولة، اإل اأنها حققت 

مكانة را�شخة عاملًيا يف متكني املراأة.
ويقدم مركز اأبوظبي للإيواء والرعاية الإن�شانية – اإيواء خدمات الوقاية 
والإيذاء  والعنف  بالب�شر  الجت��ار  حل��الت  والتمكني  والتاأهيل  والرعاية 
املركز  اأول��وي��ات  قمة  يف  امل��راأة  متكني  ويقع  واجلن�شيات،  الفئات  �شتى  من 

ال�شرتاتيجية يف الوقت الراهن.

•• اأبوظبي- وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
رئي�شة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
 .. الإم���ارات  مر�شدات  جلمعية  الفخرية  الرئي�شة  الإم���ارات/  /اأم  الأ�شرية 
الع�شرين  و  الثالث  الإقليمي  العربي  املوؤمتر  فعاليات  اأبوظبي  ت�شت�شيف 

للمر�شدات وذلك خلل الفرتة من 5 اإىل 10 �شبتمرب اجلاري.
ب��ال��ت��ع��اون مع  الإم�����ارات  م��ر���ش��دات  ال���ذي تنظمه جمعية   - امل��وؤمت��ر  يحمل 

جانب  اإىل  فيه  نزدهر" وي�شارك  �شعار" معا   - للمر�شدات  العربي  الإقليم 
دولة الإم��ارات .. عدد من الدول العربية علوة على ممثلني عن اجلمعية 

العاملية للمر�شدات وفتيات الك�شافة، وجمعية بادن باول.
مر�شدات  جمعية  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  اإط����ار  يف  امل��وؤمت��ر  ا�شت�شافة  ت��اأت��ي 
الإمارات، والإقليم العربي للمر�شدات، باجلمعية العاملية للمر�شدات وفتيات 

الك�شافة.
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت  يعقد  كونه  اأهميته  املوؤمتر  يكت�شب 
مبارك " اأم الإمارات" ، التي تبذل جهودا كبرية من اأجل متكني املراأة ودفعها 

نحو التميز لتحقيق املزيد من الأمنيات والتطلعات.
�شموها وذلك  باهتمام ودعم  الدولة وخارجها  الإر�شادية يف  وتعتز احلركة 
1981 حيث  واإ���ش��ه��اره��ا ع���ام  ت��اأ���ش��ي�����س جمعية م��ر���ش��دات الإم������ارات  م��ن��ذ 

ا�شت�شافت اجلمعية و�شاركت يف العديد من املوؤمترات الإقليمية والدولية.
و حتظى احلركة الإر�شادية يف الدولة بالهتمام الدائم والدعم امل�شتمر من 
القيادة الر�شيدة بالدولة منذ عهد القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه" الذي ح�شر اأول اجتماع للمكتب العربي للمر�شدات 
يف عام 1988 و جانبا من املعر�س امل�شاحب له الذي اأقيم اآنذاك يف املجمع 

الثقايف باأبوظبي.
و  للمر�شدات  اجل��دي��دة  الإقليمية  العربية  اللجنة  انتخاب  امل��وؤمت��ر  ي�شهد 
على  وامل�شتجدات  العربية،  الإقليمية  ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  ي�شتعر�س 
امل�شتوى الإقليمي عرب الطلع على التقرير الإقليمي عن الفرتة الثلثية 

.
اجلمعية  م��ب��ادرات  احل��دث  ي�شهدها  التي  امل�شتديرة  ال��دائ��رة  ت�شتعر�س  و 
اإىل  العاملية" اإ�شافة  " ال�شرتاتيجية  امل�شتقبلي للحركة  العاملية، والجتاه 

مو�شوعات اأخرى متنوعة تتعلق باحلركة الإر�شادية الإقليمية.

برعاية �ل�شيخة فاطمة .. �أبوظبي ت�شت�شيف �ملوؤمتر �لعربي �لإقليمي للمر�شد�ت �ل� »23« يف 5 �شبتمرب

»�لتنمية �لأ�شرية« تنظم �مللتقى �لتدريبي »خطوة نحو م�شتقبل ملهم«

»�إيو�ء« ي�شتعر�س مناذج وطنية لإلهام م�شرية متكني �ملر�أة يف �لدولة

•• اأبوظبي-وام:

ف��ر���س م�����ش��رف الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة املركزي 
اإدارية على املالك واملدير العام ل�شركة �شرافة  عقوبة 
عاملة يف الدولة، وفًقا لأحكام مادتي 87 و 137 من 
املر�شوم بقانون احتادي رقم /14/ ل�شنة 2018 ب�شاأن 

امل�شرف املركزي وتنظيم املوؤ�ش�شات والأن�شطة املالية.
وقد اأجرى امل�شرف املركزي تفتي�ًشا ميدانًيا على �شركة 
ال�شرافة  �شركة  قيام  نتائجه  ك�شفت  والتي  ال�شرافة 
املالك  املركزي  امل�شرف  اأمر  وعليه،  رخ�شتها.  بتاأجري 
ب���اأخ���ذ الإج��������راءات وال���ت���داب���ري ال���لزم���ة ال��ت��ي يراها 

امل�شرف املركزي منا�شبة لت�شحيح املخالفة، اىل جانب 
منع �شركة ال�شرافة من ممار�شة اأي عمليات واأن�شطة 
العام  املدير  منع  كما  املخالفة.  ت�شحيح  اكتمال  حتى 
مرخ�شة  مالية  موؤ�ش�شة  اأي  يف  وظيفة  اأي  ت��ويل  م��ن 
ملدة  املعنية  ال�شرافة  �شركة  الدولة بخلف  يف  اأخ��رى 

عام واحد.
يلتزم امل�شرف املركزي بالمتثال جلميع الأنظمة التي 
تهدف اإىل تعزيز النظام املايل وامل�شريف للدولة، الأمر 
الذي من �شاأنه اأن يدعم التزام دولة الإمارات باملبادرات 
ال�شريبية  الأنظمة  و�شفافية  ن��زاه��ة  لتعزيز  العاملية 

ومكافحة التهرب ال�شريبي.

هيئة �لطرق توفر خدمة جتديد ر خ�س �لقيادة يف مطار دبي �لدويل يف �لربع �لثالث من 2022�مل�شرف �ملركزي يفر�س عقوبة �إد�رية على �شركة �شر�فة عاملة يف �لدولة
•• دبي-وام: 

خدمة  اطلق  عزمها  واملوا�شلت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
جتديد رمُخ�س قيادة املركبات يف مطار دبي الدويل /1/ 
 2022 يف �شالة /املغادرون/ يف الربع الثالث من عام 
مع  التعاون  خ��لل  من  اخلا�س  القطاع  مع  بال�شراكة 

الوكلء املوثوقني للهيئة.
ترخي�س  تنفيذي  اإدارة  م��دي��ر  حم��ب��وب  اأح��م��د  ق���ال  و 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  ال��رتخ��ي�����س يف  ال�����ش��ائ��ق��ني مب��وؤ���ش�����ش��ة 
اأ�شا�شياً  متطلباً  النظر  فح�س  "يمُعَترَبمُ  وامل��وا���ش��لت: 
لتجديد رخ�شة القيادة حيث يمُطلَبمُ من املتعامل زيارة 

اأحد مراكز الب�شريات املعتمدة يف الإم��ارة دبي لإجراء 
النظر  فح�س  نتيجة  م��ن  ��د  ال��ت��اأكرّ وبعد  النظر  فح�س 
يتم اإ�شدار اأو جتديد رخ�شة القيادة من خلل القنوات 
اأو تو�شيلها  امل��ت��وف��رة وم���ن ث��م ت��ت��م ط��ب��اع��ة ال��رخ�����ش��ة 

للمتعامل وذلك ح�شب نوع القناة ورغبة املتعامل.
ال�شاعة  من  حاليا  اخلدمة  حمبوب"�شتتوفر  واأو���ش��ح 
ال��ث��ام��ن��ة ���ش��ب��اح��ا وح��ت��ى ال�����ش��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة م�����ش��اًء على 
ال�شاعة من  ال��ق��ادم على م��دار  ال��ع��ام  ب��داي��ة  تتاح يف  اأن 
امل��ب��ن��ى /1/ وخ���دم���ة فئة  امل���ط���ار  ت��ق��دمي��ه��ا يف  خ���لل 
امل�شافرين وموظفي املطار للت�شهيل واإتاحة  املتعاملني 
اإجن���از اخل��دم��ة ع��رب م��واق��ع ج��دي��دة ح�شب احتياجات 

املتعاملني. ولإ�شعاد املتعاملني ورفع موؤ�شر ر�شاهم قام 
الدويل  دب��ي  مطار  ملبنى  ميدانية  بزيارة  العمل  فريق 
املتوفرة  واخل��ي��ارات  الأماك��ن  وح������شر  لدرا�شة   /1/

لتقدمي اخلدمة.
د حمبوب اأن الهيئة ت�شعى من خلل هذه املبادرة اإىل   واأكرّ
حتقيق الريادة والتميز يف تقدمي اخلدمات احلكومية 
يف  امل�شاهمة  املتعاملني  حل��اج��ة  وف��ق��اً  اخل��دم��ة  ت��ق��دمي 
تعزيز امل�شوؤولية املجتمعية تب�شيط وت�شهيل الإجراءات 
باإ�شراك  دب��ي  حكومة  توجهات  ودع���م  املتعاملني  على 
اإىل اجلمهور من  القطاع اخلا�س يف تقدمي اخلدمات 

خمتلف �شرائح املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات

�شلطان بن �أحمد �لقا�شمي يفتتح مكتبة كلية �لفنون �جلميلة و�لت�شميم بجامعة �ل�شارقة
•• ال�صارقة-وام:

حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  افتتح 
ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة �شباح اأم�س الأربعاء، مكتبة كلية الفنون 

اجلميلة والت�شميم بجامعة ال�شارقة.
وجت����ول ���ش��م��وه يف اأروق������ة امل��ك��ت��ب��ة ل��ي��ط��ل��ع ع��ل��ى م���ا ت�����ش��م��ه م���ن اأق�شام 
وخدمات وخمتلف حمتوياتها العلمية والتي و�شعت ملواكبة الزدي��اد يف 
واملراجع  للم�شادر  املتزايدة  واحلاجة  بالكلية  امللتحقني  الطلبة  اأع��داد 
الأكادميية والبحث  الكلية  اأ�شكالها، ولدعم برامج  املتخ�ش�شة مبختلف 

العلمي والتعليم امل�شتمر.

الفنون مكتبة متخ�ش�شة و�شاملة، ذات ت�شميم مميز  وتعد مكتبة كلية 
حيث ترتكز فكرة ت�شميمها على �شجرة الغاف لرمزيتها يف جتمع النا�س 

حولها والحتماء بظللها.
كتب  ج��داري��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وامل��راج��ع  امل�����ش��ادر  خمتلف  املكتبة  وت�شم 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شمو  اإحدى مقولت �شاحب  عليها 
القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة وهي "اإن الكتاب هو جوهر 

الثقافة والعلم واملعرفة".
وت��ت�����ش��ع امل��ك��ت��ب��ة لأك����رث م��ن 100 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، وت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا بيئة 
ل�شلكية وتكنولوجية متطورة، كما حتتوي على اأجهزة احلوا�شيب وقاعة 
للعمل  مت�شعة  واأماكن  للمجموعات،  درا�شية  وغرف  املتعددة،  للو�شائط 

على امل�شروعات ب�شورة جماعية، وللمذاكرة ب�شورة فردية اأو جماعية.
ال�شارقة  جامعة  مكتبات  ب�شبكة  املكتبة  يف  الإن��رتن��ت  خ��دم��ات  وترتبط 
اأ���ش��ات��ذة وط��ل��ب��ة الكلية م��ن ال��و���ش��ول ل��ك��ل م�شادر  امل��ت��ع��ددة مم��ا مي��ك��ن 
املعلومات الإلكرتونية يف املكتبة وتبادل املعلومات وح�شور امل�شاقات التي 

تطرح عن بعد.
وت�����ش��م م��ك��ت��ب��ة ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون يف ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة امل�����ش��ادر املطبوعة 
كتاب   12،000 ع��ن  املطبوعة  الكتب  ع��دد  يزيد  حيث  والإل��ك��رتون��ي��ة، 
وعدد  املختلفة،  الأك��ادمي��ي��ة  وال��ربام��ج  التخ�ش�شات  على  م��وزع  مطبوع 
الدوريات  عدد  يبلغ  بينما  اإلكرتوين  كتاب   8000 الإلكرتونية  الكتب 
من  متوفرة  دوري��ة   1،000 من  اأك��رث  الكامل  الن�س  ذات  الإلكرتونية 

خلل ما يزيد على 123 قاعدة بيانات متخ�ش�شة.
اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  جت��ول  املكتبة  افتتاح  ه������ام�س  وع�����لى 
والت�شميم  اجلميلة  الفنون  كل�����ية  اأروق������ة  يف  القا�ش������مي  �شلط������ان  بن 
اأحدث  على  ليطلع  الدرا�شية  وقاعاتها  خمترباتها  من  ع��دداً  زار  حيث 
الأ�شاليب التعليمي����ة واملرافق املتنوعة التي تدعم عملية التعليم النظري 

والعملي.
لطلب  الفنية  الأع��م��ال  م��ن  متنوعة  جمموعة  على  �شموه  اط��ل��ع  كما 
خمتلف  يف  للدرا�شة  العملي  التطبيق  نتائج  تعد  والتي  الكلية  وطالبات 
التخ�ش�شات التي ت�شمها الكلية مثل برامج الت�شميم الداخلي، والت�شال 

املرئي، وت�شميم الأزياء واملن�شوجات.

بينهما االنتقام  م�ساكل  من  % قللت   61 و  عنها  % را�سون   72

وثيقة �لعلقات �لو�لدية حتفظ حقوق وم�شالح �لأولد بعد �نف�شال و�لديهما

منهم   81% وق�����ال  ال�����ش��ل��ي��م��ة، 
مع  البناء  التوا�شل  حققوا  اأنهم 

الطرف غري احلا�شن. 
وبح�شب فايزة خباب مدير مركز 
امللتقى الأ�شري، اإن وثيقة العلقة 
ال����وال����دي����ة ه����ي ال�������درع ال���واق���ي 
للطفل يف ظل انف�شال الوالدين  
وهي من الو�شائل ل�شمان طلق 
ن���اج���ح وح�������ش���اري وخم���ط���ط له 
املح�شونني  الأط����ف����ال  مل�����ش��ل��ح��ة 
امل�شرتكة  اجلوانب  كافة  وت�شمل 
وال�شحة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ك��ال��ن��ف��ق��ة 
وال�����ش��ك��ن وال����روؤي����ة مب���ا يحفظ 
ك��رام��ة ال��ط��ف��ل وح��ق��وق��ه. وبعد 

•• ال�صارقة-الفجر:

ا�شتق�شائية  درا�شة  نتائج  ك�شفت 
اأج������رت������ه������ا دائ�������������رة اخل������دم������ات 
ال�������ش���ارق���ة، عن  الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
"وثيقة  ل�  تقييم الآب��اء والأمهات 
والتي  الوالدية"،  ال���ع���لق���ات 
ع���ل���ى حقوق  ل��ل��ح��ف��اظ  و����ش���ع���ت 
تتاأثر  قد  التي  الأولد  وم�شالح 
بعد انف�شال والديهما، كما  �شلباً 
روؤيتهم  الأبناء  ا�شتمرار  وت�شمن 
ل���ل���وال���دي���ن ب�����ش��ك��ل م��ن��ت��ظ��م، مع 
�شمان كامل حلقوق الأبناء، حيث 
ا�شتطلعت اآراء عينة من املعنيني، 
ل���ت���ق���ي���ي���م ج�����وان�����ب الت���ف���اق���ي���ة، 
من  جمموعة  ع��ن  ك�شفت  وال��ت��ي 
اإىل ما ذكره  اإ�شتناداً  الإيجابيات، 
امل�شاركون، بحيث اأكد %72 من 
الآباء والأمهات اأنهم را�شون عن 
بنود الإتفاقية واأثرها الإيجابي، 
الإتفاقية  اأن  %61 منهم  واأف��اد 
بني  الإن��ت��ق��ام  م�شاكل  م��ن  قللت 
منهم   71% واأ����ش���اد  ال��ط��رف��ني، 
بتحقيق حقوق الأبناء وتن�شئتهم 

قبل  املخت�شة  امل��ح��اك��م  ق��ب��ل  م��ن 
الوالدين  بني  النف�شال  اعتماد 

يف حال وجود اأبناء. 
وع����ن اأه���داف���ه���ا ت���ق���ول: اأه�����داف 
الإت��ف��اق��ي��ة ال���وال���دي���ة، ه���ي ر�شم 
التعامل  يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل���ع���امل 
النف�شال  ع��ق��ب  الأط����ف����ال  م���ع 
بواجباتهم  ال��ط��رف��ني  بتب�شري 
وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م، وخ��ل��ق اح���رتام 
من  اأي  ت���خ���ل���ي  دون  ب���ي���ن���ه���م���ا 
ال���ط���رف���ني ع����ن واج����ب����ات����ه، اإىل 
حماية  مبداأ  على  التاأكيد  جانب 
الوالدين،  انف�شال  بعد  الطفل 
ي�شغط  اأداة  ا�شتخدامه  والبعد 
ب����ه����ا اأح�����ده�����م�����ا ع����ل����ى الآخ���������ر.

وم�شالح  ح��ق��وق  على  واحل��ف��اظ 
بعد  �شلبا  تتاأثر  قد  التي  الأولد 
�شليمة  بيئة  وتهيئة  الن��ف�����ش��ال، 
ل��ت��ن�����ش��ئ��ة الأب����ن����اء، وو����ش���ع اإط����ار 
م����ت����وازن ل��ل��ح��ق��وق وال���واج���ب���ات 
ب���ني ال���وال���دي���ن، يف ال��ك��ث��ري من 
اليومية  احل��ي��ات��ي��ة  امل��و���ش��وع��ات 
.وت����اأم����ني ح���ق الأب����ن����اء يف روؤي����ة 
ال��ط��رف��ني وت�����ش��ه��ي��ل عملية  ك���ل 

الذي وجه �شموه فورا للعمل بها 
ل�شنة   41 رقم  مر�شوم  ا�شدار  و 
اتفاقية  اع��ت��م��اد  ب�����ش��اأن   2015
لتنفيذها  ال����وال����دي����ة  ال���ع���لق���ة 

ال�شري  امللتقى  م��رك��ز  ت��اأ���ش��ي�����س 
للوالدين  ال��روؤي��ة  اأح��ك��ام  لتنفيذ 
املنف�شلني و البلغات التي كانت 
ت��رد خل��ط جن��دة الطفل فقد مت 

العلقة  ات��ف��اق��ي��ة  م���ق���رتح  رف����ع 
ال�شمو  الوالدية حل�شرة �شاحب 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
و  ال�شارقة  ام��ارة  القا�شمي حاكم 

الأطراف،  بني  ال�شليم  التوا�شل 
يف  الأب  وزوج�����ة  الأم  زوج  ودور 
حياة الأولد،و ال�شتباقية يف حل 
والنزاعات،  اخللفات  ومواجهة 

وامل�شاركة يف اتخاذ القرار.
وع��ن الإج���راءات املتخذة يف حال 
ببنود  ال���ط���رف���ني  اأح������د  اإخ�������لل 
خباب،  فايزة  ت�شرحها  التفاقية، 
قائلة: يف حال ثبت ذلك للقا�شي 
كل  اأو  بع�س  ات��خ��اذ  فله  املخت�س 
م���ا ي��ل��ي وف����ق م��ق��ت�����ش��ى احل����ال، 
ويقع املخالف حتت تطبيق قانون 
الطفل  حقوق  وقانون  العقوبات 

ب��اع��ت��ب��ار الخ����لل تنازل  ودمي����ة 
كل  اأو  بع�س  ع��ن  للمخل  �شمنيا 
احلقوق املكت�شبة مبوجب القانون 
التفاقية  ه����ذه  يف  ال��������واردة  اأو 
وحرمان املت�شبب يف اخللف من 
يقررها  التي  للمدة  اأولده  روؤي��ة 
اإ�شقاط  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��ق��ا���ش��ي 
موؤقت  اأو  دائ���م  ب�شكل  احل�شانة 
ح�����ش��ب ت��ق��دي��ر ال��ق��ا���ش��ي واأخ����ريا 
العامة  ل��ل��ن��ي��اب��ة  الإح���ال���ة  ت��ك��ون 
و330   329 للمادتني  تفعيل 
من قانون العقوبات الحتادي يف 

حال الإخلل بالتفاقية. 

اأكدت اأهمية �سن ت�سريعات ال�ستخدام علم اخلوارزميات

جل�شة حو�رية ملركز تريندز ت�شت�شرف م�شتقبل �لذكاء �ل�شطناعي �مل�شوؤول
•• اأبوظبي-الفجر:

حوارية،  جل�شة  يف  م�����ش��ارك��ون  اأك���د 
للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  ن��ظ��م��ه��ا 
الذكاء  م�شتقبل  اأن  وال�شت�شارات، 
تطوير  اإىل  ي��ح��ت��اج  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
امل�شتقبل،  ل�شت�شراف  فعالة  اأدوات 
و�شنرّ  �شيا�شيات  ات��ب��اع  ع��ن  ف�����ش��ًل 
ا�شتخدام  ح��ي��ال  ن��اج��ع��ة  ت�����ش��ري��ع��ات 
الربجميات وعلم اخلوارزميات، مع 
�شرورة و�شع منهجية �شاملة تركز 
اأخلقية  على  وت��وؤك��د  املجتمع  على 
والتطبيقات  الأن��ظ��م��ة  وم�شوؤولية 
اإىل  امل�شاركون  واأ�شار  التكنولوجية. 
اأ�شبح جزءاً  اأن الذكاء ال�شطناعي 
جوهرياً من تطوير احللول، ولديه 
امل�����ش��اع��دة يف مواجهة  ال��ق��درة ع��ل��ى 
اأ���ش��ع��ب ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��ق��ب��ات التي 
عن�شراً  ب��ات  كما  ال��ع��امل،  يواجهها 
ولكنه  اليومية،  احل��ي��اة  يف  اأ�شا�شياً 
املخاطر  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ينطوي 
اأهمية  على  م�شددين  والإخ��ف��اق��ات، 
املوؤ�ش�شة  يف  ال��ث��ق��ة  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
بناء  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي  امل��ن��ظ��م��ة  اأو 
وتغذيتها  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  الأن��ظ��م��ة 
اآمنة  اأن���ظ���م���ة  لإن�������ش���اء  ب��ال��ب��ي��ان��ات 
تطبيق  على  التاأكيد  مع  وم�شوؤولة، 
اأخ��لق��ي��ات ال��ب��ي��ان��ات، وال��ت��اأك��د من 

املو�شوعة  اخل��ط��ط  ج����دوى  م���دى 
الذكية،  الأنظمة  اإخفاقات  ملواجهة 
وقيا�س مدى فاعلية تقييم املخاطر 
حتيز  لك�شف  امل�شتخدمة  والأدوات 
الأنظمة، مع اأهمية ت�شمني م�شاءلة 
املنظمات  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
»حوار  خلل  ذلك  جاء  واملوؤ�ش�شات. 
حول  دار  ال�����ذي  ال����راب����ع«  ت���ري���ن���دز 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  »م�����ش��ت��ق��ب��ل 
تريندز  م��رك��ز  ون��ظ��م��ه  امل�������ش���وؤول«، 
اأم�س  وال�����ش����ت���������ش����ارات،  ل���ل���ب���ح���وث 
باأبوظبي،  مقره  يف  الثلثاء،  الأول 
ال��دك��ت��ور �شعيد  ا���ش��ت�����ش��اف خ��لل��ه 
الدرا�شات  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 
واأدارت  دب��ي،  جامعة  يف  امل�شتقبلية 
امل��رزوق��ي الباحثة يف  احل���وار م���وزة 
»تريندز«، وجاء احلوار �شمن جهود 
وا�شت�شراف  العلم  لن�شر  »ت��ري��ن��دز« 

امل�شتقبل باملعرفة.

م�سوؤوليات وخماطر
احلوارية  اجلل�شة  اأعمال  وا�شتهلت 
ترحيبية  ب��ك��ل��م��ة  امل����رزوق����ي  م�����وزة 
األ��ق��ت��ه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن ال��دك��ت��ور حممد 
التنفيذي  الرئي�س  العلي،  عبداهلل 
ال�����ذك�����اء  اأن  م������وؤك������دة  ل����ل����م����رك����ز، 
ت�شميمه  يتم  امل�شوؤول  ال�شطناعي 
املوؤ�ش�شات  ل��ت��م��ك��ني  وا���ش��ت��خ��دام��ه 

واملوظفني  وال�����ش��رك��ات  وامل��ن��ظ��م��ات 
وم�شوؤول  ع��ادل  ب�شكل  التاأثري  م��ن 
ع��ل��ى ال��ع��م��لء وامل��ج��ت��م��ع��ات، حيث 
مبتكرة  ح��ل��وًل  واأوج���د  فر�شاً  خلق 
اأي�شاً  جلب  ولكنه  م�شبوقة،  وغ��ري 

م�شوؤوليات كبرية وخماطر كثرية.
العديد  هناك  اأن  امل��رزوق��ي  وذك���رت 
يواجهها  ال����ت����ي  ال���ت���ح���دي���ات  م����ن 
ا�شت�شراف  يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
ت���ن���ط���وي نظم  امل�������ش���ت���ق���ب���ل، ح���ي���ث 
اإخفاقات  على  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
وخماطر تتطلب �شرورة التاأكد من 
اأخلقيات الأنظمة اجلديرة بالثقة، 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  وتفعيل  وبناء 
امل�������ش���وؤول وال���دق���ي���ق، م��و���ش��ح��ة اأن 

ب�شكل  الذكية  الأنظمة  �شمان عمل 
اأخ���لق���ي وب�����ش��ف��اف��ي��ة ون���زاه���ة مهم 
ل�شون اخل�شو�شية وحتقيق الأمن 
الرقمي، م�شيفة اأن بع�س اإخفاقات 
ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي ك��ان��ت ب�شبب 
واملخاطر  والرقابة  احلوكمة  خطاأ 
الذكاء  ون�����ش��ر  ب��ت��ط��وي��ر  امل��رت��ب��ط��ة 

ال�شطناعي.

مراجعة الذكاء اال�سطناعي
الظاهري  �شعيد  ال��دك��ت��ور  واأو���ش��ح 
واملنظمات  وال����دول  احل��ك��وم��ات  اأن 
مطالبة  اأ����ش���ب���ح���ت  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
ومراجعة  ال��ن��ظ��ر  اإع�����ادة  ب�����ش��رورة 
اأن�����ظ�����م�����ة وت����ط����ب����ي����ق����ات ال������ذك������اء 

ال�شطناعي، ل �شيما بعد اأن اأ�شبح 
جوهرياً  ج��زءاً  ال�شطناعي  الذكاء 
القدرة  ول��دي��ه  م��ن تطوير احل��ل��ول 
امل�����ش��اع��دة يف م��واج��ه��ة بع�س  ع��ل��ى 
اأ���ش��ع��ب ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��ق��ب��ات التي 
ي��واج��ه��ه��ا ال���ع���امل، ف��ي��م��ا ي��ج��ل��ب يف 
املخاطر  م��ن  الكثري  نف�شه  ال��وق��ت 
ال���ت���ي ي���ج���ب م��ع��اجل��ت��ه��ا م����ن اأج����ل 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ث��ق��ة ال���لزم���ة يف 

هذه الأنظمة.
ال����ذي  ال���ه���ائ���ل  ال���ت���ط���ور  اأن  وب�����ني 
وعلم  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  ي�شهده 
اخل���وارزم���ي���ات واحل��وا���ش��ي��ب يحتم 
التاأكد من مدى حيادية وم�شوؤولية 
ال�شطناعي،  ال����ذك����اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات 

تكاتف اجلهود بني  يتم عرب  وذل��ك 
واملطورين  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني  ال����دول 
اأي�شاً،  وامل�����ش��ت��خ��دم��ني  وال��ب��اح��ث��ني 
للتاأكيد على حيادية ودقة الأنظمة 

والتطبيقات.
 

بناء الثقة
اأن  ال�����ظ�����اه�����ري  ال�����دك�����ت�����ور  وذك��������ر 
اأ���ش��ب��ح يخدم  ع��ل��م اخل���وارزم���ي���ات 
ال�شحة  م��ن��ه��ا  ك��ث��رية،  تخ�ش�شات 
كما  وغ��ريه��ا،  وال��رتف��ي��ه  والتعليم 
ت��ق��وم اخل��وارزم��ي��ات ب��ال��رتج��م��ة، اإذ 
جنحت يف اإزالة احلواجز بني اللغات 
اأي�شاً  ودخلت  والثقافات،  وال�شعوب 
يف املجالت القت�شادية والإبداعية، 

ال�شطناعي  ال���ذك���اء  اأن  ي��وؤك��د  م��ا 
ل  ج��زءاً  اأ�شبح  اخلوارزميات  وعلم 
ولكن  اليومية،  احل��ي��اة  م��ن  ي��ت��ج��زاأ 
هذه  عمل  كيفية  فهم  علينا  يجب 
قراراتها  �شحة  وم��دى  التطبيقات 
الذكاء  ب�����اأن  ون�����وه  واق���رتاح���ات���ه���ا. 
ي�شكل  اأن  مي���ك���ن  ال����ش���ط���ن���اع���ي 
ا�شتخدامه  تهديدات كثرية يف حال 
�شلبياً، ولكنه لن يدمر العامل، بل اإن 
الأ�شخا�س  ورعونة  امل�شوؤولية  عدم 
ما يجعل  العامل؛  �شتدمر  التي  هي 
الذكاء  اأن��ظ��م��ة  ال��ث��ق��ة يف  ب��ن��اء  م���ن 
ال�شطناعي عامًل حمورياً ومهما 
والتطبيقات  الأن���ظ���م���ة  اإن�������ش���اء  يف 

الذكية.

اإخفاقات تكنولوجية
الدرا�شات  مركز  مدير  وا�شتعر�س 
دب�����ي  ج�����ام�����ع�����ة  يف  امل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
ب��ع�����س اإخ���ف���اق���ات اأن���ظ���م���ة ال���ذك���اء 
�شت بع�شها  ال�شطناعي، حيث �شخرّ
ال�شرطان،  ملر�شى  خاطئة  علجات 
ك��م��ا ك��ان��ت ه��ن��اك اإخ��ف��اق��ات ع���دة يف 
القيادة،  ذات���ي���ة  ال�����ش��ي��ارات  اأن��ظ��م��ة 
واأنظمة  الرقمي،  الت�شوق  وو�شائل 
العاملية،  التكنولوجيا  �شركات  عمل 
التكنولوجية  الإخ���ف���اق���ات  وه�����ذه 
اأنظمة  اأن  ك��م��ا  ل��ل��غ��اي��ة،  خ���ط���رية 

ال���ت���ي كانت  ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي 
ت�������ش���ت���خ���دم ل����رع����اي����ة الأط������ف������ال يف 
اإح���������دى ال���������دول اأ����ش���ب���ح���ت حت���دد 
عرقية  ت�شنيفات  على  بناء  املواليد 
ي��ع��زز م���ن �شرورة  وع��ن�����ش��ري��ة، م���ا 
واإط���ار  وت�����ش��ري��ع��ات  �شيا�شات  و���ش��ع 
عمل �شامل لتحديد م�شوؤولية عمل 
الإ�شراف  اأهمية  مع  الأنظمة،  هذه 

الب�شري على عملها.

تخفيف املخاطر
واأو������ش�����ح ال���دك���ت���ور ال���ظ���اه���ري اأن 
�شجلت  ال�شطناعي  الذكاء  اأنظمة 
1200 اإخفاق بحلول عام 2020، 
مبيناً اأن %10 فقط من املنظمات 
و�شعت  ق��د  وال�����ش��رك��ات  واملوؤ�ش�شات 
اأنظمة  خماطر  لتخفيف  اإج����راءات 
ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي، ول��ك��ن 1% 
ف��ق��ط م���ن ه����ذه الإج���������راءات كانت 
فعالة وجمدية يف مواجهة اإخفاقات 
اخلوارزميات، ما يجعل اإعادة النظر 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  ت��ق��ن��ي��ات  يف 
�شرورة كي ل تفقد املجتمعات الثقة 
يف الأن���ظ���م���ة ال���ذك���ي���ة. و����ش���دد على 
تقنيات  تطبيق  من  التاأكد  �شرورة 
الذكاء ال�شطناعي مب�شوؤولية، اإىل 
جانب تطبيق مبادئ اأخلقية ب�شكل 

�شليم وفعال.

�ل�شحة  جتري 282,974 فح�شا ك�شفت عن 499 �إ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا و618 حالة �شفاء 

•• اأبوظبي- وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع لتو�شيع و زيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني  "كوفيد19-"  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
ال�  282،974 فح�شا جديدا خلل ال�شاعات  اإجراء  ال��وزارة  اأعلنت 
24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س وتو�شيع نطاق الفحو�شات 
جديدة  اإ���ش��اب��ة  ح��ال��ة   499 ع��ن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  ع��ل��ى 

حالت  جميعها  خمتلفة  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
جمموع  يبلغ  وبذلك  اللزمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة 

احلالت امل�شجلة 1،015،398 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة 
خلل ال�شاعات الأربع والع�شرين املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 2،341 حالة.
بفريو�س  مل�شابني  ج��دي��دة  ح��ال��ة   618 �شفاء  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت  فيما 
ال�شحية  الرعاية  تلقيها  بعد  اأعرا�شه  من  التام  تعافيها  و  ك��ورون��ا 
اللزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 

حالة.  994،358

حمكمة �أبوظبي �لعمالية ت�شلم م�شتحقات بقيمة 42 مليون درهم ل� 5832 عامل 
•• اأبوظبي-وام:

نزاع  يف  عمالية  م�شتحقات  �شرف  من  العمالية،  اأبوظبي  حمكمة  متكنت 
ل�عدد  دره��م��اً،   967 و  األ��ف��اً   767 و  مليوناً   42 مبلغ  ب��اإج��م��ايل  جماعي 
اتخاذ  مع  �شهرين،  يتجاوز  مل  قيا�شي  زمن  خلل  وذلك  عامًل،   5832
جميع الإجراءات القانونية لتقييد املطالبات ونظر الق�شايا واإ�شدار اأحكام 
اإىل العمال يف  ق�شائية و�شمولها بالنفاذ املعجل، واإمتام ت�شليم امل�شتحقات 

مقر اإقامتهم عن طريق الربيد.
واأكدت حمكمة اأبوظبي العمالية، اأن �شرعة اإنهاء النزاعات العمالية ول�شيما 
اإقامتهم، ياأتي  اأماكن  اجلماعية وت�شهيل و�شول امل�شتحقات اإىل العمال يف 
يف اإطار تنفيذ توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

اأبوظبي،  يف  الق�شاء  دائ��رة  رئي�س   ، الرئا�شة  دي��وان  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
مع  التقا�شي،  اأم��د  وتق�شري  الق�شايا  يف  الف�شل  �شرعة  حتقيق  باأهمية 
�شمان جودة ودقة الأحكام. واأ�شارت اإىل فاعلية الآلية املنفذة ل�شمان اإنهاء 
النزاعات يف وقت قيا�شي، وح�شول جميع الأطراف على احلقوق التي كفلها 
وحر�س  اهتمام  مع  متا�شياً  املعنية،  اجلهات  مع  بالتن�شيق  وذل��ك  القانون، 
دولة الإمارات على حماية وحفظ حقوق العمال يف ظل �شيادة القانون، ومن 

خلل منظومة ق�شائية رائدة ت�شمن حتقيق العدالة الناجزة.
من  التي  اخلدمات  لتوفري  املخت�شة،  اجلهات  بني  اجلهود  تكامل  وثمنت 
املرحلة  خ��لل  املعي�شية  متطلباتهم  حت�شيل  على  العمال  م�شاعدة  �شاأنها 
النتقالية نحو الت�شوية النهائية لأو�شاعهم، مع جهود وزارة املوارد الب�شرية 
والتوطني، يف ت�شوية اأو�شاع العمال الراغبني بالنتقال اإىل �شركات اأخرى.
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بهدف التعرف على اأف�سل املمار�سات يف اإطار تعزيز مفهوم املقارنة املعيارية

�لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية ي�شتقبل وفدً� من جامع �ل�شيخ ز�يد

ث��م رقمنتها  واإن��ق��اذه��ا،  ب��اأن��واع��ه��ا 
�شواء  حفظها  وبعدئذ  وفهر�شتها، 
كانت ورقية اأو اإلكرتونية، و�شوًل 
واملوؤرخني  للباحثني  اإتاحتها  اإىل 
الذكية  واملن�شات  الإن��رتن��ت  ع��رب 

للجمهور مبختلف �شرائحه. 
الأهمية  اإىل  ال���ع���ر����س  وت���ط���رق 
املجل�س  ل��ك��وجن��ر���س  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
الدويل للأر�شيف، وا�شت�شافته يف 

اأبوظبي يف اأكتوبر2023م.

بالفعاليات،  احل��اف��ل��ة  واأج���ن���دت���ه 
ذاك�����رة  ج���م���ع  يف  ال���ك���ب���ري  ودوره 

الوطن وحفظها للأجيال.
ن�������ش���اأة  ال����ع����ر�����س يف  وق�������د رك�������ز 
الوطنية،  وامل���ك���ت���ب���ة  الأر�����ش����ي����ف 
تنظيم  ومراحل  ور�شالته،  وروؤيته 
الأر�شيفية،  والإجن��ازات  الأر�شيف، 
واأه�����م امل�����ش��اري��ع واأب����رزه����ا، مثل: 
اأر���ش��ي��ف اخل��ل��ي��ج العربي  م�����ش��روع 
وم�شروع   ،AGDA ال���رق���م���ي 

وامل�شاريع احلكومية.
املكتبة  جم��ال  يف  العر�س  واأ�شهب 
العمل  ي����ج����ري  ال����ت����ي  ال���وط���ن���ي���ة 
احلالية  املرحلة  يف  اإن�شائها  على 
لت�شاهي كربيات املكتبات الوطنية 
ح�شارية  منارة  وتكون  العامل،  يف 
العربية  الإم��ارات  لدولة  وثقافية 
اأبوظبي  ا�شت�شافة  وع��ن  املتحدة. 
الثالث  م��وؤمت��ر  م��ن   33 للن�شخة 
وال�����ث�����لث�����ني ل�����لحت�����اد ال���ع���رب���ي 

ينعم بها �شعب الحتاد. 
وبح�شور �شعادة عبد اهلل ماجد اآل 
واملكتبة  الأر�شيف  ع��ام  مدير  علي 
يو�شف  الدكتور  و�شعادة  الوطنية، 
جامع  مركز  ع��ام  مدير  العبيديل 
اإدارة  قدمت  الكبري،  زاي��د  ال�شيخ 
واملجتمعي  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
البحوث  واإدارة  الأر�شيفات  واإدارة 
�شامًل  املعرفية عر�شاً  واخلدمات 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر���ش��ي��ف  ع��ن 

اأي�شاً  ال�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط  وج�����رى 
واملكتبة  الأر���ش��ي��ف  اإ���ش��دارات  على 
الوطنية التي توثق جوانب مهمة 
يف ت��اري��خ وت����راث دول����ة الإم�����ارات 
وتربو  وت��راث��ه��ا،  املتحدة  العربية 
 150 ه������ذه الإ���������ش��������دارات ع���ل���ى 
م�شامينها  ب���دق���ة  ت��ت��م��ي��ز  ك���ت���اب���اً 
بلغات  امل����وث����ق����ة،  وم���ع���ل���وم���ات���ه���ا 
متعددة، وعلى جائزة املوؤرخ ال�شاب، 
ال�شفاهي،  ال���ت���اري���خ  وم���ق���اب���لت 

م����ب����ن����ى احل������ف������ظ وال������رتم������ي������م، 
مع  التعليمية  ال��ربام��ج  وم�����ش��روع 
وامل�شاريع  ال�������ش���ورب���ون،  ج��ام��ع��ة 

ال�شرتاتيجية الدولية.
ال�شل�شلة  ال���ع���ر����س  ت����ن����اول  ك���م���ا 
الأر�شيفية والتي تتاألف من: جمع 
والأفراد  اجلهات  من  الأر�شيفات 
اأنحاء  ومن الأر�شيفات يف خمتلف 
ال�����ع�����امل، ث����م م���ع���اجل���ة ال���وث���ائ���ق 
التلف  امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

•• ابوظبي-الفجر:

ا�شتقبل الأر�شيف واملكتبة الوطنية 
مبقره يف اأبوظبي وفداً من مركز 
بهدف  الكبري  زاي��د  ال�شيخ  جامع 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
املتبعة يف جمال الأر�شفة والتوثيق، 
ويف الفعاليات واملوؤمترات الكربى 
التي ينظمها وي�شارك فيها، وتبادل 
اخل��ربات يف مكتبة الإم���ارات؛ من 
ح��ي��ث اق��ت��ن��اء امل�����ش��ادر وامل���راج���ع، 
للرواد،  واإتاحتها  ال��ن��ادرة  والكتب 
العمل  ذل��ك كله على ج���ودة  واأث���ر 

واخلدمات املقدمة للجمهور.
اإط��ار تعزيز  جاءت هذه الزيارة يف 
وتبادل  امل��ع��ي��اري��ة  امل��ق��ارن��ة  مفهوم 
اخل����������ربات وال�����ت�����ج�����ارب امل���م���ي���زة 
واملمار�شات الناجحة التي تطبقها 
املجالت  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
برنامج  ا���ش��ت��م��ل  وق���د  امل�����ش��رتك��ة، 
تاريخي  فيلم  عر�س  على  الزيارة 
وثائقي يف قاعة ال�شيخ حممد بن 
زايد للواقع الفرتا�شي عن "ن�شاأة 
املحطات  اأه��م  الحتاد" ا�شتعر�س 
املوؤ�ش�س  ال��ق��ائ��د  ح��ل��م  ل  حت�����ورّ يف 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
الآباء  واإخ��وان��ه  ث��راه-  -طيب اهلل 
احتادية  دول���ة  ب��ن��اء  يف  املوؤ�ش�شني، 

ينعقد  الذي  واملعلومات  للمكتبات 
واملكتبة  الأر���ش��ي��ف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
" تكامل  ���ش��ع��ار  ال��وط��ن��ي��ة، حت���ت 
واملعرفة  امل���ع���ل���وم���ات  م��وؤ���ش�����ش��ات 
املكتبات  ال�����دول�����ة:  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
والأر�شيفات واملتاحف"، م�شرياً اإىل 
اأن هذا التعاون ياأتي انطلقاً من 
حر�س الأر�شيف واملكتبة الوطنية 
الفعالة  ال�������ش���راك���ات  ب���ن���اء  ع���ل���ى 
اجلهود  وت�شافر  التعاون  وتعزيز 

مبا يخدم التنمية امل�شتدامة.
الوفد  ت��ف��ق��د  ال����زي����ارة  خ���ت���ام  ويف 
ال�����ش��ي��ف م��ك��ت��ب��ة الإم��������ارات التي 
75األف  اأك����رث م���ن  حت��ت��وي ع��ل��ى 
ك�����ت�����اب، وه������ي ت���ع���م���ل ع���ل���ى دع���م 
الباحثني واملهتمني بتاريخ وتراث 
اخلليج،  ومنطقة  الإم����ارات  دول��ة 
النادرة  الكتب  على  الوفد  واطلع 
واملكتبة  الأر�����ش����ي����ف  ي��ت��ي��ح  ال���ت���ي 
م��ن��ه��ا �شمن  ال���ع���دي���د  ال���وط���ن���ي���ة 
على  العربية  "املجموعات  م�شروع 
�شبكة  ل�����رواد  امل���ت���اح  الإنرتنت"، 
امل�شروع-  من�شة  ع��ل��ى  الإن���رتن���ت 

موقع جامعة نيويورك.
هذه  فعاليات  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
ال���زي���ارة ق��د ج���رت و���ش��ط تطبيق 
للإجراءات الحرتازية والتدابري 

الوقائية املطلوبة.

القائم باالأعمال الباك�ستاين باالإنابة ي�سيد مبواقف االإمارات االإن�سانية جتاه �سحايا ال�سيول والفي�سانات يف بالده

�متياز : فرق �لإغاثة �لإمار�تية كانت �لأ�شرع و�شول للمناطق �ملتاأثرة رغم �لتحديات �مليد�نية و �للوج�شتية
•• اأبوظبي - وام:

�شفارة  يف  بالإنابة  بالأعمال  القائم  جوندل  ف��ريوز  امتياز  �شعادة  اأ�شاد 
الإن�شانية  ب��امل��واق��ف  ال���دول���ة،  ل���دى  الإ���ش��لم��ي��ة  ب��اك�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
ال�شيول  الر�شيدة جتاه �شحايا كارثة  الإم��ارات وقيادتها  النبيلة لدولة 
والفي�شانات املدمرة التي اجتاحت باك�شتان موؤخرا، واأودت بحياة املئات 

واأحدثت دمارا هائل يف البنية التحتية يف عدد من الأقاليم.
وقال امتياز خلل لقائه ام�س مبقر هيئة الهلل الأحمر �شعادة حمود 
عبد اهلل اجلنيبي الأمني العام املكلف للهلل الأحمر بح�شور عدد من 

التي تفاعلت مع حجم  ال��دول  اأوائ���ل  الإم���ارات من  دول��ة  اإن  امل�شوؤولني 
الكارثة و لبت نداء الواجب الإن�شاين فور وقوعها، وكانت فرقها الإغاثية 
الأ�شرع و�شول اإىل املناطق املتاأثرة رغم التحديات امليدانية واللوج�شتية 
التي فر�شتها الكارثة على اأر�س الواقع. و اأعرب امتياز عن تقدير بلده 
�شمو  بقيادة  الإماراتي  الأحمر  الهلل  هيئة  بها  ت�شطلع  التي  للجهود 
ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
الهيئة، للتخفيف من وطاأة املعاناة عن كاهل املنكوبني وحت�شني ظروفهم 
الإن�شانية. و اأ�شاف اأن الهيئة توؤكد كل يوم اأنها على قدر التحدي وعظم 
موقفا  حاليا  تقف  اأنها  موؤكدا  عاتقها،  على  امللقاة  الإن�شانية  امل�شوؤولية 

وتعاملت  والفي�شانات،  ال�شيول  من  املتاأثرين  و  ال�شحايا  جتاه  م�شرفا 
بكل جد وم�شوؤولية مع حجم الكارثة التي هزت وجدان الباك�شتانيني و 
ال�شعوب ال�شقيقة و ال�شديقة و التي ياأتي ال�شعب الإماراتي يف مقدمتها 
اإن�شانية واإغاثية فاعلة وموؤثرة على  عرب ما تقوم به الهيئة من جهود 

اأر�س الواقع.
و قدم القائم بالأعمال الباك�شتاين خلل اللقاء �شرحا وافيا حول اآخر 
م�شتجدات الو�شع الإن�شاين يف باك�شتان، والظروف املحيطة بال�شحايا 
اأن  التي تبذلها بلده للحد من معاناتهم، موؤكدا  واملتاأثرين، واجلهود 
ال�شيول والفي�شانات مثلت كارثة حقيقة خيمت على ال�شعب الباك�شتاين. 

الهيئة  عمليات  ���ش��ري  اجلنيبي  اهلل  ع��ب��د  ح��م��ود  ا�شتعر�س  ج��ان��ب��ه  م��ن 
والتي  املقبلة،  الإغاثية  وخططها  الباك�شتانية  ال�شاحة  على  الإن�شانية 
املعي�شية  و  ال�شحية  املجالت  املهمة يف  اجلوانب  العديد من  �شتت�شمن 
والإيوائية، موؤكدا حر�س الهيئة على تعزيز ا�شتجابتها الإن�شانية ل�شالح 
املتاأثرين واحلد من معاناتهم. و قال اإن ما ت�شطلع به الهيئة من دور 
اإن�شاين على ال�شاحة الباك�شتانية واجب اأ�شيل عليها جتاه الأ�شقاء الذين 
ت�شرروا كثريا من جراء ال�شيول والفي�شانات.. واأ�شاف اأن الهيئة تعمل 
اأف�شل اخلدمات  الر�شيدة بتقدمي  الدولة  على ترجمة توجيهات قيادة 

التي تعني املتاأثرين على جتاوز ظروف الراهنة.

منح وميز�ت در��شية للطلبة �لدوليني �ملتفوقني يف جامعة �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

التابع  للمقيمني  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  اأع��ل��ن��ت 
درا�شية  منحة   100 تخ�شي�س  اأبوظبي   - القت�شادية  التنمية  ل��دائ��رة 
للطلبة الدوليني املتفوقني مع اإمكانية تر�شح الطلبة اجلامعيني املوؤهلني 
للح�شول على الإقامة الذهبية يف اأبوظبي وغريها من امليزات الدرا�شية 
اخل��ا���ش��ة، يف خ��ط��وة ت��ه��دف اإىل ج���ذب اأف�����ش��ل امل���واه���ب وامل��ت��ف��وق��ني اإىل 
الإمارة. جاء ذلك مبوجب مذكرة تفاهم ا�شرتاتيجية حتدد اأطر التعاون 
والتن�شيق الثنائي بني اجلانبني، وقعها كل من �شعادة حارب املهريي، املدير 
التنفيذي ملكتب اأبوظبي للمقيمني، والربوفي�شور وقار اأحمد مدير جامعة 
الهيئتني  اأع�شاء  وع��دد من  الطرفني  اأبوظبي، بح�شور ممثلني عن كل 
بني  التعاون  اآليات  على  املذكرة  تن�س  اجلامعة.  يف  والإداري���ة  التدري�شية 
اجلانبني لت�شهيل التحاق الطلبة الدوليني احلا�شلني على املنح الدرا�شية 
باجلامعة، مع اإمكانية الرت�شح للح�شول على الإقامة الذهبية يف اأبوظبي 
احل�شول  اأهلية  اأو  الأحقية  لهم  من  املميزين  اجلامعيني  للطلبة  وذل��ك 
للطلبة  درا�شية خمف�شة  ر�شوم  اإىل توفري  اإ�شافة  الذهبية،  الإقامة  على 
املدار�س  اأبوظبي �شمن فئة خريجي  الذهبية يف  الإقامة  احلا�شلني على 
املقاعد  اأولوية  منح  �شعيد  على  التن�شيق  عن  ف�شًل  املتميزين،  الثانوية 
الإقامة  على  احلا�شلني  املتفوقني  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  لطلبة  ال��درا���ش��ي��ة 
الذهبية يف اإمارة اأبوظبي حتت فئة الطلبة النابغني، وذلك مبا ين�شجم مع 

اأنظمة جامعة اأبوظبي والأعداد التي يتم اعتمادها.

 95 مبتو�شط  الثانوية  امل��دار���س  خريجو  يتاأهل  ق��د  امل��ذك��رة،  مبوجب  و 
50 يف  اإىل  بن�شبة ت�شل  للح�شول على منحة جامعية  املائة فما فوق  يف 
املائة بناًء على التخ�ش�شات املختارة، مع اأولوية احل�شول على هذه املنحة 

للطلبة احلا�شلني على الإقامة الذهبية يف اأبوظبي.
للمقيمني:  اأبوظبي  ملكتب  التنفيذي  املدير  املهريي،  ح��ارب  �شعادة  قال  و 
والطلبة  املواهب  اأف�شل  جذب  على  للمقيمني  اأبوظبي  مكتب  "يحر�س 
املتميزين من جميع اأنحاء العامل اإىل اإمارة اأبوظبي، وذلك للح�شول على 
اأف�شل م�شتويات التعليم العايل، اإىل جانب ال�شتقرار املهني والجتماعي 
يف مرحلة ما بعد الدرا�شة اجلامعية والعي�س �شمن جمتمع الإمارة العاملي 
واملتنوع الثقافات، والذي يفتح لهم اأفقاً غري حمدودة للتطور املهني الذي 

يلبي طموحاتهم".
و اأ�شاف : "ياأتي التعاون مع جامعة اأبوظبي التي تعترب واحدة من اأرقى 
املوؤ�ش�شات الأكادميية املرموقة على م�شتوى املنطقة، متا�شياً مع التزامنا 
اأبوظبي  اإم���ارة  ت��روج جل��ودة احلياة للمقيمني يف  امل��ب��ادرات التي  ب��اإط��لق 
التي  و  الإم���ارة  �شمن  الإيجابية  البيئة  اإب��راز  يف  التعاون  ه��ذا  و�شي�شاهم 

جتعل منها واحدة من اأف�شل الوجهات للعي�س والعمل والزدهار".
م�شتوى  على  اجلهود  خمتلف  مع  ين�شجم  التعاون  هذا  اأن  املهريي  واأك��د 
دولة الإم��ارات ب�شكٍل عام واإم��ارة اأبوظبي ب�شكٍل خا�س والرامية اإىل دعم 
الفئات ال�شبابية واملتميزين من الطلبة، حيث حتر�س جملة املبادرات على 
امل�شتوى الوطني اإىل دمج هذه الفئة ب�شكل كامل �شمن املجتمع و متكينها 
امل�شتدامة  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  يف  الكامل  دوره��ا  لعب  من 

وذلك يف اإطار �شعي املكتب اإىل تقدمي الإ�شافة النوعية اإىل هذه املبادرات 
امل�شتهدفات  حتقيق  يف  تلعبه  اأن  ميكن  ال���ذي  ال��ه��ام  ب��ال��دور  منا  اإمي��ان��اً 

ال�شرتاتيجية للإمارة على املديني الق�شري والبعيد".
"نعتز  اأبوظبي:  جامعة  مدير  اأحمد  وق��ار  الربوفي�شور  ق��ال  جانبه،  من 
بال�شراكة ال�شرتاتيجية املتينة مع مكتب اأبوظبي للمقيمني، فيما نتعاون 
وا�شتبقائها  ال�شابة  املواهب  توحيد جهودنا ل�شتقطاب وجذب  �شوًيا على 
باجلامعة  ال��دول��ي��ني  ال��ط��ل��ب��ة  ال��ت��ح��اق  ت�شهيل  ذل���ك  الإم������ارة، مب��ا يف  يف 
التفاهم  م��ذك��رة  مبوجب  درا�شية  منحا  ت�شمل  خا�شة،  م��ي��زات  ومنحهم 
للح�شول على  الرت�شح  اإمكانية  اإتاحة  للمقيمني، مع  اأبوظبي  مع مكتب 
توفرها  التي  الت�شهيلت  من  وال�شتفادة  اأبوظبي،  يف  الذهبية  الإق��ام��ة 
اأبوظبي من جتربة معي�شية واأكادميية متميزة".  اأبوظبي واإمارة  جامعة 
الطلبة  كن  للمقيمني ميمُ اأبوظبي  تعاوننا مع مكتب  " اأن  اأحمد:  واأ�شاف 
اأرقى  اأب��وظ��ب��ي، وف��ق  الأك��ادمي��ي��ة يف جامعة  م��ن الن��ط��لق يف م�شريتهم 
اأن  بالذكر  ج��دي��ر  متقدمة."  جامعية  م��راف��ق  و�شمن  العاملية،  املعايري 
ال�شتقرار  على  املقيمني  م�شاعدة  على  يعمل  للمقيمني  اأبوظبي  مكتب 
والندماج يف املجتمع املحلي يف اإمارة اأبوظبي و ي�شهم يف تطوير جمموعة 
من اخلدمات الذكية التي تهدف اإىل ا�شتقطاب املواهب العاملية، وتوفري 
اإىل  بالإ�شافة  واجل��دد،  احلاليني  املقيمني  جلميع  واملعلومات  الإر���ش��ادات 
اإعداد اأبحاث وبرامج ت�شاهم يف تعزيز احلياة الفريدة يف الإمارة، كما يدعم 
املكتب ال�شيا�شات والربامج واملبادرات التي من �شاأنها حت�شني منط حياة 

كل من يقيم يف اأبوظبي.

لتحقيق احلياة الكرمية امل�ستدامة 

حتديث بيانات �أكرث من 8 �آلف م�شتفيد من �جتماعية �ل�ش�ارقة

ال��ت��غ��ي��ريات التي  ك���اف���ة  وت����دوي����ن 
بالإ�شافة  ع�������ام،  خ�����لل  ط��������راأت 
من  الإل����ك����رتوين  ال��ت��ح��دي��ث  اإىل 
خ����لل ال���رب���ط ب���ني ال����دائ����رة مع 
يراعى  املعنية،  احلكومية  اجلهات 
ال�شبل  ت�����ش��ه��ي��ل  و  ت��ي�����ش��ري  ف��ي��ه��ا 
اإلكرتونياً وفق  املتبعة  والجراءات 

بيانات  على حتديث  الدائرة  داأب��ت 
على  ال��وق��وف  بهدف  امل�شتفيدين، 
تغيريات  اأي  وم��ع��رف��ة  اأو���ش��اع��ه��م 
ط����راأت ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م، ح��ي��ث يقوم 
بالتوجه  الجتماعي  الخت�شا�شي 
اأو  امل�����ش��ت��ف��ي��د  م��ن��زل  اإىل  م��ب��ا���ش��رة 
املرئي،  ل��ل��ت��وا���ش��ل  م��وع��د  حت��دي��د 

اأنظمة العمل املتبعة.

�سهولة الو�سول  
اأهمية  اأن  اإىل  ال���زع���اب���ي،  ول��ف��ت��ت 
معرفة  يف  تكمن  البيانات  حتديث 
اأه������م الح���ت���ي���اج���ات ل�����دى الأ����ش���ر 
امل�����ش��ت��ف��ي��دة، وحت���دي���د الأول����وي����ات 

•• ال�صـارقة-الفجر:

اإدارة  مدير  الزعابي  علياء  ك�شفت 
دائرة  الج��ت��م��اع��ي��ة يف  امل�����ش��اع��دات 
اخلدمات الجتماعية يف ال�شارقة، 
عن اأن الدائرة متكنت من حتديث 
م�شتفيداً   8286 ل����  ال���ب���ي���ان���ات 
منت�شباً ومن كافة الفئات امل�شجلة 
اإىل  يناير  ب��داي��ة  منذ  ال��دائ��رة  يف 
ب���داي���ة اأغ�����ش��ط�����س ل��ل��ع��ام اجل����اري 
ال���دائ���رة  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث   ،2022
بيانات  حت���دي���ث  ع��ل��ى  ب��ا���ش��ت��م��رار 
ا�شتمرارية  ل�شمان  امل�شتفيدين 

احلياة الكرمية لتلك الأ�شر.
الدائرة  تطبق  ذل���ك؛  �شبيل  يف  و 
ال���ت���ي ت�شهل  م���ن الآل����ي����ات  ع������دداً 
امل�شاعدة  م��ن  ال�شتفادة  اإج����راءات 
الج���ت���م���اع���ي���ة، وال����ت����ي ت��ت��م��ث��ل يف 
الأخ�شائيني  م����ن  ع������دد  وج�������ود 
الكفاءة،  ذوي  م��ن  الج��ت��م��اع��ي��ني 
على  ي��ع��م��ل��ون  احلالة"  "مدير  ك��� 
من  امل�شتفيدين  ب��ي��ان��ات  حت��دي��ث 
الزعابي:  الدائرة. وتقول  خدمات 

�شليمة،  اأ�ش�س  على  بناء  واخلطط 
ول �شيما اأن الدائرة متتلك اأنظمة 
يف  متمثلة  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة  تقنية 
للهوية  ق����ارئ����ة  ل���وح���ي���ة  اأج�����ه�����زة 
الإماراتية، والب�شمة الرقمية، مما 
مي��ك��ن الأخ�����ش��ائ��ي الج��ت��م��اع��ي يف 
ت�شجيل وحتديث البيانات بكل ي�شر 
ودقة، ف�شًل عن اأنه يتميز بخا�شية 
الدقيقة  الرقمية  اخلريطة  حفظ 
العمل  ل��ف��ري��ق  يتيح  ل��ل��م��ن��زل، مم��ا 
�شهولة  الجتماعي  الأخ�شائي  اأو 

الو�شول اإىل منزل امل�شتفيد.

متكني
كما ت�شاهم عملية حتديث البيانات 
بحاجة  ال���ت���ي  ال���ف���ئ���ات  م��ع��رف��ة  يف 
"متكني"  لربنامج  تر�شيحهم  اىل 
ت�����ش��غ��ي��ل ذوي  ي�������ش���ت���ه���دف  ال�������ذي 
م�شتفيدي  م���ن  امل���ح���دود  ال���دخ���ل 
الأقل  العمرية  الفئات  الدائرة من 
م��ن �شن 45 ع��ام��اً، وال��ق��ادرة على 
ال��ع��م��ل وال��ع��ط��اء، ب��وظ��ائ��ف وعقد 
موؤ�ش�شات  خم���ت���ل���ف  يف  م�����وؤق�����ت 

حكومة ال�شارقة واجلهات اخلا�شة 
تعزيز  ب���ه���دف  الأه����ل����ي،  وال���ق���ط���اع 
للأ�شرة  واملهارات  القدرات  وتنمية 
م��واج��ه��ة ظروفها  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
وتخطي م�شكلتها، وتر�شيخ ثقافة 
لي�شبحوا  وال��ت��خ��ط��ي��ط،  الإب������داع 
موؤهلني بخربات وجتارب تفيدهم 
امل�شتوى  وحت�������ش���ني  ت���ط���وي���ر  يف 
ع��ل��ى متا�شك  امل��ع��ي�����ش��ي واحل���ف���اظ 
ال�شعبة  ال��ظ��روف  الأ���ش��رة يف ظ��ل 
ال��ت��ي ق��د ت��ت��ع��ر���س ل��ه��ا.  ع��ل��م��اً اأن 
التنمية  لتحقيق  ت�شعى  ال���دائ���رة 
ملختلف  وال�������ش���ام���ل���ة  امل�������ش���ت���دام���ة 
اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع وخ���ل���ق ال����ت����وازن 
املحدود  ال��دخ��ل  ذات  الأ����ش���ر  ل���دى 
احلياة  اإىل  الو�شول  من  ومتكينها 
ال��ك��رمي��ة وال��ع��ي�����س ال���لئ���ق، وذلك 
الجتماعية  امل�شاعدات  خ��لل  من 
نقدية  م�������ش���اع���دات  يف  امل���ت���م���ث���ل���ة 
املنزل  لأرب��اب  وم�شاعدات  �شهرية، 
املعال،  وامل�شن  ال��ف��را���س  وطريحي 
لأ�شر  الداعمة  املمكنات  عن  ف�شًل 

امل�شتفيدين.

 

التى  الإي��ج��اب��ي��ة  الطاقة  وم�شدر  ال�شلم  حمامة  ح��م��ود  نعمات 
غافلت  اإن����ذار،  �شابق  ول  رحمة  ب��ل  ت��غ��ادر  كاإعلميني،  عرفناها 
والحرتام  املحبة  م��ن  اإرث���اً  خلفها  م��ن  ت��ارك��ة  وان�شحبت  اجلميع 
عرفناها  ال����ذات،  م��ع  والت�شالح  الأخ����لق  يف  ب��ه  يحتذى  وم��ث��ل 
مل  ل��لأخ��ر،  واح��رتام��ه��ا  ال��ه��ادئ  واأ�شلوبها  الرقيقة  بابت�شامتها 
ترتك اأحدا اإل وتركت عنده ب�شمة وموقف �شيظل متذكرها حتى 
يلقاها، غادرت الإن�شانة املبدعة واملتميزة يف جمال الأدب برواياتها 
اأرجاء  من  تدعيهم  التى  العرب  ال�شحفيني  اإدارة  يف  ومبهارتها 
الكتابة عن   ، والتعبري  الكتابة  األ��وان  اأ�شعب  العربي. من  الوطن 
ال�شوء يف  نعمات حمود مركز  والأ�شدقاء،  الأحبة  ورث��اء  امل�شاعر 
�شئ  من  غا�شبة  وكاأنها  ال�شاحة  تركت  والثقافية  الأدبية  املحافل 
ما، تركت بدون عتاب اأو اأ�شف اأو حوار كعادتها، تركت احلياة وكاأنها 
لقد ط��وت �شفحات من  ق��راءت��ه،  انتهت من  كتاب  تطوي �شفحة 
اأ�شلوبها وفل�شفتها  خلفها لتفتح جماًل لل�شري على نهجها واتباع 
يف احلياة، وجدناها فرا�شة تتنقل بني الغ�شون لتلم �شمل الأحبة 
وت��ع��ان��ق ال�����ش��ف��اء وحت�����ش��ن ال��ت��ف��اين وال�����ولء والن��ت��م��اء لعملها 
بال�شارقة،  والإعلم  الثقافة  دائرة  لفعاليات  وتن�شيقها  الإعلمي 
وج��دن��اه��ا حت��رتم روؤ���ش��ائ��ه��ا يف العمل وت��وق��ره��م وت���ردد كلماتهم 
املنية  وافتها  التى  حمود  نعمات  املتميز.  العمل  معايري  وتطبق 
رحلت بج�شدها لترتك روحها طائرة حملقة فوق روؤو�س كل من 
عرفها، متكنت من جمع ال�شحفيني من اخلليج للمحيط، قربت 
اأوا�شر املحبة بني اجلميع، حركت م�شاعر الكل  امل�شافات وعمقت 
اأر�شلته لل�شحفيني كان قبل  واألهمت اجلميع للكتابة، واآخر خرب 
وردودهم  اجلميع  ب��اح��رتام  حياتها  يف  حظيت  لقد  بيوم،  رحيلها 
عليها كل �شباح على كلماتها الرقيقة التى تر�شلها عرب جمموعة 
الأخبار  ببع�س وليطلع اجلميع على  الإعلميني  كونتها لرتبط 
كل  وم�شاعدة  وموا�شاة  تبادر مب�شاطرة  كانت  للمجموعة،  العامة 
ما  ونكتب  ننعيها  وال��ي��وم  واحتياج،  وف��رح  ح��زن  به حالة  من مير 
كانت تبادر بكتابته، ومن غد لن ت�شلنا كلماتها الرقيقة ور�شائلها 
هاتفها  رقم  على  بها  ات�شلنا  مهما  الغد  من  املتنوعة،  ال�شباحية 
لن ترد. نعمات حمود حمامة �شلم حتمل بني طيات لغتها غ�شن 
زيتون، �شريط طويل من الذكريات التى بيننا مير يف ذاكرتنا، كنا 
نلتقي يف املحافل الثقافية وكلنا اأمل يف بناء م�شتقبل واعد خلدمة 
هذا البلد، كثرياً ما جمعتنا اللقاءات الأدبية والثقافية، وللأ�شف 

التقاط  ل�����ش��ت م���ن حم��ب��ي  اأن���ن���ي 
ال�����ش��ور ل��ك��ن ه��ن��اك ���ش��ور معها 
قليلة اأثناء املهرجانات الثقافية، 
تابعت م�شاورها الأدبي ورواياتها 
املتميزة، وتقدميها ندوات لكتاب 
اأننا  اإل  اليوم  ي�شعنا  ل  و�شعراء، 
ب����اأن ن��ذك��ره��ا م���ا حيينا  ن��ت��ع��ه��د 
وندعو لها باملغفرة وجنات اخللد 

حتى نلقاها.

اأ�سامة عبد املق�سود

ورحلت حمامة 
ال�سالم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

تنظم وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي 
يف اخلام�س من �شهر �شبتمرب املقبل جل�شة حوارية 
ال�شيا�شية لدى  امل�شاركة  "تعزيز ثقافة  حتت عنوان 
املراأة" بالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�س الوطني 
ال��ع��ام و ذل��ك يف قاعة  الحت���ادي والحت���اد الن�شائي 

زايد مبقر املجل�س باأبوظبي.
ا�شرتاتيجية  م��ع  ان�شجاما  اجلل�شة  تنظيم  ي��اأت��ي 
الوزارة ومبادراتها امل�شتمرة، لتعزيز ثقافة امل�شاركة 
الن�شاء،  فئة  خا�شة  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  ل��دى  ال�شيا�شية 
الدولة،  يف  ال��ربمل��ان��ي��ة  احل��ي��اة  بطبيعة  وال��ت��ع��ري��ف 
ال���ربمل���اين خلل  ال��ع��م��ل  ال��ت��ي حققها  والإجن������ازات 

اخلم�شني عاما املا�شية.
جلنة  اأع�شاء  ال�شعادة  اأ�شحاب  اجلل�شة  يف  يتحدث 
ال�����ش��وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل وال�����ش��ك��ان وامل����وارد 
�شعادة  الوطني الحت��ادي، وهم  املجل�س  الب�شرية يف 
ناعمة عبد الرحمن املن�شوري رئي�س اللجنة، و�شعادة 
اللجنة،  مقرر  املن�شوري  ال�شحاك  ح��واء  الدكتورة 
الدكتورة موزة  املل، و�شعادة  و�شعادة عائ�شة حممد 
حم��م��د ال��ع��ام��ري، و���ش��ع��ادة م���رمي م��اج��د ب��ن ثنية، 
علي  حميد  و�شعادة  الك�شف،  عي�شى  حممد  و�شعادة 
مدير  اللمكي  اأح��لم  اإىل  اإ�شافة  ال�شام�شي،  العبار 

اإدارة البحوث والتنمية يف الحتاد الن�شائي العام.
التمكني  ب���ربن���ام���ج  ال���ت���ع���ري���ف  اجل��ل�����ش��ة  ت���ت���ن���اول 
ال�شيا�شي، ودور واإجنازات جلنة ال�شوؤون الجتماعية 
والعمل وال�شكان واملوارد الب�شرية يف املجل�س الوطني 

امل�شاركة  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وت�����ش��ل��ط  الحت������ادي 
الحتاد  ودور  الإم���ارات���ي���ة،  امل�����راأة  ل���دى  ال�شيا�شية 
للمراأة  ال�شيا�شي  التمكني  عملية  يف  العام  الن�شائي 
اأ�شا�شيا يف عملية التطور والزدهار  بو�شفها �شريكا 
قيادتنا  ت��وج��ه��ات  ال���دول���ة، وحت��ق��ي��ق  يف  وال����ري����ادة 
الر�شيدة مبا يحقق الروؤى والأهداف ال�شرتاتيجية 
ل���ل���دول���ة، وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى امل��ك��ت�����ش��ب��ات والإجن�������ازات 

الوطنية.
ال�شوؤون  جلنة  اأع�شاء  ال�شعادة  اأ�شحاب  يتحدث  و 
الب�شرية  وامل�����وارد  وال�����ش��ك��ان  وال��ع��م��ل  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اللجنة  دور  ع���ن  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س  يف 
خلل  ال��رق��اب��ي��ة  اأو  الت�شريعية  ���ش��واء  واإجن��ازات��ه��ا 

الف�شل الت�شريعي احلايل.
امل�شاركة  ث��ق��اف��ة  ع��ن  اللمكي  اأح����لم  ت��ت��ح��دث  فيما 
عملية  يف  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  ودور  ال�شيا�شية، 
الدورة  منذ  الإم��ارات��ي��ة  للمراأة  ال�شيا�شي  التمكني 
ال��وط��ن��ي لحت����ادي  ل��ل��م��ج��ل�����س  الأوىل  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
دفع  يف  اأ�شا�شيا  عن�شرا  بو�شفها   ،2006 ع��ام  يف 
املزيد  نحو  وامل�شي  قدما  ال�شاملة  التنمية  عجلة 
وين�شجم  واملواطن،  الوطن  يخدم  مبا  التطور،  من 
الإمارات  لدولة  القيادة احلكيمة  وروؤي��ة  وتوجيهات 

العربية املتحدة و�شول اإىل مئوية الإمارات.
الوطني  املجل�س  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  حت��ر���س  و 
الحتادي دائما على اإطلق مبادرات نوعية ت�شتهدف 
امل�شاركة  ثقافة  تعزيز  بهدف  املجتمع  �شرائح  جميع 
ال�شيا�شية لدى املواطنني، وتعريفهم بطبيعة احلياة 

الربملانية يف الدولة.

•• دبا احل�صن-الفجر:

الطلبة  اأم��ور  اأولياء  جمل�س  نظمها  التي  الفعالية  عنوان  احلياة  اأيقونة 
واكبت  والتي  للتعليم  ال�شارقة  والتابع ملجل�س  دبا احل�شن  والطالبات يف 

احتفالت الدولة بيوم املراأة الإماراتية .
وجاءت الفعالية يف اإطار الربامج التي ينفذها املجل�س �شمن الأيام املحلية 
اأن�شطة  لدعم  الرامية  للتعليم  ال�شارقة  اإطار خطة حمل�س  والعاملية ويف 

املجتمع املحلي وفئاته.
من  ولفيف  والأم���ه���ات  وامل��وظ��ف��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��دي��رات  الفعالية  ح�شر 

املدعوات .

 ورفعت فعالية اأيقونة احلياة �شعار واقع ملهم .. م�شتقبل م�شتدام وجرى 
تنظيمها �شباح اأم�س مبقر املجل�س يف مدينة دبا احل�شن و�شملت تنظيم 
معر�س فني عن حياة املراأة قدميا ومدى تطورها يف جميع نواحي احلياة 

لتعزز عنوان الفعالية اأيقونة احلياة.
بني  امل���راأة  دور  بعنوان  تربوي  اأ���ش��رى  ملتقى  اإق��ام��ة  املعر�س  ت�شمن  كما 
الواقع وطموح امل�شتقبل قدمته الدكتورة نعيمه حممد الوتري دار حموره 

حول ا�شرتاتيجية التعامل مع الأبناء بني الواقع وطموح امل�شتقبل.
اإدارة  وكيفية  الأب��ن��اء  احتياجات  على  ا�شتملت  نقاط  لعدة  فيه  تطرقت   
الوتري  اأك��دت  كما  امل�شوؤولية  وحتمل  للأبناء  والدعم  والت�شجيع  الوقت 
على القيم الجتماعية والتم�شك بالعادات والتقاليد وجعلها اأ�شلوب حياة 

يف كل وقت وزمان .
ويف اإطار هذا الن�شاط الن�شوي الكبري الذي جرى تنظيمها وتثمينا لدور 
را�شد ر�شود احلمودي رئي�س  الوطن كرم حممد  امل��راأة يف �شنع م�شتقبل 
جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا احل�شن برفقة زهره عرب 

ممثلة حمل�س ال�شارقة للتعليم احلا�شرات بو�شام التميز .
ويف كلمة له قال حممد را�شد ر�شود احلمودي رئي�س حمل�س اأولياء اأمور 
رئي�س  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  فيها  هناأ  احل�شن   دب��ا  مدينة 
و�شمو  والطفولة  للأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  العام  الن�شائي  الحتاد 
ل�شوؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  القا�شمي   حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة 
الأ�شرة بال�شارقة بيوم املراأة الذي ي�شادف 28 من �شهر اأغ�شط�س من كل 

عام وقال اأن  اأم الإمارات هي الداعم الأكرب للمراأة الإماراتية ب�شكل عام 
كما اأن ال�شيخة جواهر هي املنا�شرة للمراأة يف كل الأوقات .

واأ�شاف احلمودي عندما نتكلم عن املراأة يف الإمارات ن�شرتجع الدور الذي 
قدمته املراأة من كفاح ون�شال قبل ظهور النفط وقبل بزوغ �شم�س الحتاد 
موا�شلة املراأة عطاوؤها يف ظل حكم املوؤ�ش�س الأول للحتاد ال�شيخ زايد بن 
الإم���ارات حيث مت ت�شخري   اأم  ث��راه مب�شاندة  اآل نهيان طيب اهلل  �شلطان 
لها جميع جوانب المكانيات  حتى و�شلت ملرحلة التمكني يف عهد ال�شيخ 
يف  مت�شارعة  بخطى  مت�شي  امل���راأة  وهاهي   - اهلل  رحمه  زاي��د-  بن  خليفة 
عهد اخللف �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

-حفظه اهلل- لت�شل للعاملية لتعانق الف�شاء وت�شت�شرف امل�شتقبل .

جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات يف دبا �حل�شن يحتفي باأيقونة �حلياة �شمن فعاليات يوم �ملر�أة 

»�شوؤون �لوطني �لحتادي« تنظم جل�شة بعنو�ن 
»تعزيز ثقافة �مل�شاركة �ل�شيا�شية للمر�أة« 5 �شبتمرب

•• ال�صارقة -الفجر:

الب�شرية  امل���������وارد  دائ�������رة  ن��ظ��م��ت 
مهارات   " بعنوان  ور�شة  بال�شارقة 
" بهدف  اإع��داد املبادرات و تنفيذها 
لدى  امل��ب��ادارت  ت��ق��دمي  ثقافة  ن�شر 

موظفي حكومة ال�شارقة . 
عقدت الور�شة عن بعد عرب برنامج 
جميع  وا�شتهدفت   ،   Webex
وامل�����ش��وؤول��ني يف خمتلف  امل��وظ��ف��ني 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة . 
التطوير  يف  امل�شاهمة  اإىل  وت�شعى 
معاجلة  و   ، امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ح�����ش��ني  و 
التحديات و ال�شعوبات التي تواجه 

املوظف يف اإجناز العمل. 
ت��ق��دمي ع��ر���س مرئي  مت خ��لل��ه��ا 
ي�شتعر�س ماهية البتكار ، واأهدافه 

وكيفياته يف جمال العمل ، وعوامله 
وخطواته. كما �شرحت الور�شة كيف 
ميكن للموظف اإعداد املبادرات التي 
بالنفع على اجلهة احلكومية  تعود 

تقدميها  وكيفية  ب��ه��ا.   يعمل  التي 
وتنفيذها بطريقة ر�شمية و�شاملة.  
ال��ور���ش��ة �شمن  وي��اأت��ي تنظيم ه��ذه 
���ش��ي��اق اجل���ه���ود وامل���م���ار����ش���ات التي 

تتبناها الدائرة يف تطوير املبادرات 
ت�شهم  ال��ت��ي  ال�شتثنائية  والأف��ك��ار 
يف حتفيز الإب��داع والرتقاء ببيئات 

العمل يف حكومة ال�شارقة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

جنح الأطباء يف م�شت�شفى توام، وهو 
ل�شركة  التابعة  الطبية  املن�شاآت  اأح��د 
اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة"، 
اأك�����رب ���ش��ب��ك��ة ل��ل��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
عملية  اإج�������راء  يف  الإم����������ارات،  دول�����ة 
جراحية طارئة لو�شل يد مقطوعة، 
بمُرتت  ملري�س  �شاعات  ت�شع  ا�شتغرقت 
ي���ده يف ح����ادث ع��م��ل. ومت��ك��ن فريق 
التقومي  وج���راح���ة  ال��ت��ج��م��ي��ل  ع���لج 
م���ن ا����ش���ت���ع���ادة ال�������دورة ال���دم���وي���ة يف 
�شاعتني  غ�����ش��ون  امل��ق��ط��وع��ة يف  ال��ي��د 
املجهرية،  اجلراحة  تقنية  با�شتخدام 
اأ�شابعه  حتريك  من  املري�س  ومتكن 

يف غ�شون اأ�شبوع بعد اجلراحة.
ت��ت�����ش��م��ن ع��م��ل��ي��ات اإع�������ادة ال������زرع اأو 
اإعادة الربط اجلراحي جلزء  الو�شل 
من اجل�شم )مثل اليد اأو اأ�شابع اليد 
احتمالية  متو�شط  ويبلغ  ال��ق��دم(،  اأو 
اإنقاذ الأجزاء املعاد تو�شيلها 80%. 
لكن يعتمد جناح اجلراحة على عدة 
ع��وام��ل اأه��م��ه��ا ن���وع الإ���ش��اب��ة. عادة، 
اأف�شل  احل���ادة  القطع  اإ���ش��اب��ات  تمُنتج 
النتائج الإجمالية بعد الو�شل، بينما 
ل حت��ق��ق ح����الت ال��ب��رت ال��ن��اج��م عن 

ال�شحق اأو التمزق نتائج جيدة )حيث 
يتمزق فيها الع�شو ب�شبب ال�شدمة(. 
بالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن العمر ومكان 
عدم  اأو  امل��ف��ا���ش��ل  وت����اأث����ر  الإ����ش���اب���ة 
تاأثرها هي بع�س العوامل التي توؤثر 

على ال�شفاء اأي�شاً. 
تفا�شيل  ع���ن  ح��دي��ث��ه  م��ع��ر���س  ويف 
عمار  ال�����دك�����ت�����ور  ق�������ال  اجل�������راح�������ة، 
التقومي  جراحة  ا�شت�شاري  ال�شامن، 
م�شت�شفى  يف  واجل���راح���ة  والتجميل 
تكون  "قد  ل�"�شحة":  ال��ت��اب��ع  ت���وام، 

من  ال���زرع  اإع���ادة  اأو  الو�شل  عمليات 
تتطلب  ال���ت���ي  امل���ع���ق���دة  الإج����������راءات 
ت��ق��ن��ي��ات م��ت��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��غ��اي��ة. وقد 
جاءنا املري�س بعدما قطعت يده من 
من�شاأة  اإ�شابة عمل يف  نتيجة  املع�شم 
�شناعية. وهنا يعد عامل الوقت اأمراً 
بالغ الأهمية، فاأحد اأهم عوامل اإعادة 
ال����زرع ال��ن��اج��ح��ة ه��و م����رور اأق����ل من 
من  امل��ك��ون��ة  ال��ه��ي��اك��ل  يف  ���ش��اع��ات   6
ا�شتعدنا  احل��ال��ة،  ه��ذه  يف  الع�شلت. 
�شاعتني،  الدموية يف غ�شون  ال��دورة 

بتحريك  ال��ب��دء  م��ن  املري�س  ومتكن 
اأ���ش��ب��وع. نتوقع  اأ���ش��اب��ع��ه يف غ�����ش��ون 
من  مكثفة  جل�شات  اإىل  �شيحتاج  اأن��ه 
تعافيه  م�شار  لكن  الفيزيائي  العلج 

حتى الآن كان ممتازاً". 
و�شمل الفريق اجلراحي الذي اأجرى 
ال��ع��م��ل��ي��ة ج���راح���ني اإم����ارات����ي����ني هم 
الظاهري،  عبداهلل  لطيفة  الدكتورة 
جراحة جتميل، والدكتور حمد اأحمد 
والدكتور  مقيم،  طبيب  ال��ظ��اه��ري، 
حممد نادر �شقال، طبيب متخ�ش�س 

من فريق جراحة العظام.
اأحد  ه���و  ت����وام  م�شت�شفى  اأن  ���ذك���ر  يمُ
املتكامل  الطبية  الإحالة  م�شت�شفيات 
واحلا�شل على اعتماد اللجنة الدولية 
التخ�ش�شات  وي�������ش���م���ل  امل�������ش���رتك���ة 
واملرافق الطبية الأ�شا�شية مثل وحدة 
العناية املركزة، والطوارئ، والت�شوير 
ب���ال���رن���ني امل��غ��ن��اط��ي�����ش��ي، والأ����ش���ع���ة 
واملخترب،  الأم��را���س،  وعلم  ال�شينية، 
املتخ�ش�شة،  وال��ع��ي��ادات  وال�شيدلة، 
وم�����ش��ت�����ش��ف��ى ال����ربام����ج الأك���ادمي���ي���ة، 
طبيون  ا����ش���ت�������ش���اري���ون  ف���ي���ه  وي���ع���م���ل 
وموؤهلت  وا���ش��ع��ة  خ���ربات  ميتلكون 
عالية، وميتاز امل�شت�شفى اأي�شاً بكفاءة 

عملية احلجوزات ووقت انتظار اأقل.

م�شت�شفى تو�م ينجح يف و�شل يد �ملري�س �ملقطوعة مو�رد �ل�شارقة تنظم ور�شة لتحفيز موظفي �حلكومة على تقدمي �ملبادر�ت 
و �لبدء يف ��شتعادة وظائفها يف �أ�شبوع و�حد

•• عجمان-وام: 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان يف ديوان 
احلاكم اأم�س �شعادة علي �شامل الذايدي القن�شل العام لدولة الكويت لدى 
الدولة. ورحب �شموه ب�شعادة القن�شل متمنياً له التوفيق والنجاح يف اأداء 
البلدين  بني  ال�شرتاتيجية  العلقات  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  عمله  مهام 
ال�شديقني على خمتلف امليادين. واأكد �شموه على عمق العلقات الأخوية 
التي جتمع بني دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت والتي تعود 
اإىل تاريخ طويل مليء باملواقف واجلهود امل�شرتكة التي تعك�س الروابط 
املتينة بني البلدين. من جانبه اأعرب �شعادة القن�شل العام الكويتي عن 
العلقات  .. م�شيدا مبكانة وعمق  �شمو ويل عهد عجمان  بلقاء  �شعادته 
نه�شة  وعجمان خا�شة من  عامة  الإم���ارات  دول��ة  ت�شهده  ومب��ا  الثنائية 
ح�شارية يف امليادين كافة. ح�شر اللقاء .. معايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن 
�شعيد النعيمي رئي�س ديوان حاكم عجمان و�شعادة يو�شف حممد النعيمي 

مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة .

•• دبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت /ه��ي��ل��ث ب��ل���س ل��لإخ�����ش��اب / ال��ت��اب��ع��ة مل��ب��ادل��ة للرعاية 
ال�شحية تنظيم الدورة الرابعة من موؤمتر هيلث بل�س ال�شرق 
الأو�شط ال�شنوي للخ�شوبة غدا وي�شتمر 3 اأيام يف جمريا بيت�س 
هوتيل بدبي وي�شتعر�س اأحدث التقنيات واملنهجيات العلجية 
الت�شخي�س  اإىل  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����ش��ورة  م���ن  ل��ل��خ�����ش��وب��ة،  ال�����ش��ام��ل��ة 

والعلج.
اخلربات"  "تقريب  ���ش��ع��ار  حت���ت  ال���ع���ام  ه����ذا  امل���وؤمت���ر  ي��ن��ع��ق��د 
دول  خمتلف  من  املتمر�شني  املتحدثني  من  لفيفاً  وي�شت�شيف 
التطورات يف جمال اخل�شوبة  اأحدث  يتناولون  والذين  العامل 
بدءاً من "املرحلة اجلديدة يف طب الإجناب" اإىل حت�شني نتائج 
واحلفاظ  الإجنابية  واجل��راح��ات  الإجن��اب  يف  امل�شاعدة  تقنيات 

على اخل�شوبة.
تعد الدورة الرابعة من املوؤمتر فعالية للتعليم الطبي امل�شتمر 
معتمدة من دائرة ال�شحة اأبوظبي و�شيح�شل اأخ�شائيو الرعاية 
ال�شحية امل�شاركون على 21 �شاعة من التعليم الطبي امل�شتمر.

طب  ا�شت�شاري  امل��وؤمت��ر  رئي�س  البهوتي  اأح��م��د  الدكتور  ق��ال  و 
– اأبوظبي:  الإجن��اب والعقم يف مركز هيلث بل�س للإخ�شاب 
بل�س  هيلث  موؤمتر  من  الرابعة  ال���دورة  ا�شت�شافة  "ت�شعدنا 
ال�شرق الأو�شط ال�شنوي للخ�شوبة بح�شور �شخ�شي هذا العام.. 
نتطلع  ال�شابقة  املوؤمتر  دورات  حققته  ال��ذي  النجاح  �شوء  ويف 
العام لرفع �شعار/تقريب اخلربات/ مب�شاركة نخبة  قدماً هذا 
املرتبطة  املوا�شيع احليوية  ملناق�شة  واملفكرين  العقول  اأملع  من 

ببحوث اخل�شوبة وعلجها وت�شخي�شها.
ويعمل املوؤمتر على ردم الفجوات الراهنة يف طب الإجن��اب مع 

اغتنام فر�س للتوا�شل والتفاعل مع اأقراننا يف هذا املجال من 
�شاملة عن م�شاكل  العامل بهدف تقدمي �شورة  اأرج��اء  خمتلف 
اخل�شوبة املعقدة وم�شاعدة املر�شى يف دولة الإمارات واملنطقة 

عموماً على احل�شول على العلجات املنا�شبة".
وتعقد ور�س عمل فردية على هام�س املوؤمتر بقيادة خرباء �شبكة 
مراكز هيلث بل�س للإخ�شاب على اأن تتناول الذكاء ال�شطناعي 
املخترب.  يف  الإخ�شاب  وجت��ارب  وتنظريالرحم  املهبل  وتنظري 
اأن املوؤمتر متاح للمتخ�ش�شني يف الإخ�شاب  اإىل  جتدر الإ�شارة 
املختربات  الن�شاء وفنيي  واأمرا�س  التوليد  اأطباء  و  املخترب  يف 
و علماء الأجنة وكوادر التمري�س و ال�شيدلة و طلب الطب.. 
الإلكرتوين:  املوقع  الت�شجيل عرب  بامل�شاركة  للراغبني  وميكن 
https://www.healthplusivfconf.com/

 /register-now

ويل عهد عجمان ي�شتقبل �لقن�شل �لكويتي

موؤمتر هيلث بل�س �ل�شرق �لأو�شط �ل�شنوي للخ�شوبة ينطلق غد� بدبي

فقد�ن �شهادة �أ�شهم العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

فقدت ال�سيدة / زبيده حممد ويل عبداهلل كرم�ستجى �سهادة 
اأ�سهم �سادرة عن �سركة دبي لالإ�ستثمار �ص.م.ع 

رقم ال�سهادة 2130
عدد اال�سهم 3472 �سهمًا

 يرجى ممن يعرث عليها االت�سال على الهاتف  0556737551 
او االت�سال بال�سركة على الرقم املبا�سر 04-8122305 

فقد�ن �شهادة �أ�شهم العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

ُفقدت �سهادة اأ�سهم �سادرة من )�سركة منازل العقارية �ص.م.خ(  
رقم  اجلن�سية(  )ام��ارات  اخلييلي  م�سبح  مطر  جمعة  با�سم: 

 MANAZEL89251635 ال�سهادة
 عدد االأ�سهم 215.506 �سهما.

الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�سركة املذكورة اعاله اأو االت�سال 
على موبايل رقم 0558884012 م�سكورا.

فقد�ن �شهادة �أ�شهم العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

لل�سياحة  الوطنية  املوؤ�س�سة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  ُفقدت 
والفنادق با�سم: جمعة مطر م�سبح اخلييلي )امارات اجلن�سية( 

NCTH121109 رقم ال�سهادة
عدد االأ�سهم 408,637 �سهما.

الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�سركة املذكورة اعاله اأو االت�سال 
على موبايل رقم 0558884012 م�سكورا.

را�شد  امل���دع���و /ع���دن���ان  ف��ق��د 
باك�شتان     ، حم���م���ود  را�����ش����د 
�شفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)AK9845653(  رق����م 
اىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
اق���رب  او  ب��اك�����ش��ت��ان  ����ش���ف���ارة 

مركز �شرطة.

فقد�ن جو�ز �شفر

ف������ق������د امل��������دع��������و /م����ك����ي����ه 
اثيوبيا     ، ب���ا����ش���ا  م���ن���ج���ره 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)EP5858378(  رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0505211110

فقد�ن جو�ز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و /زب����ري احمد 
باك�شتان     ، زاده  حم���م���د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)rl1178302(  رق�����م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0566670357

فقد�ن جو�ز �شفر
فقد املدعو /حممد عبداهلل 
باك�شتان     ، بخ�س  بري  ملك 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)CC0166231(  رقم 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0504728377

فقد�ن جو�ز �شفر
ف���ق���د امل�����دع�����و /رام����ن����ه����ور 
الهند     ، ب�������ادو  ام���ن���ج���ن���ي���ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)k9676872(  رق������م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0552121602

فقد�ن جو�ز �شفر
/عبدالرحمن  املدعو  فقد 
ع�������ش���ام اح����م����د ال���ب���ي���وك ، 
فل�شطني   اجلن�شية - جواز 
 �شفره رقم )5204649(
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0561414855

فقد�ن جو�ز �شفر
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /حم����م����د 
ا���ش��م��اع��ي��ل ع��ث��م��ان ح�����ش��ن ، 
ال�شودان   اجلن�شية - جواز 
)p06652962( شفره رقم� 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0521260558

فقد�ن جو�ز �شفر

ف�����ق�����د امل�������دع�������و /ج����ال����ي����ا 
اوغ�����ن�����دا     ، ن����اك����ال����ي����اجن����و 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)A00199073(  رق�������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0505266322

فقد�ن جو�ز �شفر

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
 اإخطار عديل بالوفاء برقم املحرر 2022/0083741

رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�شية  اماراتي   - الكمايل  احمد  حممد  يحيى  املخطر:احمد 
رقم:0505000025 هاتف   - العنوان:ال�شارقة   -  784197040303915

هاتف   - ال�شارقة  العنوان   - اجلن�شية  �شوري   - طاووز  حممد  ب�شري  اليه:حممد  املخطر 
رقم:0525408609

مو�شوع الخطار املطالبة مببلغ وقدره 3.950 درهم
بتاريخ:2020/7/10 مببلغ  امانة  اي�شال  للمخطر  اليه قد حرر  املخطر  ان  الوقائع حيث 
وقدره )3.950( درهم ثلثة الف وت�شعمائة وخم�شون درهم فقط لغري على ان يقوم باعادة 
املبلغ عند الطلب )مرفق �شورة من و�شل المانة( حيث ان املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة 
يطلب  وعليه   - قانوين  مربر  دون  املذكور  املبلغ  �شداد  يف  ومتاطل  الطلب  عند  امانة  اي�شال 
3.950 درهم ثلثة  املخطر من املخطر اليه اللتزام بدفع قيمة اي�شال امانة مبلغ وقدره 
ايام من تاريخ الخطار  الف وت�شعمائة وخم�شون درهم فقط لغري يف فرتة اق�شاها خم�شة 
وال �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية ل�شتلم املبلغ - وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب 

العدل اخطاركم بهذا ر�شميا.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن بالن�شر        

 1484/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �شده : 1- جنمة الربيع لتجارة الديزل �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :جلوب�شتار انريجي م م ح 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها ب�شداد مبلغ وقدره )175.000 
مائة وخم�شة و�شبعون األف درهم( بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه والفائدة 

القانونية بواقع 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام. 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2022/09/26 ال�شاعة 09:00 �شباحا بقاعة 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 بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

املوؤ�ش�شة  الكبري"،  "القلب  دع���ت 
مب�شاعدة  املعنية  العامليرّة  الإن�شانيرّة 
اللجئني واملحتاجني حول العامل، 
للم�شاركة  الإن�����ش��اين  العمل  �شناع 
جائزة  م����ن  ال�����ش��اب��ع��ة  ال��������دورة  يف 
ال�����ش��ارق��ة ال��دول��ي��ة مل��ن��ا���ش��رة ودعم 
من  ب��دءاً   ،2023 للعام  اللجئني 
اليوم  اجل�����اري  ���ش��ب��ت��م��رب   01 ي����وم 
معلنة  املقبل،  نوفمرب   15 ولغاية 
الإن�شانية  املنظمات  اأمام  الباب  فتح 
اأي  لرت�شيح  والأف����راد   واملوؤ�ش�شات 
عاملة  اإن�شانية  موؤ�ش�شة  اأو  منظمة 
يف دع����م وم���ن���ا����ش���رة ال���لج���ئ���ني يف 
ق��ارت��ي اآ���ش��ي��ا واأف��ري��ق��ي��ا، ع��رب موقع 
https:// الإل��ك��رتوين  املوؤ�ش�شة 
  tbhf.ae/nomination/
lang=ar. وتنظم  اجلائزة برعاية 
ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
القا�شمي، ع�شو  �شلطان بن حممد 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
بنت  ال�شيخة جواهر  �شمو  وقرينته 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي،  حممد 
البارزة  امل��ن��ا���ش��رة  ال��ك��ب��ري،  ال��ق��ل��ب 
املفو�شية  للأطفال اللجئني لدى 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����لأمم  ال�����ش��ام��ي��ة 
اجلائزة،  ق��ي��م��ة  وت��ب��ل��غ  ال��لج��ئ��ني. 
التي تمُنظم �شنوياً منذ العام 2017 
ال�شامية  امل��ف��و���ش��ي��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اللجئني،  ل�شوؤون  املتحدة  ل��لأمم 

وهي  اإم���ارات���ي،  دره���م  األ���ف   500
الكبري  القلب  من  خا�شة  م�شاهمة 
ول يتم احت�شاب قيمة اجلائزة من 

اأي تربعات تقدم للموؤ�ش�شة.
مات  للمنظرّ اجل����ائ����زة  ��خ�����ش�����س  وتمُ
اآ�شيا  ق��ارت��ي  يف  املحلية  الإن�����ش��ان��ي��ة 
خدمات  ق���دم���ت  ال���ت���ي  واأف���ري���ق���ي���ا 
رين  واملهجرّ ل��لج��ئ��ني  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
اآث���اراً  ب��لده��م، وت��رك��ت  ع��ن  ق�شرياً 
حياتهم  يف  م�����ش��ت��دام��ة  اإي���ج���اب���ي���ة 
وقدرتهم  عام،  ب�شكل  واحتياجاتهم 
والرعاية  الغذاء  اإىل  الو�شول  على 

ال�شحية والنف�شية والتعليم.

معايري امل�ساركة
وت��ت�����ش��م��ن م���ع���اي���ري امل�������ش���ارك���ة يف 

امل�شاركة  املنظمة  تكون  اأن  اجلائزة، 
م�شجلة ر�شمياً كمنظمة غري ربحية 
وتقدم  الإن�����ش��اين،  امل��ج��ال  يف  تعمل 
والجتماعية  الإن�شانية  اخل��دم��ات 
مل����دة ل ت��ق��ل ع���ن ���ش��ن��ة واح�����دة من 
واأن تكون  تاريخ الرت�شيح للجائزة، 
قيمها و�شلوكياتها متوافقة مع قيم 
واملفو�شية  الكبري  القلب  موؤ�ش�شة 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����لأمم  ال�����ش��ام��ي��ة 
للمنظمات  ومي����ك����ن  ال����لج����ئ����ني، 
اأن يتم تر�شيحها  اأو  تر�شيح نف�شها، 

من اأفراد اأو منظمات اأخرى.
املنظمات  ت��ق��ي��ي��م  م��ع��اي��ري  وت�����ش��م��ل 
تاأثري عمل كل منها  امل�شاركة مدى 
م��ل��م��و���ش��ة على  ف���وائ���د  يف حت��ق��ي��ق 
املجتمعات امل�شتهدفة، وقدرتها على 

املنفذة،  امل�شاريع  البتكار يف  تطبيق 
واملمار�شات  امل�����ش��اري��ع  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املنظمات  ت��ت��ب��ع��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ب���ت���ك���رة 
لتعزيز ال�شتدامة، ومدى مراعاتها 
م���ب���داأ امل�������ش���اواة ب���ني اجل��ن�����ش��ني يف 
ت��خ��ط��ي��ط وت��ن��ف��ي��ذ ت��ل��ك ال���ربام���ج 
املنظمة  قدرة  جانب  اإىل  وامل�شاريع، 
على �شد الفجوات القائمة يف العمل 
حالت  يف  خا�س  وب�شكل  الإن�����ش��اين 

الطوارئ. 
وتر�شخ معايري اجلائزة العديد من 
الإن�شاين،  للعمل  الأ�شا�شية  املبادئ 
م���ث���ل ا����ش���ت���م���راري���ة ال���ع���م���ل وم����دى 
واحلياد  وال�شفافية  نطاقه،  ات�شاع 
اخلدمات،  ت��ق��دمي  يف  وامل��و���ش��وع��ي��ة 
امل�����ش��ت��دام��ة م��ن الربامج  وال��ن��ت��ائ��ج 

وال�شعي  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 
اإىل التطور وتبني اأف�شل املمار�شات 
واأكرثها فاعليًة، كما تعمل اجلائزة 
م��ن خ���لل ه���ذه امل��ع��اي��ري ع��ل��ى دعم 
واآليات  ومم��ار���ش��ات  ثقافة  وتقدير 
امل���ج���ال  ال���ع���ام���ل���ة يف  امل����وؤ�����ش���������ش����ات 
الإن�������ش���اين وت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء على 
والتعرف  ت�شرراً  الأك��رث  ال�شاحات 

على اأولويات املحتاجني فيها.

تكرمي العمل االإن�ساين
مديرة  احل����م����ادي  م�����رمي  وق����ال����ت 
"منذ  ال���ك���ب���ري:  ال���ق���ل���ب  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�شكلت   ،2017 ع���ام  يف  اإط��لق��ه��ا 
ملنا�شرة  ال��دول��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة 
للعديد من  اللجئني حافزاً  ودعم 

م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين حول 
امل���زي���د م���ن اجلهود  ل���ب���ذل  ال���ع���امل 
وتنظيم  املحتاجة،  الفئات  مل�شاعدة 
اأف�شل،  ب�����ش��ورة  الإن�����ش��اين  ال��ع��م��ل 
اجلائزة  ت�شتقطب  دورة  ك��ل  وم���ع 
واهتماماً  اأف�شل،  نوعية  م�شاركات 
دول���ي���اً م���ت���زاي���داً، م���ا ي��ع��ك�����س ال���دور 
امل���ح���وري ل��دول��ة الإم������ارات واإم����ارة 

ال�شارقة يف املجال الإن�شاين".
يقت�شر  "ل  احل���م���ادي:  واأ����ش���اف���ت 
ال����دور امل��ب��ا���ش��ر ل��ل��ج��ائ��زة ع��ل��ى دعم 
الفائزين فقط، واإمنا ميتد لتطوير 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل الإن�������ش���اين ككل، 
تاأمني  ل��ت�����ش��م��ل  م��ظ��ل��ت��ه��ا  وت��و���ش��ي��ع 
للجئني،  احل���ي���ات���ي���ة  امل���ت���ط���ل���ب���ات 
وبناء  امل��واه��ب  ودع��م  الرتفيه  مثل 

تاأمني  م����ع  ب����ال����ت����وازي  امل������ه������ارات، 
الح���ت���ي���اج���ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة م���ن ماء 
هو  فهدفنا  وتعليم،  و�شحة  وغ��ذاء 
الرت���ق���اء ال�����ش��ام��ل مب�����ش��ت��وى حياة 

الفئات املحتاجة".
"الهتمام  اأن  احل����م����ادي  واأك�������دت 
امل�شاركة  اأو  ال���لج���ئ���ني  ب��ت��ث��ق��ي��ف 
اأو  ترفيهية  ب��ف��ق��رات  اإ���ش��ع��اده��م  يف 
عر�س اأفلم �شينمائية، اأو التجارب 
الأطفال،  ت�شتهدف  التي  التفاعلية 
اأو التدريب املهني، هي اأعمال ل تقل 
التقليدية،  الإغاثة  اأعمال  نبًل عن 
ال���دع���وة ل�شناع  ن���وج���ه  ف��اإن��ن��ا  ل����ذا 
اختلف  ع���ل���ى  الإن���������ش����اين  ال���ع���م���ل 
اهتمامتهم  وت���ن���وع  ت��خ�����ش�����ش��ات��ه��م 
لهم  لنوؤكد  اجل��ائ��زة،  يف  للم�شاركة 

���ش��ت��ك��ون دائ���م���اً حمل  اأن ج��ه��وده��م 
ترحيب وتقدير".

وو�شل اإجمايل عدد الرت�شيحات يف 
الدورة املا�شية )ال�شاد�شة 2022 ( 
من اجلائزة اإىل 177 ملفاً من 39 
اأثرت   حملية  منظمات  ت�شم  دول��ة، 
حياة  يف  م�����ش��ت��دام  وب�شكل  اإي��ج��اب��ي��اً 
اللجئني، وبلغ عدد امللفات الواردة 
110 ملف، ومن  اأفريقيا  من قارة 
ق���ارة اآ���ش��ي��ا 59، وم���ن ق���ارة اأوروب����ا 

وبقية دول  العامل 8.
امللفات  ق��ائ��م��ة  نيجرييا  وت�����ش��درت 
املر�شحة للجائزة باإجمايل 33 ملفاً، 
وجاءت  ملفاً،   23 ب���  اأوغ��ن��دا  تلتها 
وباك�شتان،  م�شر،  من  امللفات  بقية 
وفل�شطني،  اإف����ري����ق����ي����ا،  وج����ن����وب 
وكامبوديا،  وال�����ش��وم��ال،  وال��ه��ن��د، 
واأفغان�شتان، والوليات  وزميبابوي، 
واإثيوبيا،  وروان��دا،  وكينيا،  املتحدة، 
والنيبال،  وبنغلدي�س،  وال��ك��ون��غ��و، 
والفلبني،  وال���ك���ام���ريون،  ول��ب��ن��ان، 
والعراق،  وت��رك��ي��ا،  وغ��ان��ا،  والأردن، 
والإم��������ارات، وم��ال��ي��زي��ا، وم�����الوي، 
وهولندا،  وب��ري��ط��ان��ي��ا،  وب���ول���ن���دا، 

وبوت�شوانا، اإ�شافة اإىل غامبيا.

ت�ستقبل تر�سيحات املنظمات االإن�سانية بني 01 �سبتمرب و15 نوفمرب املقبل 

»�لقلب �لكبري« تدعو �شناع �لعمل �لإن�شاين للم�شاركة يف �لدورة �ل�شابعة من جائزة �ل�شارقة �لدولية ملنا�شرة ودعم �للجئني 2023    

•• اأبوظبي-الفجر: 

م��ن خ���لل اجل��ه��ود امل�����ش��رتك��ة ب��ني اخل���دم���ات ال��ع��لج��ي��ة اخلارجية 
ال�شحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  اأط��ب��اء  متكن  ت���وام،  وم�شت�شفى 
يناير   3 يف  املولودة  اإي�شال  الطفلة  م�شاعدة  من  موؤخراً  "�شحة"، 
لفح�س  اإي�����ش��ال  خ�شعت  حيث  �شمعها،  ا�شتعادة  على  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن 
من  املزيد  ب��اإج��راء  الوالدين  تو�شية  ومت��ت  اإ�شابتها.  ك�شف  روتيني 
خيارات  يف  والنظر  نهائي  ت�شخي�س  اإىل  للو�شول  ال�شمع  ت�شخي�شات 

العلج املمكنة.
وقالت طاهرة كالوموريكال، اأخ�شائية ال�شمعيات يف مركز عود التوبة 
للت�شخي�س والفح�س ال�شامل  التابع للخدمات العلجية اخلارجية: 
م�شاعدة  م��ن  متكنا  الطبية،  ل��لإح��ال��ة  املتكامل  نهجنا  خ��لل  "من 

�شبكة  من  بكوننا ج��زءاً  ونفتخر  �شمعها.  ا�شتعادة  اإي�شال على  الطفلة 
�شحة، حيث نقدم خدمات عاملية امل�شتوى يف جميع من�شاآتنا من خلل 
مري�س  لكل  خ�شي�شاً  م�شممه  وعلجية  ت�شخي�شية  خطط  و�شع 
اإىل  باإحالتها  قمنا  اإي�شال،  الطفلة  حالة  ويف  ال�شحية.  حالته  ح�شب 
العلج  ا�شتكمال  قبل  املطلوب  ال�شمع  اختبار  لإج��راء  ت��وام  م�شت�شفى 

لإدارة فقدان ال�شمع ".
وحدد فريق ال�شمعيات يف م�شت�شفى توام �شعف ال�شمع يف كلتا الأذنني، 
ون�شح برتكيب املعينات ال�شمعية يف اأقرب وقت ممكن لتجنب اأي تاأخري 
لة للح�شول على  يف تطور النطق واللغة. ومت اإدراج الأ�شرة كحالة خمورّ
معينات �شمعية جمانية، وتخ�شع الطفلة حالياً لعلج النطق واللغة 

لتح�شني قدرتها على التوا�شل.
وقال والد الطفلة اإي�شال: "لقد ولدت اأختي، عمة اإي�شال، بحالة فقدان 

�شمع ع�شبي ح�شي م��زدوج. لذلك، كنا على دراية بالعواقب املحتملة 
اإذا مل نقم برتكيب املعينات ال�شمعية لها يف اأقرب وقت ممكن. فحني 
يعاين املري�س من ال�شمم فهذا ل يلغي قدراته واإمكانياته، لكننا اأردنا 
اأن تعي�س طفلتنا حياة طبيعية. ون�شعر بالمتنان ال�شديد لأخ�شائية 
توام  وم�شت�شفى  اخلارجية  العلجية  اخل��دم��ات  يف  والأط��ب��اء  ال�شمع 
هذه  وبا�شتعادة  ال�شمع.  على  قدرتها  ا�شتعادة  على  طفلتنا  مل�شاعدة 
احلا�شة التي اأدركنا الآن مدى اأهميتها، �شمعت اإي�شال �شوتي لأول مرة 

بف�شل جهود اخلرباء هنا لذا اأنا مدين لهم اإىل الأبد ".
الوقت  يف  علجها  ث��م  مبكراً  طبيعتها  وحت��دي��د  امل�شكلة  اكت�شاف  اإن 
املنا�شب اأمر بالغ الأهمية لأي ر�شيع ي�شتبه يف اإ�شابته بفقدان ال�شمع. 
ومن خلل دعم كل املن�شاأتني، اأتيحت للطفلة اإي�شال الفر�شة لتنمو 

مع حا�شة �شمع �شليمة، .

�شركة  من�شاآت  اإح��دى  اخلارجية"،  العلجية  "اخلدمات  من�شاأة  وتعد 
لذا  اأبوظبي،  يف  ال�شحية  اخل��دم��ات  اإىل  ال��دخ��ول  بوابة  "�شحة"، 
على  الرتكيز  الرئي�شية  ال�شرتاتيجية  "�شحة"  اأه���داف  اأب���رز  فمن 
ذات  ووقائية  وتخ�ش�شية  عامة  علجية  خل��دم��ات  الو�شول  ت�شهيل 
اأح��د م�شت�شفيات  ت��وام هو  اأخ��رى، م�شت�شفى  ج��ودة عالية. وم��ن جهة 
الدولية  اللجنة  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  واحل��ا���ش��ل  امل��ت��ك��ام��ل  الطبية  الإح���ال���ة 
الأ�شا�شية مثل وحدة  الطبية  واملرافق  التخ�ش�شات  امل�شرتكة وي�شمل 
والأ�شعة  املغناطي�شي،  بالرنني  والت�شوير  والطوارئ،  املركزة،  العناية 
ال�شينية، وعلم الأمرا�س، واملخترب، وال�شيدلة، والعيادات املتخ�ش�شة، 
ا���ش��ت�����ش��اري��ون طبيون  ف��ي��ه  وي��ع��م��ل  الأك��ادمي��ي��ة،  ال��ربام��ج  وم�شت�شفى 
اأي�شاً  امل�شت�شفى  ومي��ت��از  عالية،  وم��وؤه��لت  وا�شعة  خ��ربات  ميتلكون 

بكفاءة عملية احلجوزات ووقت انتظار اأقل.

��شتعادة �شمع مولودة جديدة بجهد م�شرتك بني �خلدمات �لعلجية �خلارجية وم�شت�شفى تو�م 

•• اأبوظبي -الفجر

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي، من خلل قطاع التخطيط ال�شرتاتيجي واإدارة 
الأداء، زيارة ملجموعة من موظفيها اإىل مكتبة حممد بن را�شد، بهدف تعزيز 
روح التوا�شل وتوثيق العلقات بني موظفي الإدارات والقادة وبناء فريق عمل 

ناجح، ورفع معدل ال�شعادة والإنتاجية.
الأداء  واإدارة  ال�شرتاتيجي  التخطيط  لقطاع  التنفيذي  املدير  بالزيارة  وقام 

اإدارات  خمتلف  م��ن  م��وظ��ف��اً   19 برفقة  امل��ه��ريي،  �شيخة  ال�شيدة  ب��الإن��اب��ة، 
واأق�شام القطاع، حيث تعرف الفريق �شمن الزيارة على ما ت�شمه املكتبة من 
حتت�شن  اإذ  واحل�����ش��ارات،  الثقافات  من  عريق  وت��اري��خ  مذهلة  معرفية  كنوز 
بني جدرانها اأكرث من مليون كتاب، وتعد �شرحاً ثقافياً متميزاً تتداخل فيه 

احلركة التعليمية والثقافية وال�شياحية، لتج�شد واجهة دبي الثقافية.
كما تعرف الفريق الزائر على اأق�شام ومكونات املكتبة وما بها من خمزن الكتب 
الآيل وخمترب التحويل الرقمي، وعلى املكتبات املتخ�ش�شة مثل: املكتبة العامة، 

وكتباً  الق�ش�س  ل��ق��راءة  رك��ن��اً  ت�شم  التي  الطفل  ومكتبة  ال��دوري��ات،  ومكتبة 
للأطفال واأن�شطة اأخرى ت�شاهم يف تو�شيع مدارك الأطفال، كما تعرفوا على 
مكتبة الأطال�س واخلرائط، ومكتبة الإعلم والفنون وما حتتويه من م�شادر 
�شوتية وب�شرية، ومكتبة ال�شباب، ومكتبة املجموعات، اإىل جانب التعرف على 
غرف الدرا�شة اخلا�شة، بالإ�شافة اإىل امل�شرح املجهز باأحدث التقنيات ال�شمعية 

والب�شرية، والذي ي�شتوعب اأكرث من 550 �شخ�شاً.
مدينة  بلدية  ملوظفي  املكتبة  ع�شوية  من  ال�شتفادة  �شبل  ال��زي��ارة  وناق�شت 

التعاون  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  املكتبة،  م��ن  الكتب  ا�شتعارة  وكيفية  اأبوظبي 
حول  الأفكار  وط��رح  اخل��ربات  لتبادل  املوظفني  بني  جل�شة  وتنظيم  امل�شرتك 

مقتنيات البلدية التي ميكن عر�شها يف املكتبة.
من جانبها، ثمنت بلدية مدينة اأبوظبي التعاون الكبري الذي اأبدته اإدارة مكتبة 
حممد بن را�شد خلل الزيارة، مثنية على ما قدمه امل�شوؤولون يف املكتبة من 
دعم وترحاب بفريق البلدية لتكون الزيارة ناجحة ومثمرة يف تعزيز اجلانب 

الثقايف واملعريف لدى موظفي بلدية مدينة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام: 

مهمة  اأول   ، الأمل"  "م�شبار  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف  الإم����ارات  م�شروع  اأع��ل��ن 
ف�شائية ل�شتك�شاف الكواكب تقودها دولة عربية، عن ت�شجيل ملحظات 

هي الأوىل من نوعها عن نوع جديد من ال�شفق الربوتوين حول املريخ.
وقد توفر ظاهرة ال�شفق الربوتوين املتقطع التي حتدث يف اأماكن متغرية 

ات غري متوقعة يف �شلوك الغلف اجلوي للمريخ. فهماً جديداً حول تغريرّ
وتطوره  للمريخ  اجل��وي  الغلف  م�شروع  مع  الأم��ل  م�شبار  فريق  وتعاون 
امللتقطة  امل���لح���ظ���ات  ل���درا����ش���ة  ن��ا���ش��ا  ل��وك��ال��ة  "مافن" ال��ت��اب��ع  امل��ت��ق��ل��ب 

وتو�شيفها.
الربوتيني  لل�شفق  عاملياً  امل�شبوقة  غري  الأم��ل  م�شبار  �شور  درا�شة  وت�شهم 
املتقطع مع ملحظات م�شبار مافن لبلزما املريخ يف الوقت نف�شه يف فتح 

اآفاقا جديدة اأمام فهم امل�شببات الغام�شة لل�شفق يف املريخ.
و قالت ح�شة املطرو�شي، قائد الفريق العلمي مل�شروع الإمارات ل�شتك�شاف 
الأمل  م�شبار  �شجل  املتقطع  ال��ربوت��وين  ال�شفق  اكت�شاف  "يرثي  امل��ري��خ: 
احلافل بالإجنازات الفريدة، كما يطرح ت�شاوؤلت حول فر�شياتنا احلالية 
الكوكب".  من  امل�شيء  اجلانب  على  ال��ربوت��وين  ال�شفق  ل  ت�شكرّ كيفية  عن 
الظواهر غري  العديد من  الآن عن  الأم��ل ك�شف حتى  ان م�شبار  واأ�شافت 
واملغناطي�شي  اجل���وي  ال��غ��لف��ني  لديناميكية  فهمنا  ت��ع��زز  ال��ت��ي  املتوقعة 
بيانات  اإىل  اإ�شافة  اجل��دي��دة،  العلمية  امللحظات  ه��ذه  تعزز  كما  للمريخ، 

م�شبار مافن، م�شرية البحث العلمي يف هذا املجال.
ويت�شكل النوع اجلديد من ال�شفق الربوتوين املتقطع نتيجة تفاعل الرياح 
ال�شم�شية مبا�شرة مع الغلف اجلوي العلوي للجانب امل�شيء من املريخ، 

مما يوؤدي اإىل تباطوؤ �شرعتها واإ�شدار الأ�شعة فوق البنف�شجية.
املريخ  كوكب  لقر�س  لقطاٍت  خ��لل  من  ال��ربوت��وين  ال�شفق  اكت�شاف  ومت 
امل�شيء من خلل املقيا�س الطيفي بالأ�شعة الفوق بنف�شجية الذي يتوىل 
اأي  للك�شف عن  للمريخ  اخلارجي  والغلف  العلوي  اجل��وي  الغلف  ر�شد 

ب غازاته اإىل الف�شاء. ات يف تركيب الغلف اجلوي وت�شررّ متغريرّ
ويظهر ال�شفق ب�شكل م�شاحات م�شيئة ومتفرقة يف اأرجاء اجلانب امل�شيء 
مرتبطني  البنف�شجية  ف���وق  ل��لأ���ش��ع��ة  م��وج��ي��ني  ب��ط��ول��ني  ال��ك��وك��ب  م���ن 
 121.6 األفا  وليمان  نانومرت   102.6 بيتا  ليمان  الهيدروجني؛  ب��ذرة 

نانومرت.
هذين  عند  منتظماً  الطبيعية  ال��ظ��روف  خ��لل  امل�����ش��يء  اجل��ان��ب  وي��ب��دو 
الكوكب  �شطوع  يف  ال��ه��ي��دروج��ني  ذرات  ت�شاهم  حيث  امل��وج��ي��ني،  الطولني 

نتيجة ت�شتيت اأ�شعة ال�شم�س.
ويحدث ال�شفق عندما يزداد �شطوع مناطق �شغرية من الكوكب عند هذه 
الأطوال املوجية، مما يدل على تركز الطاقة يف مناطق حمددة من الغلف 

اجلوي.
وقال مايك ت�شافن، الع�شو يف الفريق العلمي مل�شروع الإمارات ل�شتك�شاف 
املريخ وامل�شاهم الرئي�شي يف درا�شة بحثية جديدة حول ال�شفق الربوتوين: 
م�شبار  بها مهمة  قامت  الربوتوين  ال�شفق  �شابقة حول  درا�شات  "اأظهرت 
الطولني  انبعاثاٍت �شوئية م�شابهة عند هذين  نا�شا  لوكالة  التابعة  مافن 
الطيفي  املقيا�س  با�شتخدام  التقاطها  مت  التي  ال�شور  اأن  غري  املوجيني، 
املريخ  ل�شتك�شاف  الإم���ارات  مب�شروع  اخلا�س  البنف�شجية  ف��وق  بالأ�شعة 
لل�شفق  املكانية  ات  التغريرّ تر�شد  العامل  يف  علمية  ملحظات  اأول  تعترب 
الربوتوين يف املريخ، وا�شتطعنا بف�شلها ر�شد هيكل ال�شفق الربوتيني غري 

املوجية  الأط��وال  اأن هذه  الأوىل ونحن ندرك  للمرة  ب�شكل وا�شح  املنتظم 
اأن ت�شكل ال�شفق ي�شتلزم  تنبعث فقط عن ذرة الهيدروجني، مما يوؤكد لنا 
احلجم  ملقايي�س  نظراً  واأ���ش��اف:  للغاية.   ن�شطة  هيدروجني  ذرات  وج��ود 
اخلا�شة بالرياح ال�شم�شية والغلف اجلوي الهيدروجيني املمتد يف املريخ، 
ت�شكيل  ع��ن  ق��ا���ش��رًة  ال��ربوت��وين  ال�شفق  لت�شكل  الطبيعية  الآل��ي��ات  ت��ب��دو 
بالأ�شعة  الطيفي  املقيا�س  خلل  من  اليوم  نر�شدها  التي  ال�شفق  ظاهرة 
ال�شفق منت�شراً على  اأغ�شط�س اجلاري   11 البنف�شجية وتمُظهر �شور  فوق 
�س طبقة البلزما حول املريخ  م�شاحة وا�شعة وغري منتظم، مما يوؤكد تعررّ

ل�شطرابات �شديدة.
واأ�شار اإىل اأنه بف�شل �شور وقيا�شات م�شبار مافن لهذه الطبقة بالتزامن مع 
ال�شفق، ميكننا اأن نوؤكد بثقة اأن الرياح ال�شم�شية اأثرت مبا�شرًة على الغلف 
اجلوي العلوي اأينما تواجدت ظاهرة ال�شفق لذا، متثل هذه الظاهرة خارطًة 

لأماكن و�شول كميات كبرية من الرياح ال�شم�شية اإىل املريخ.
وتابع: ل نعرف ما يحمله لنا امل�شتقبل من اكت�شافات، لكنني متفائٌل، فل 
العلمية  الكت�شافات  حول  توقعاتنا  تفوق  نتائج  يقدم  الأم��ل  م�شبار  ي��زال 
التي نتطلع للو�شول اإليها.  واأتاحت اتفاقية م�شاركة البيانات بني م�شبار 
اإمكانية درا�شة ال�شور اجلديدة مل�شبار الأمل اعتماداً  الأمل وم�شبار مافن 
على عمليات ر�شد بلزما الكوكب من قبل م�شبار مافن، الذي يعمل على 

درا�شة الطبقة املتاأينة والغلف املغناطي�شي للمريخ منذ عام 2014.
ويحمل م�شبار مافن جمموعٍة كاملة من اأجهزة ر�شد البلزما، مبا يف ذلك 
الكهرو�شتاتيكية للأيونات،  القوى  املغناطي�شية وجهازين لتحليل  مقيا�س 
مع  بالتزامن  املغناطي�شية  وحقوله  املريخ  بلزما  لقيا�س  ت�شتخدم  والتي 
كاري،  ���ش��ان��ون  وق��ال��ت  املتقطع.   ال��ربوت��وين  لل�شفق  الأم���ل  م�شبار  ر���ش��د 

املحققة الرئي�شية يف م�شروع مافن: ت�شاعد عمليات قيا�س الغلف اجلوي 
مع  اجل��وي  الغلف  تفاعل  عن  الك�شف  على  متعددة  جوانب  من  للمريخ 
هاماً  املتزامنة دوراً  الر�شد  وت��وؤدي عمليات  الفعلي  بالزمن  ال�شم�س  اأ�شعة 
ره.   يف ا�شتك�شاف العلقات الفيزيائية وراء ديناميكية الغلف اجلوي وتطورّ
واأ�شافت: "تعدرّ بيانات م�شبار مافن مهمة لتكوين فهم �شامل لتلك ال�شور 
اجلديدة لذا، تتعاون املهمتان لتو�شيع اآفاق معارفهما احلالية حول املريخ 
اأول من  ال�شم�شية".  ويعترب م�شبار مافن  الرياح  الكواكب مع  وتفاعلت 
اكت�شف ال�شفق الربوتوين يف املريخ، وتل ذلك عمليات ر�شد م�شابهة من 
قبل م�شبار مار�س اإك�شرب�س التابع لوكالة الف�شاء الأوروبية، ولكن تمُظهر 
معظم هذه ال�شور ال�شابقة �شفقاً مترّ�شقاً على اجلانب امل�شيء للكوكب ويف 

املقابل، تظهر �شور م�شبار الأمل بو�شوح دقيق هيكل ال�شفق.
ويعتقد علماء الفريقني حالياً اأن ال�شفق الربوتوين املتقطع يحدث فقط 

نتيجة ا�شطرابات يف البلزما املحيطة بكوكب املريخ.
م�شبار  بوا�شطة  املتقطع  ال��ربوت��وين  ال�شفق  ر�شد  عمليات  اإج���راء  ويوفر 
الأمل وقيا�س ظروف البلزما من قبل م�شبار مافن يف الوقت نف�شه فر�شًة 
ب�شكل كبري  التفاعل  اخ��ت��لل  ن���ادرة حت�شل عند  ل��درا���ش��ة ظ��واه��ر  ف��ري��دة 
ال�شفق  الأم��ل ظاهرة  ال�شم�شية.  ور�شد م�شبار  املريخ والرياح  بني كوكب 
واأحجام خمتلفة، مراٍت عديدة منذ انطلق  باأ�شكال  التي جتلت  املتقطع، 
مهمته وعلى �شبيل املثال، ظهر ال�شفق الربوتوين املتقطع يف 30 اأغ�شط�س 
2021 �شمن م�شاحة على قر�س الكوكب اأ�شغر بكثري من م�شاحة ظهوره 

له. يوم 11 اأغ�شط�س، مما يفرت�س وجود اأ�شباب خمتلفة لت�شكرّ
ويحدث ا�شطراب البلزما يف املريخ نتيجًة لعوامل عديدة، غري اأن تغريرّ 

�شكل ال�شفق قد يك�شف عن ظروف خمتلفة للبلزما.

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم زيارة جمموعة من موظفيها �إىل مكتبة حممد بن ر��شد

»م�شبار �لأمل« ي�شتك�شف نوعا جديد� من �ل�شفق �لربوتوين �ملتقطع يف �ملريخ
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العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرمال 

الذهبية لعمال احلديد امل�شلح
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1670840 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/انوار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الظنه للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4151893 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البوادي 

لل�شت�شارات ال�شريبية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3720060 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/هني  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للفواكه الطازجة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2191139 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/�شرح  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شت�شارات الدارية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1007288 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اميثي�شت كوزميتيك�س
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3951633 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/المل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

711 للمقاولت وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4268998 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
ا�س  ار  :ات�س  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتو�شيل الطلبات ال�شريعة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 2993908 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة را�شد �شامل حممد عنيرب الزعابي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف هادف �شعيد فلح �شعيد املن�شوري

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

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

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
�شي  تي  :بي  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاولت العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 4288676 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ناديه احمد ندى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شلطان عبداهلل �شعيد جمعه املزروعي

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

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

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
اك�شرتا  :مطعم  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

�شباي�شي
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 2813914 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل احمد علي عبداهلل البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد �شعيد �شيف حممد اليماحي

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

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

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كل�شيك �شتايل 

للخياطة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 2523909 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة من�شور عبداهلل احلاج ناجي �شالح %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد �شعيد �شالح الروي�شان

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

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

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ورتيكل هوريزان كن�شلتنت ميدل اي�شت ذ.م.م ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - �شرق 0.3 - مبنى ال�شيدة موزه عبداهلل 

�شالح واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2652202 

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

2 - تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/31 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205035234
تاريخ التعديل:2022/8/31

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:حلويات توينز �شوجر ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 4578653 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
2 - تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/30 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205035062
تاريخ التعديل:2022/8/31

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ا�شيت فيوت�شر ميدل اي�شت لدارة املن�شاأت ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - �شارع خليفة بن زايد - ط 3 - مكتب رقم 

نهيان ال  حممد  بن  مبارك  ال�شيخ  املالك  مبنى   304-303
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1979160 

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

2 - تعيني ال�شادة/كرو ماك - فرع ابوظبي 1 ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2019/5/1 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:1905009081
تاريخ التعديل:2022/8/31

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :امللكيه للنقليات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1943352 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة المام حممد الغبارى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل �شالح مبارك على امل�شيعى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

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

ALMLAKIA TRANSPORTS

اإىل/ امللكية للنقليات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALMLAKIA TRANSPORTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :اندبندنت لتدقيق احل�شابات -فرع 1  

رخ�شة رقم : CN 1034711 -1 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة برهان فا�شل املعاز %50
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ناظم نايف قي�شيه %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شني حممد فرج ح�شني القبي�شى
تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من فرع اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ اندبندنت لتدقيق احل�شابات -فرع 1

INDEPENDENT AUDITORS-BRANCH 1

اإىل/ اأم اأند كي خلدمات التدقيق وال�شت�شارات ذ.م.م
M AND K AUDITING AND CONSULTING SERVICES L.L.C

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

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

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :امل�شتثمر كابيتال للم�شاريع

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1002852 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ امل�شتثمر كابيتال للم�شاريع

THE INVESTOR CAPITAL ENTER PRISES

اإىل/ امل�شتثمر كابيتال للم�شاريع - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
THE INVESTOR CAPITAL ENTERPRISES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مرطبات رول

 رخ�شة رقم : CN 1068172 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ مرطبات رول

ROLA REFRESHMENTS

اإىل/ كافترييا رول ال�شاي

ROLA AL SHAY CAFETERIA

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

التنمية القت�شادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
الذهبى  الطيف  :نور  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

خلياطه ازياء ال�شيدات
 رخ�شة رقم : CN 4328531 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ نور الطيف الذهبى خلياطه ازياء ال�شيدات
NOOR AL TAYEF AL THAHABI LADIES FASHION TAILOR

اإىل / بل�س فا�شن خلياطة ازياء ال�شيدات
PLUS FASHION LADIES TAILOR 

دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ليميت ل�س كافيه

 رخ�شة رقم : CN 3859112 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شهيب حممد عبدالرحمن الرو�شان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شهيب حممد عبدالرحمن الرو�شان
تعديل وكيل خدمات / حذف مبخوت ناجى ح�شن خ�شران املن�شورى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ليميت ل�س كافيه

LIMITLESS CAFE

اإىل/ ليميت ل�س كافيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
   LIMIT LESS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ا�شتهدفت غارة جوية ليل الثلثاء-الأربعاء مدينة ميكيلي، عا�شمة 
الذين  دون  املتمررّ اأعلن  ما  بح�شب  اإثيوبيا،  �شمال  يف  تيغراي  اإقليم 

ي�شيطرون على الإقليم وم�شوؤول يف م�شت�شفى حملرّي.
ث با�شم ال�شلطة  ويف تغريدة على تويرت قال غيتات�شو ر�شا، املتحدرّ
“غارة ليلية بطائرة بدون طيار  اإنرّ  التابعة للمتمردين يف تيغراي، 
يف  ع�شكرية”  اأه���داف  توجد  “ل  ��ه  اأنرّ ��داً  م��وؤكرّ ميكيلي”،  ا�شتهدفت 
د الطبيب كيربوم غربي�شيل�شي، رئي�س  املوقع امل�شتهدف.بدوره، اأكرّ
“غارة  اأنرّ  تويرت  على  تغريدة  يف  ميكيلي،  يف  الرئي�شي  امل�شت�شفى 
اإىل  اأدرّت  الليل”  منت�شف  ق��راب��ة  ميكيلي،  يف  طيار  ب��دون  بطائرة 

د عددهم. من دون اأن يحدرّ �شقوط “�شحايا نقلوا اإىل امل�شت�شفى”، 
يجعل  مم��ا  اإثيوبيا،  �شمال  اإىل  الو�شول  ال�شحافيني  على  ��ن��ع  وميمُ

ة املعلومات ب�شكل م�شتقلرّ اأمراً غري ممكن. ق من �شحرّ التحقرّ
امل��ح��م��ول والإن���رتن���ت يف ه��ذه املناطق  ال��ه��ات��ف  ك��ذل��ك ف���اإنرّ �شبكات 
الإعلم  مبكتب  الت�شال  احل��ال  يف  ر  مقطوعة.وتعذرّ اأو  رة  مت�شررّ
هذه  على  تعليق  على  منه  للح�شول  الإث��ي��وب��ي��ة  للحكومة  ال��ت��اب��ع 
 24 يف  املعارك  دت  جت��درّ اأ�شهر،  خم�شة  ت  ا�شتمررّ هدنة  الأنباء.وبعد 
تبادل  مع  تيغراي  ومتمردي  ال��ف��درايل  اجلي�س  بني  اآب/اأغ�شط�س 

الطرفني التهامات باإ�شعال املواجهات.
وكان املتمردون اأعلنوا الثلثاء اأنرّهم ل يزالون منفتحني على اإجراء 
مفاو�شات مع احلكومة الفدرالية، لكنرّهم يف الوقت نف�شه عازمون 
على موا�شلة التقدم يف �شمال اإثيوبيا ما دامت التعزيزات الع�شكرية 

ل “تهديداً” ملنطقتهم. احلكومية ت�شكرّ

اأ�شطول مروحياته من  ت�شغيل  اأوق��ف  اأن��ه  الأم��ريك��ي  اأعلن اجلي�س 
طراز “ايت�س-47 �شينوك” بعد عدة حرائق يف حمركات بع�شها.

و�شتتوقف، مبوجب هذا الإج��راء، نحو 400 مروحية �شينوك عن 
التي ت�شنرّع حمركات  “هوين ويل”  العمل، ب�شبب ما ت�شفه �شركة 
بع�س حمركات  تمُ�شتخدم يف  اأمرها”  يف  م�شكوك  دائرية  ب�”حلقات 

املروحيات ومل تعد تنا�شب موا�شفاتها.
د  “حدرّ �شميث  �شينثيا  الأم��ريك��ي  اجلي�س  با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت 
اأدت اإىل عدد قليل من حرائق  اجلي�س �شبب ت�شريبات الوقود التي 
املحركات يف عدد حمدود من مروحيات “ايت�س-47”، وي�شع حالًيا 

اإجراءات حللرّ امل�شكلة«.
اأو  “على الرغم من عدم وقوع قتلى  وتابعت، وفق ما جاء يف بيان، 
اإ�شابات، اأوقف اجلي�س موؤقًتا اأ�شطول “ايت�س-47” لتوخي احلذر 

حتى انتهاء الإجراءات الت�شحيحية«.
دولة  ع�شرين  ونحو  املتحدة  واململكة  املتحدة  ال��ولي��ات  وت�شتخدم 

اأخرى مروحيات �شينوك التي ت�شنرّعها �شركة “بوينغ«.
ب�شكل  م�شلرّحة  وه��ي  ثقيلة،  حمولت  نقل  املروحيات  لهذه  وميكن 

كاٍف لتمُ�شتخدم يف حالت القتال.
ا يف مهام الإغاثة يف حالت الكوارث. وتمُ�شتخدم اأي�شً

م��ن هذه   60 �شت�شرتي  اأن��ه��ا   2022 ال��ع��ام  اأمل��ان��ي��ا مطلع  واأع��ل��ن��ت 
املروحيات.

ولي��ات لل�شتباه يف  تفتي�س يف عدة  الأملانية حملة  ال�شلطات  �شنت 
�شادرات غري م�شروعة اإىل رو�شيا.

�شلطة اجل��م��ارك فت�شوا  م��ن  50 حمققاً  اأن  ال��ع��ام  الدع���اء  واأع��ل��ن 
ال��ع��ام يف  امل��دع��ي  ك��اي توما�س بريا�س م��ن مكتب  7 ع��ق��ارات.وق��ال 
لب�شائع  به  م�شرح  غري  ت�شدير  يف  ا�شتباه  “هناك  �شتاده:  مدينة 
ومنطقة  وبرميرهافن  برمين  م��دن  احلملة  رو�شيا«.و�شملت  اإىل 

اأو�شرتهولت�س ومدينة كون�شتانت�س.
التجارة  ق��ان��ون  ان��ت��ه��اك  يف  ال���ش��ت��ب��اه  يف  “نحقق  ب��ري��ا���س:  وق����ال 

ورف�س الدعاء العام الإدلء مبزيد من التفا�شيل. اخلارجية”. 
املحكمة  م��ن  التفتي�س  ق����رارات  ا�شت�شدر  اأن���ه  ال��ع��ام  الدع����اء  وذك���ر 
الب��ت��دائ��ي��ة امل��خ��ت�����ش��ة.واأ���ش��اف ب��ري��ا���س اأن���ه مت ال��ع��ث��ور على “كمية 
م�شرياً اإىل اأن حتليل هذه الأدلة �شيمتد  �شخمة من اأدلة الثبوت”، 

ل�شهور لهذا ال�شبب ولأن الكثري من هذه الوثائق متعدد اللغات.

عوا�صم

اأدي�ص اأبابا

وا�سنطن

برلني

انتخابات �سابقة الأوانها يف اإيطاليا:

هكذ� ميكن لئتلف �ليمني �أن يحكم �إذ� فاز...!

كورين.. يهودية تك�شف �أ�شر�ر �شفقة »�أذى �لفل�شطينيني« بني غوغل و�إ�شر�ئيل
•• وا�صنطن-وكاالت

واجلي�س  غ��وغ��ل  ب��ني  ل�شفقة  معار�شتها  ب�شبب  م���وؤخ���راً  جنمها  مل��ع  غ��وغ��ل،  يف  م��وظ��ف��ة  ق��ال��ت 
منها  النتقام  الأمريكية حاولت  ال�شركة  اأن  زعمها  بعد  ا�شتقالتها  تقدم  �شوف  اإنها  الإ�شرائيلي، 
حتت  م�شروع  عن  و”اأمازون”  “غوغل”  �شركتا  اأعلنت  املا�شي،  العام  نهاية  ن�شاطها.يف  ب�شبب 
اإلكرتونية  �شحابية  لتوفري خدمات  اأمريكي  بقيمة مليار ومئتي مليون دولر  “نيمبو�س”  ا�شم 
�شحيفة  ن�شرتها  بر�شالة  عنها  عربا  ال�شركتني،  موظفي  من  معار�شة  واجه  م�شروع  لإ�شرائيل، 

“الغارديان” الربيطانية اآنذاك توؤكد اأن امل�شروع �شوف ي�شتخدم لقمع الفل�شطينيني.
ب�شكل غري قانوين عن  البيانات  املراقبة وجمع  الأمريكية مبزيد من  التكنولوجيا  وت�شمح هذه 
الفل�شطينيني من قبل احلكومة الإ�شرائيلية وجي�شه، وت�شهل تو�شيع امل�شتوطنات الإ�شرائيلية غري 

القانونية على الأرا�شي الفل�شطينية.

وك�شف العاملون يف غوغل واأمازون اأن التكنولوجيا التي تعاقدت ال�شركات على توفريها ل�شالح 
اإ�شرائيل �شتجعل التمييز املنهجي والتهجري الذي يقوم به اجلي�س الإ�شرائيلي اأكرث ق�شوة وفتكاً 

بالفل�شطينيني.
وكتبت اأرييل كورين، مديرة الت�شويق يف ق�شم املنتجات التعليمية لدى غوغل، مذكرة اإىل زملئها 

تعلن عن خطتها ملغادرة ال�شركة يف نهاية الأ�شبوع.
وبح�شب �شحيفة “نيويورك تاميز” الأمريكية، اأم�شت كورين اأكرث من عام يف التنظيم ال�شفوف 
�شد م�شروع نيمبو�س، عرب توزيع اللتما�شات والتوا�شل مع جمموعات لل�شغط على م�شوؤولني 
اإعادة  على  الأمريكية  ال�شركة  حلمل  حماولة  يف  اإخبارية،  موؤ�ش�شات  مع  حتدثت  كما  تنفيذيني، 

النظر يف ال�شفقة.
ويف نوفمرب)ت�شرين الثاين(، تلقت كورين انذاراً مفاجئاً من غوغل، اإما املوافقة على النتقال اإىل 

�شاو باولو يف الربازيل يف غ�شون 17 يوم عمل اأو فقدان الوظيفة.

وكتبت كورين يف ر�شالتها التي تو�شح فيها اأ�شباب ال�شتقالة: “�شركة غوغل تمُ�شكت ب�شكل منهجي 
يف  غوغل  ت��واط��وؤ  اإزاء  بالقلق  ت�شعر  التي  وامل�شلمة  والعربية  واليهودية  الفل�شطينية  الأ���ش��وات 
بيئة  وخلق  العمال  من  ر�شمياً  النتقام  درج��ة  اإىل  الفل�شطينيني،  لدى  الإن�شان  حقوق  انتهاكات 

من اخلوف«.
واأو�شح تقرير “نيويورك تاميز” اأن واقعة كورين هي الأحدث يف �شل�شلة املوظفني الذين اتهموا 
ويتاكر يف  �شتابلتون ومرييديث  كلري  ا�شتقالة  مع  ال�شركة،  ن�شاطهم خارج  بالنتقام من  غوغل 
2019، وقالتا اآنذاك اإنهما واجهتا عقوبة بعد تنظيم اإ�شراباً للعمال يف 2018 للحتجاج على 

�شيا�شات متعلقة بال�شلوك اجلن�شي اخلاطئ يف ال�شركة.
وعار�شت كورين - اليهودية - م�شروع نيمبو�س بعد الإعلن عنه يف اأبريل )ني�شان( 2021 لقلقها 
من ا�شتخدام اجلي�س الإ�شرائيلي هذه التكنولوجيا يف يف مراقبة الفل�شطينيني واإحلاق الأذى بهم. 

ودخل العقد حيز التنفيذ يف يوليو )متوز( 2021 وي�شتمر ملدة �شبع �شنوات.

مناه�س  ب���رن���ام���ج  خ����لل  ف��م��ن     
اأو  املثليني،  “للوبي”  اأو  للهجرة، 
ال�شيادية  ال��ن��زع��ة  م��ن��ا���ش��رة  اي�����ش��ا 
اأن هذا  ي��ب��دو  امل��ن��اه�����ش��ة لأوروب�������ا، 
الذين  الإيطاليني،  يغري  التحالف 
����ش���ي�������ش���وت���ون يف اخل����ري����ف -وه����ي 
ح��ي��ث يجري  ال��ب��ل��د  ه���ذا  الأوىل يف 

القرتاع عادًة يف الربيع.

�سعود فراتيلي ديتاليا
    ومع ذلك، فاإن امل�شتقبل ال�شيا�شي 
الإيطايل لي�س ثابًتا. “من الوا�شح 
اأن اليمني املتطرف يف املقدمة، لكنه 
جناحه؟”،  �شحية  ��ا  اأي�����شً �شيكون 
الأ�شتاذ  ج��ي��ب��ول��ت،  ف���اب���ي���ان  ي��ع��ل��ق 
�شيتعني  اذ  ب���ول���ون���ي���ا،  ج���ام���ع���ة  يف 
التحالف  داخ��ل  ت���وازن  اإي��ج��اد  عليه 
الزعيم  ���ش��ي��ك��ون  وم����ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي 

احلقيقي؟«.
   زعيمة فراتيلي ديتاليا، جيورجيا 
م���ي���ل���وين، ه����ي امل���ر����ش���ح���ة الأوف�������ر 
احلكومة.  رئ���ي�������س  مل��ن�����ش��ب  ح���ظ���ا 
اأول جتمع  خ��لل  الثلثاء،  واأك���دت 
�شرق  اأن��ك��ون��ا  يف  لها  كبري  انتخابي 
اأ�شتطيع  اأن��ن��ي  “اأعتقد  اإي��ط��ال��ي��ا، 
هذه  ���ش��ع��ود  ك���ان  حكومة”.  ق��ي��ادة 
املحافظة، التي ان�شمت اإىل احلزب 
عاًما،   15 �شن  يف  اجلديد  الفا�شي 
من  حزبها  انتقل  فقد  ���ش��اروخ��ي��ا: 
4 ب���امل���ائ���ة يف ن���واي���ا ال��ت�����ش��وي��ت يف 

ا�شتطلعات الراأي عام 2018، اإىل 
ا�شتطلعات  اأح���دث  يف  باملائة   23

الراأي.
فراتيلي  الرابحة حلزب  »الورقة     
مت�شقا  ظ�����ل  اأن��������ه  ه�����ي  دي����ت����ال����ي����ا 
عك�س  ع��ل��ى  ن��ف�����ش��ه،  م��ع  ومن�شجما 
الأح������زاب الأخ������رى م��ث��ل ح��رك��ة 5 
اإنها لن حتكم ثم  التي قالت  جنوم 
دخلت حتالف ماريو دراجي، اأو حتى 
تريد  تكن  مل  التي  ال�شمال،  رابطة 

5 جن���وم قبل  اأن حت��ك��م م��ع ح��رك��ة 
التحالف،  ه��ذا  نف�س  اإىل  تن�شمرّ  ان 
ي��و���ش��ح ف��اب��ي��ان ج��ي��ب��ول��ت، ل��ق��د ظل 
املعار�شة  يف  ديتاليا  فراتيلي  ح��زب 
اأحد  ل  لأن���ه  ل�شاحله،  عمل  وه���ذا 
اأ�شلوبه  ع��ل��ى  ي��ع��ات��ب��ه  اأن  ي�شتطيع 
الرابطة،  عك�س  وعلى  احلكم”.  يف 
التي �شنت حملة �شد الهجرة، ولكن 
مل  احل��ك��وم��ة  اإىل  و�شولها  مب��ج��رد 

تغريرّ الو�شع.

البحث عن زعيم
خا�شًة  ميلوين،  جيورجيا  تغري     
نزع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن ط��ب��ق��ت  ب��ع��د 
وداخل  اأ�شهر.  عدة  طيلة  ال�شيطنة 
حتالفها، يبدو اأن قلة من املناف�شني 
ذلك،  ومع  عليها.  بظللهم  يلقون 
برل�شكوين،  �شيلفيو  تف�شيل  ميكن 
ال�شيا�شية  احل��ي��اة  اإىل  ي��ع��ود  ال���ذي 
الئتلف  راأ�����س  ع��ل��ى   ،85 ���ش��ن  يف 
ب��اع��ت��ب��اره اأق���ل رادي��ك��ال��ي��ة، وميت�س 

والو�شط.  املعتدل  اليمني  اأ���ش��وات 
انه “يلعب ورقته، حتى لو كان وزنه 
اأقل من ذي قبل. لكن يف الواقع، هو 
اأكرث اهتماًما مبنا�شب اأخرى، مثل 
ي�شري  رئي�س اجلمهورية”،  من�شب 
ر  يذكرّ ال��ذي  بولونيا،  جامعة  اأ�شتاذ 
يدافع  ديتاليا  فراتيلي  ح��زب  ب���اأنرّ 
ع��ن اإ���ش��لح د���ش��ت��وري م��ن �شاأنه اأن 
مي��ن��ح م����زي����ًدا م���ن ال�����ش��ل��ط��ة لهذا 
الأخ�����ري. وي�����ش��دد ال��ب��اح��ث ع��ل��ى اأن 

“لربل�شكوين م�شلحة يف البقاء يف 
هذا املوقف«.

   اأما بالن�شبة للرجل القوي الآخر 
على اليمني، ماتيو �شالفيني، فيبدو 
حب�س  “لقد   . وىلرّ ق���د  زم���ن���ه  اأنرّ 
دور  يف  الأخ���رية  ال�شنوات  يف  نف�شه 
ك��وم��ي��دي ���ش��اذ اإىل ح���د م���ا اأغ���وى 
ال�����ش��ب��اب وال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة ولكنه 
ال�شيء”،  ب��ع�����س  ���ش��خ��ي��ًف��ا  اأ����ش���ب���ح 
ي��و���ش��ح ف��اب��ي��ان ج��ي��ب��ول��ت. جت���اوزه 
حزب جيورجيا ميلوين، يريد زعيم 
الرابطة اأن يكون “واقعًيا”. “اإنه ل 
رئي�س احلكومة  اإىل من�شب  يطمح 
ي���ري���د احل�����ش��ول ع��ل��ى من�شب  ب���ل 

نائب الرئي�س كما يف 2018.«
    ان “اليمني متما�شك، لكن باأهداف 
جيبولت،  فابيان  يخل�س  خمتلفة، 
ال���ش��ت��اذ يف ج��ام��ع��ة ب��ول��ون��ي��ا، ولن 
خيانات  ح�شلت  اإذا  مفاجئا  ي��ك��ون 
هو  ف��ك��م��ا  املع�شكر”.  ن��ف�����س  داخ����ل 
احلال غالًبا يف ال�شيا�شة يف اإيطاليا، 
اأن يتغري،  باإمكان كل �شيء  ي��زال  ل 
النتخابات  ه���ذه  حملة  اأن  خ��ا���ش��ة 
املبكرة، التي كان من املقرر اإجراوؤها 
يف  ان���ط���ل���ق���ت   ،2023 م����اي����و  يف 
وبالتايل  اأغ�شط�س،  �شهر  منت�شف 
ال��ع��ط��ل... يبقى �شهر  خ��لل ف��رتة 

اأمام اليمني لكي يقنع وين�شجم.
--------------------------

عن لو جورنال دي دميان�ص

•• اخلرطوم-اأ ف ب

ال�شفري  ا�شتدعت  ��ه��ا  اأنرّ اخل��رط��وم  اأعلنت 
الإثيوبي للحتجاج على ت�شريح اأدىل به 
اأ�شقط  ب��لده  اإنرّ جي�س  الثنني وق��ال فيه 
طائرة دخلت املجال اجلوي الإثيوبي عرب 
اأ�شلحة  متنها  وعلى  ال�شودانية  الأج����واء 

دين يف اإقليم تيغراي. هة اإىل املتمررّ موجرّ
اجلي�س  اأع���ل���ن  اآب/اأغ�������ش���ط�������س   24 ويف 
لة  الإثيوبي يف بيان اأنرّه اأ�شقط طائرة حممرّ

اإقليم  يف  دين  املتمررّ اإىل  مر�شلة  باأ�شلحة 
“انتهكت  بعدما  اأثيوبيا  �شمال  تيغراي يف 
املجال اجلوي الأثيوبي” اآتية من الأجواء 

ال�شودانية.
وخلل موؤمتر �شحايف عقده يف اخلرطوم 
الع�شكرية  التطورات  فيه  وتناول  الإثنني 
الإثيوبي  ال�شفري  ����د  اأكرّ ب����لده،  ���ش��م��ال  يف 
البيان.  ه��ذا  ة  �شحرّ األيمو  اأمي��ريو  يبلتال 
وقال ال�شفري الأثيوبي “لي�س هناك اأدنى 
�شكرّ يف اأنرّ اخلرب املتعلرّق بتحليق طائرة يف 

الأجواء  اإىل  وعبورها  ال�شودانية  الأج��واء 
الإث��ي��وب��ي��ة واإ���ش��ق��اط��ه��ا م��ن ق��ب��ل اجلي�س 

الإثيوبي هو خرب �شحيح«.
والثلثاء اأعلنت وزارة اخلارجية ال�شودانية 
اأنرّها ا�شتدعت �شفري اإثيوبيا لدى ال�شودان 
لإبلغه “ا�شتنكار” اخلرطوم لت�شريحه 

هذا.
العام  امل��دي��ر  اإنرّ  ب��ي��ان  ال�����وزارة يف  وق��ال��ت 
ف�شل  ال�������ش���ف���ري  الأف����ري����ق����ي����ة  ل���ل�������ش���وؤون 
الإثيوبي  لل�شفري  “نقل  ف�شل  ع��ب��داهلل 

اأدىل  التي  للت�شريحات  ال���وزارة  ا�شتنكار 
فيها  وذك��ر  بالأم�س،  الإع��لم  لو�شائل  بها 
لة  الإثيوبية لطائرة حممرّ القوات  اإ�شقاط 
ب��الأ���ش��ل��ح��ة ل���ق���وات ج��ب��ه��ة حت��ري��ر �شعب 
ت��ي��غ��راي خ��رق��ت امل��ج��ال اجل���وي الإثيوبي 

عرب ال�شودان«.
ون���ق���ل ال���ب���ي���ان ع���ن امل�������ش���وؤول يف ال������وزارة 
هذه  “اإطلق  اإنرّ  الإثيوبي  لل�شفري  قوله 
يخالف  اأم��ر  هو  �شة  املوؤ�شرّ غري  الإدع����اءات 
التقاليد الدبلوما�شية املعهودة يف التوا�شل 

مع ال�شلطات الر�شمية يف بلد التمثيل، ل 
�شيرّما واأنرّ قيادة كل البلدين ت�شعى لتعزيز 

العلقات بينهما«.
اأقلعت  املكان الذي  اأبابا  اأدي�س  ومل تو�شح 
حتديداً  ي����وم  اأي  يف  ول  ال���ط���ائ���رة  م��ن��ه 

اأ�شقطتها قواتها.
دت  ت خم�شة اأ�شهر، جتدرّ وبعد هدنة ا�شتمررّ
اآب/اأغ�شط�س بني اجلي�س   24 املعارك يف 
الأث��ي��وب��ي وم��ت��م��ردي ت��ي��غ��راي، م��ع تبادل 

الطرفني التهامات باإ�شعال املواجهات.

�خلرطوم ت�شتدعي �شفري �إثيوبيا 

•• طرابل�س-وكاالت

اأنفا�شها  تلتقط  الليبية طرابل�س،  العا�شمة  بداأت  اإن  ما 
وتركن للهدوء بعد خمود ال�شتباكات الدموية والق�شف 
فوجئت  حتى  ال��ن��ف��وذ،  على  املت�شارعة  امليلي�شيات  ب��ني 

ب�”حرب باردة” بينها، م�شرحها مرافق و�شواطئ.
التي  ال�شتباكات  بعد  “هدنة”  يف  امليلي�شيات  ودخ��ل��ت 
ال�شبت وهداأت الثنني، وحتولت لت�شفية  اندلعت فجر 
التي  واملرافق  املن�شاآت  با�شتهداف  بع�شها  مع  ح�شاباتها 
من�شاآت  ال��ردع  ميلي�شيا  بهدم  ط��رف.وب��داأت  كل  يديرها 
اأ�شهر م�شايف طرابل�س، والواقع  يف م�شيف “الليدو”، 
ميلي�شيا  ال���ش��ت��ب��اك��ات،  يف  خ�شمها  �شيطرة  حت��ت  الآن 
للآداب  منافية  ممار�شات  به  تتم  اأن��ه  بحجة  النوا�شي، 
التو�شيح. م��ن  م��زي��د  دون  الليبيني،  وتقاليد  ال��ع��ام��ة 
واأث��ار هذا اخلرب غ�شب الأه��ايل، خا�شة اأنه من اأف�شل 
امل�شايف، واأهم متنف�س يف غرب ليبيا، وت�شدر و�شم هدم 
“الليدو تريند” مواقع التوا�شل الجتماعي.ومنذ عام 
امل�شلحة تت�شارع لفر�س �شيطرتها  2011 وامليلي�شيات 
ثرواتها  على  لل�شتحواذ  العامة  واملرافق  املن�شاآت  على 
وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى احل��ك��وم��ة والأه������ايل، 
ال�شواطئ  بينها  وم��ن  حولها،  لآخ��ر  وق��ٍت  ِم��ن  وتتقاتل 

واملتنزهات.
احلكومة الغائبة

عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  م�����ش��ادر  نقلته  م��ا  ح�شب 
ال�شاطئ مت بعلم رئي�س  الردع على  فاإن هجوم ميلي�شيا 
احلكومة املنتهية وليتها، عبد احلميد الدبيبة، بحجة 

“معادية«.واأظهرت  ميلي�شيات  تتبع  م��ق��رات  اأي  اإزال���ة 
ال�����ش��ور م���ع���دات واآل���ي���ات ت��ه��دم م��ب��اين وت���زي���ل مقرات 

الرتفيه من على ال�شواطئ.
م�سيف الليدو

وهو  املا�شي،  ال��ق��رن  �شتينيات  يف  الليدو  م�شيف  اأن�شئ 
وبعد  امل�شوؤولني،  لكبار  قبلة  وك��ان  و�شط طرابل�س،  يقع 
احتجاجات 17 فرباير 2011، اأ�شبح اأهم امل�شايف يف 
ا اآلف من ال�شكان.ومنذ عام  العا�شمة، ويقبل عليه يوميًّ
العا�شمة  على  امليلي�شيات  ا�شتيلء  �شهد  الذي   ،2014

ليبيا،  غ��رب  يف  الليبي  اجلي�س  مع  طاحنة  معارك  بعد 
وهو يخ�شع لت�شرف ميلي�شيا النوا�شي التي اتخذت من 
بحواجز  وحاوطته  لها،  ا  مقرًّ منه  القريبة  املباين  اأح��د 
وا�شتباكات  خ��لف��ات  وق��ع��ت  م���رة،  م��ن  اإ�شمنتية.واأكرث 
كانت  “النوا�شي”  امليلي�شيات لل�شيطرة عليه، لكن  بني 
الأخرية  ال�شتباكات  عليه حتى جاءت  بنفوذها  حتتفظ 
طرابل�س  ب��ل��دي��ة  اأن  “الردع«.غري  ميلي�شيا  لتزيحها 
ت�شلمها  اأعلنت لل�شكان عرب �شفحتها على “في�شبوك”، 
م�شيف الليدو من ميلي�شيا “الردع” والبدء يف حتويله 

ل�شاطئ عام للجميع، وحاوطته بحواجز خر�شانية حتى 
النتهاء من تطويره.

رد فعل االأهايل
عن  اأع��رب��ت  طرابل�س،  �شكان  من  واح��دة  ك�شلف،  �شناء 
ال�شاطئ  تخريب  امليلي�شيات  مل��ح��اول��ة  ال�شديد  حزنها 
عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي  قائلة  �شراعاتها،  يف  واإدخ��ال��ه 
كبرية  اأع����داد  ��ا  ي��وم��يًّ وتق�شده  العا�شمة،  متنف�س  اإن���ه 
واخلدمات  الدرجات  ورك��وب  البحر  باأجواء  ي�شتمتعون 
املواطنة  ال��ل��ي��ل.وت��ت��ف��اءل  منت�شف  ح��ت��ى  ف��ي��ه  امل��ق��دم��ة 
بعد  ال�����ش��اط��ئ،  ت�شلم  طرابل�س  بلدية  ب��اإع��لن  الليبية 
وحاوطته  مبانيه،  بع�س  “الردع”  ميلي�شيا  هدمت  اأن 
بالكتل الإ�شمنتية ومنعت املواطنني من دخوله، متمنية 

اإعادة افتتاحه يف اأقرب وقت.
من يتحكم يف ليبيا؟

النواب،  جمل�س  ع�شو  ال��ت��ك��ب��ايل،  علي  ه��اج��م  ��ا،  ب��رمل��ان��يًّ
بذريعة  امل�شيف  مباين  على  ال���ردع  ميلي�شيا  اع��ت��داءات 
لكتيبة  ي��خ�����ش��ع  لأن�����ه  اأو  ب���ه  ���ش��اخ��ب��ة  اإق���ام���ة ح���ف���لت 

النوا�شي.
“احلياة وتفرعاتها ل  وكتب يف تغريدة عرب “تويرت”: 
النا�س  ومنع  امل�شيف  ه��دم  واح���دة،  حادثة  على  تقت�شر 
من الت�شييف تفكري �شيق الأفق ويريك من يتحكم يف 
الليبيني«.كانت ال�شتباكات الأخرية، وهي الأ�شواأ خلل 
 159 واإ�شابة  ا  �شخ�شً  32 مقتل  عن  اأ�شفرت  عامني، 
ال�شواريخ  راجمات  منها  اأ�شلحة  ا�شتخدام  بعد  اآخرين، 
على  ميلي�شيات  ���ش��راع  خ��لل  ال�شكنية،  الأح��ي��اء  و�شط 

فر�س نفوذها على م�شاحات اأو�شع من طرابل�س.

�مليلي�شيات »ت�شفي ح�شاباتها«.. هدمت �أ�شهر م�شايف طر�بل�س
جندي رو�شي يطلب �للجوء يف فرن�شا 

•• باري�س-وكاالت

ك�شر الع�شكري الرو�شي بافيل فيلتييف �شمته م�شتنكراً هجوم الكرملني 
على اأوكرانيا يف ن�س طويل ن�شره على النرتنت بعد اأن حارب ملدة �شهرين 

يف اأوكرانيا، وفر من رو�شيا طالباً اللجوء ال�شيا�شي يف فرن�شا.
والتقى  تون�س  عرب  روا���ش��ي  اإىل  الأح��د  عاماً   34 البالغ  الع�شكري  و�شل 
موظفني يف املكتب الفرن�شي حلماية اللجئني وعدميي اجلن�شية )اوفربا( 

الثنني.
واأعيد  ال��وق��ت  لبع�س  ال��رو���ش��ي  اجلي�س  �شفوف  ت��رك  ال��ذي  املظلي  ن�شر 
جتنيده العام املا�شي يف الفوج 56 للقوات املجوقلة املتمركز يف �شبه جزيرة 
القرم، ن�شاً من 141 �شفحة م�شتنكراً و�شع القوات الرو�شية واحلرب يف 
اأوكرانيا، على موقع التوا�شل الجتماعي “فكونتاكتي” يف نهاية اأغ�شط�س 
التقته  ال��ت��ي  ب��ر���س  فران�س  وك��ال��ة  ملرا�شلة  فيلتييف  بافيل  )اآب(.وق�����ال 
الثنني يف منطقة النتظار املخ�ش�شة لطالبي اللجوء يف روا�شي “عندما 
عرفت اأن القيادة طلبت اأن يمُحكم علي بال�شجن خلم�شة ع�شر عاًما ب�شبب 
اأي  اإىل  اأتو�شل  لن  اأنني  اأدرك��ت  الرو�شي(،  اجلي�س  )�شد  كاذبة  معلومات 

�شيء واأنه ل ميكن للمحامني فعل اأي �شيء من اأجلي يف رو�شيا«.
)�شباط(،  فرباير   24 يف  ب��داأ  ال��ذي  الرو�شي  الهجوم  فيلتييف  وينتقد 
“نداء«.وكتب الع�شكري وهو  بالرو�شية ومعناه  “زوف”  يف الن�س املعنون 
56 عينه “مل يكن لدينا احلق املعنوي  ابن ع�شكري اأي�شاً خدم يف الفوج 

مبهاجمة دولة اأخرى اأ�شف اإىل اأنها ت�شم ال�شعب الأقرب اإلينا«.

•• الفجر -خرية ال�صيباين

ا�ستطالعات  اليميني  االئتالف  يت�سدر 
اأن ي��ف��وز يف  اإي��ط��ال��ي��ا ومي��ك��ن  ال����راأي يف 

االنتخابات املبكرة يف 25 �سبتمرب.
   ق��ب��ل ���س��ه��ر م���ن م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات 
يحتل  اإيطاليا,  يف  املبكرة  الت�سريعية 
يف  ال�����س��دارة  ال��وان��ه  مبختلف  ال��ي��م��ني 

ا�ستطالعات الراأي. التحالف الذي يجمع 
ديتاليا  فراتيلي  املتطرف  اليمني  اأحزاب 
والرابطة  ميلوين,  جيورجيا  بزعامة 
حزب  وكذلك  �سالفيني,  ملاتيو  ال�سمالية 

فورزا اإيطاليا بزعامة �سيلفيو برل�سكوين, 
يح�سل على 46 باملائة من نوايا الت�سويت 
على  متقدما  ال��راأي  ا�ستطالعات  ح�سب 

الي�سار احلا�سل على 30 باملائة.

- اليمني متما�سك, لكن باأهداف خمتلفة, ولن يكون 
مفاجئا اإذا ح�سلت خيانات داخل املع�سكر نف�سه 

- ميلوين جيورجيا االأوفر حظا, وماتيو �سالفيني 
ولىّ زمنه, و�سيلفو برل�سكوين ورقة احتياطية  

ائتلف مييني على عتبة الفوز
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عربي ودويل

وب��ع��د ذل����ك، ال�����ش��اح��ر امل��ب��ت��دئ ال����ذي كان، 
دوامة  جت��رف��ه  اأن  اإىل  الأم����ر  ب��ه  �شينتهي 
ال���ش��ط��راب��ات ال��ت��ي ب���داأه���ا، اىل درج���ة اأنه 
امُجرب على ترك مكانه لإ�شلحي اأكرث منه 
-على الأقل ما كان يمُعتقد يف ذلك الوقت – 

يف �شخ�س بوري�س يلت�شني.
الكوالك وال�ستاليني

 2 ب���ري���ف���ول���ن���و ح���ي���ث ول�����د يف  ق���ري���ة     يف 
كان  الفلحني،  من  لعائلة   1931 مار�س 
عاملني  ب��ني  مم��زًق��ا  جوربات�شوف  ميخائيل 
منذ الطفولة. تلك الأرثوذك�شية ال�شيوعية 
لأمه  جده  ميار�شها  التي  وال�شلبة،  النقية 
كوخلوز،  ق��ري��ة  رئ��ي�����س  ج��وب��ك��ال��و،  بانتيلي 
ا اأكرث  اأي�شً ورو�شيا الأكرث تقليدية، ولكنها 

انفتاًحا على التغيري.
ال��واق��ع، اجل��د من الأب ملي�شا ال�شاب،      يف 
تقليدي،  م���زارع  ه��و  جوربات�شوف،  اأن��دري��ه 
م���ع���اد ل��ت��ج��م��ي��ع الأرا�������ش������ي، وي�����ش��ع��ى اإىل 
ا�شتغلل ممتلكاته من خلل بيع منتجاته 
ملن يدفع اأعلى �شعر. هذا املوقف مل يكن من 
له لفرتة طويلة يف ظل �شتالني،  املمكن حتمرّ
خا�شة بعد املجاعة الكربى يف الثلثينات. 
الثالثة من  ك��ان ج��ورب��ات�����ش��وف يف  وع��ن��دم��ا 
الذي  اأن���دري���ه،  ع��ل��ى  القب�س  األ��ق��ي  ع��م��ره، 
كان يع�شقه ويعجب به، واأر�شل اإىل الغولغ. 
وباأعجوبة، لأنه يف ذلك الوقت نادًرا ما كان 
ال��ن��ا���س ي���ع���ودون م��ن ���ش��ي��ب��ريي��ا، مت اإطلق 
واحد  ع��ام  بعد  امل��ت��م��رد  “الكولك”  ���ش��راح 
فقط.   يف غ�شون ذلك، ا�شتقر غوربات�شوف 
ال�شاب ووالديه مع بانتيلي، هذا اجلد الذي 
مقد�س  كتاب  مبثابة  املارك�شية  له  بالن�شبة 
اإل���ًه���ا، و���ش��ت��ط��ب��ع عبادته  ���ش��ت��ال��ني  وي��ع��ت��رب 
�شنوات �شباب ميخا. وهذا يعني اأنه يف فجر 
مراهقته مل يذق ال�شاب �شافرات الحتجاج 
ب���ع���د. وع���ل���ى ال��ن��ق��ي�����س، ك���ان���ت ل���ه م�شرية 
مدر�شية مثالية، و�شعود مطرد يف امل�شوؤولية 
عام  الكم�شمول:  ال�شيوعي،  ال�شباب  ل��دى 
للعمل،  الأح��م��ر  العلم  و�شام  منح   ،1949
ف�شية.  مبيدالية  امل��در���ش��ي��ة  دورت���ه  واأن��ه��ى 
وكان لهذا التكرمي “الربوليتاري” املزدوج، 
وهو  ل��ه،  فتح  م�شتقبله:  على  كبري  ت��اأث��ري 
اأب��واب جامعة مو�شكو.  لريفي،  ن��ادر  امتياز 
�شيدر�س القانون هناك، ويلتقي باملراأة التي 
راي�����ش��ا، ولكن  ام����راأة ح��ي��ات��ه،  مل تكن فقط 
قمة  اإىل  لزحفه  وداع��م  اإلهام  م�شدر  ا  اأي�شً

ال�شلطة.
�سعود برقي

كان  ���ش��ع��وده:  ك��ب��رية يف  اأم���ل  اأول خيبة     
لكنه  م��و���ش��ك��و،  يف  ق��ا���ٍس  من�شب  يف  ي��اأم��ل 
�شتكون  ال��واق��ع،  يف  �شتافروبول.  اإىل  اأمُع��ي��د 
يف  ب�شرعة  �شريتقي  لأن��ه  الذهبية،  فر�شته 
يتمتع  ك��ان  اأن��ه  ومب��ا  املحلية.  الكم�شمولت 
على  ا  حري�شً وكان  ممتازة  �شيا�شية  ة  بحا�شرّ
ت��ق��ري��ر خروت�شوف،  ا���ش��ت��غ��ل  ف��ق��د  ال��ت��ق��دم، 
الذي �شجب عبادة �شخ�شية �شتالني، وداعيا 
داعية  اأف�شل  لي�شبح  احل���زب،  اإ���ش��لح  اإىل 
ذلك،  وبعد  منطقته.  يف  اجلديدة  للأفكار 
موهوب،  خطيب  اأن���ه  ج��ورب��ات�����ش��وف  اأث��ب��ت 
ول  جمهوره،  اإىل  الو�شول  كيفية  وي��ع��رف 
يرف�س اأبًدا النقا�س، حتى عندما ياأتي من 

فلحني ب�شطاء.
اأول  ع��م��ره، مت تعيينه  ال��ث��لث��ني م��ن     يف 
و�شمح  ال�شيوعي.  لل�شباب  اإقليمي  �شكرتري 
للم�شاركة  م��و���ش��ك��و  اإىل  ب��ال��ع��ودة  ذل���ك  ل��ه 
يف م��وؤمت��ر احل���زب ال��ث��اين وال��ع�����ش��ري��ن عام 
1961، وهي اخلطوة الأوىل نحو ال�شلطة. 
�شي�شاعد  ال���ذي  احل��م��اة  اأح���د  �شياأتي  وه��ن��ا 
ميخائيل للنتقال من مقاطعته اإىل �شاحة 
العمر  ك��ولك��وف يبلغ م��ن  ف��ي��دور  ال��ك��ب��ار، 

42 عاًما. اإنه مثل جوربات�شوف، وهذا اأمر 
اأن كان  نادر يف نومكلتورا، ابن فلح. بعد 
ثقة  لديه  ال��ذي  خروت�شوف،  اأر�شله  وزي���راً، 
كاملة فيه، لتويل اإدارة منطقة �شتافروبول، 
�شيد  بها  اأو���ش��ى  التي  الإج����راءات  ولتنفيذ 

الكرملني لت�شويب الزراعة املنهارة هناك.
للمنطقة  اجل��دي��د  ال��زع��ي��م  �شي�شتخدم     
ه��ذا. عنيرّ جوربات�شوف  الفلح  ابن  جتربة 
اىل ج���ان���ب���ه ك��رئ��ي�����س ل����ك����وادر احل������زب يف 
امل��ن��ط��ق��ة. وم��ن��ذ ذل���ك احل���ني، ك���ان �شعوده 
مدينة  حل��زب  الأول  ال�شكرتري  ا�شتثنائًيا: 
ذلك  بعد  “انتخب”   ،66 عام  �شتافروبول 
عام  ث��م  للمنطقة.  ثانًيا  �شكرترًيا  بعامني 
تو�شية  ع��ل��ى  وب��ن��اًء   ،39 ���ش��ن  يف   ،1970
الأول  ال�شكرتري  ك��ولك��وف،  م��ن  �شريحة 

للحزب ال�شيوعي الإقليمي.
�سداقات مفيدة

   ع��ام 1971، ه��ا ه��و يف مو�شكو، وق��د مت 
اختياره يف املوؤمتر الرابع والع�شرين، كع�شو 
ال�شيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  يف  كامل 
الإطاحة  الأث��ن��اء متت  ه��ذه  ال�شوفياتي. يف 
بخروت�شوف واأ�شبح ليونيد بريجنيف رئي�س 
الحتاد اجلديد. لن يعاين جوربات�شوف من 
هذا التحول. رمبا لأن جنياته الطيبة كانت 
النظام،  الزراعة يف  ت�شمى كولكوف، خبري 
ا يوري اأندروبوف، رئي�س كي جي بي يف  واأي�شً
ذلك الوقت. لقد اأتيحت الفر�شة مليخائيل، 
عندما كان جمرد م�شوؤول حملي مغمور يف 
باإ�شهاب  ويتحدث  ي�شادق  اأن  كوم�شومول، 
عن علل البلد مع رئي�س املخابرات، عندما 
جاء هذا الأخ��ري، ال��ذي كان اأك��رث ليربالية 
مما يبدو، للعلج باملنتجع ال�شحي بالقرب 

من �شتافروبول.
اأول     و���ش��ت��ك��ون ���ش��دف��ة م��اأ���ش��اوي��ة منطلق 
فيدور  مي��وت  ل��غ��ورب��ات�����ش��وف:  كبري  تتويج 
 1978 ن��وف��م��رب   26 ف��ج��اأة يف  ك���ولك���وف 
و�شيمُنقل ميخائيل اإىل من�شب وزير الزراعة 
ا�شتفاد  للمتوفى.  بريجنيف  الذي خ�ش�شه 
املحمي بواقعية من هذا الختفاء املفاجئ... 

ا، اأقدم«. حتى اأن بريجنيف كتب له: “هيرّ
   مل ي��ح��رم ن��ف�����ش��ه، خ��ا���ش��ة ع��ن��دم��ا خلف 
ليونيد  �شنوات،  اأربع  بعد  اأندروبوف،  يوري 
فمع  الأول.  ال�شكرتري  واأ���ش��ب��ح  بريجنيف 
خلل  معه،  تقا�شم  ال��ذي  ال�شخ�س  �شعود 
مناق�شات  ال�����ش��ح��ي،  ب��امل��ن��ت��ج��ع  ع��لج��ات��ه 

اأعلى  اإىل  املجتمع  فتح  كيفية  ح��ول  طويلة 
���ش��ل��ط��ة، مي��ك��ن جل��ورب��ات�����ش��وف اأن ي��اأم��ل يف 
روؤية اأفكارهما امل�شرتكة تتحقق. لكن القدر 
�شيقرر خلف ذلك. بعد اأن اأ�شيب مبر�س 
اأندروبوف  ي��وري  ت��ويف  خطري يف اخل��ري��ف، 
من  يتمكن  اأن  قبل   ،1984 ف��رباي��ر   9 يف 
للإ�شلحات  العري�شة  اخل��ط��وط  تطبيق 
اأن يكون م�شري  امل��ت��خ��ذة.   ك��ان من املمكن 
قا�شية  �شربة  مبثابة  الثاين  الختفاء  هذا 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ولكن  مل�����ش��رية غ��ورب��ات�����ش��وف 
الرموز  ذات  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة  ه���ذه  ح��ت��ى يف 
الثابتة، من ال�شعب قطع �شعود رجل عيرّنه 
تقت�شر  “ل  لل�شلطة:  وري��ث��ه  اأن���دروب���وف 
ال��زراع��ة، ت�شرف كما لو ان لديك كل  على 
اأ�شاب  لكن،  ن�شحه.  قد  كان  امل�شوؤوليات”، 
اح���ب���اط ك��ب��ري ج��م��ي��ع الإ���ش��لح��ي��ني، فقد 
رجل  وه��و  ت�شرنينكو،  كون�شتانتني  اأ�شبح 
�شكرترًيا  م���وه���وب،  وغ���ري  م��ري�����س  ج��ه��از 
ب�شعوبة  األقى  اأن��ه  درج��ة  اىل  مري�س  اأول، 
����ش���دي���دة ت���اأب���ني اأن�������دروب�������وف.   م���ع م���رور 
الأ�شهر، �شتنفد قوة هذا النظام املعتلرّ اأكرث. 
املكتب  ي��رتاأ���س  م��ن  ه��و  وك��ان غوربات�شوف 
ا.  ال�شيا�شي عندما يكون ت�شرينينكو مري�شً
وتعدد هذا املوقف يف كثري من الأحيان اىل 
درجة اأنه يف اأروق��ة الكرملني، كما يف غرف 
بات  الر�شمية،  الإع���لم  و�شائل  يف  الأخ��ب��ار 
ينتظر  ول��ن  الثاين”.  “بال�شكرتري  ب  لقرّ يمُ
الأول حقيقة، فبعد  الرجل  طويًل لي�شبح 
ع����ام وخ��م�����ش��ة وع�����ش��ري��ن ي���وًم���ا م���ن توليه 

العر�س ال�شوفياتي، مات ت�شرنينكو.
   م�شاء يوم 10 مار�س 1985، وقد بلغ من 
ال�شلطة.  قمة  اإىل  و�شل  ع��اًم��ا،   54 العمر 
بالقرب  احل��دي��ق��ة  اإىل  غ��ورب��ات�����ش��وف  خ���رج 
ال�شبيل  الريفي مع راي�شا، وهي  من منزله 
الوحيدة للهروب من ميكروفونات كي جي 
ال�شنوات  “طوال  لها:  قال  اأنه  �شريوي  بي، 
واجهت  مو�شكو،  يف  ق�شيتها  ال��ت��ي  ال�شبع 
التغيريات  حت��ق��ي��ق  مي��ك��ن  ه���ل  اجل�������دران. 
ال��ع��م��ي��ق��ة ال��ت��ي ت��اأم��ل��ه��ا ال���ب���لد؟ ي��ج��ب اأن 
على  ال�شتمرار  ن�شتطيع  ل  لأن��ن��ا  تتحقق، 

هذا النحو«.
البريي�سرتويكا ...

   ع��ل��ى اأي ح����ال، ك���ان يف ع��ج��ل��ة م��ن اأم���ره 
لتخاذ اإجراء. هاجم يف البداية امل�شتفيدين 
من كوادر احلزب. وبني تويل جوربات�شوف 

املن�شب وموؤمتر احلزب ال�شابع والع�شرون، 
بعد اأقل من عام، �شيتم اإقالة ما يقرب من 
 35 117 م�شوؤوًل وجهاًزا حكومًيا، منهم 

وزيًرا و46 �شكرترًيا اإقليمًيا.
على  النظام  يف  النظر  اإع���ادة  تقت�شر  مل     
ال���ت���ي ع��رف��ت��ه��ا البلد  ال��ت��ط��ه��ري  ع��م��ل��ي��ات 
غوربات�شوف  فهم  لقد   .1917 ع��ام  منذ 
ملحة،  ح���اج���ة  ال�����ش��وف��ي��ات��ي  ل���لحت���اد  اأن 
لإع��ادة هيكلة  وامن��ا  ب�شيط،  لتحديث  لي�س 
ال�شيف  م����ن  وب����داي����ة  ال���ق���ائ���م.  ال���ن���م���وذج 
ا�شم:  �شيمنحها  ال�شلطة،  توليه  تلى  ال��ذي 
القت�شاد،  جت��دي��د  “البريي�شرتويكا”: 
والتي  القائمة،  للممار�شات  �شامل  واإ�شلح 
ل ي��ري��د ج��ورب��ات�����ش��وف، م��ع ذل���ك، اأن تكون 
م�شحوبة بتهمي�س احلزب. بل على العك�س 
مت��اًم��ا، ف���اإن ال��دم��ق��رط��ة ال�����ش��روري��ة لهذا 
اآفاق  اإىل  بلدنا  “�شتقود  التي  هي  الأخ��ري 
اأطلق بنربة حا�شمة اإىل حد  كما  جديدة”، 

ر بنربة جون كينيدي. ما، تذكرّ
العديد  ع��ار���س  ول��ك��ن، وكما ه��و متوقع،     
املقرتحة  اجلديدة  ال�شيا�شة  البارونات  من 
الأوىل  الإ���ش��لح��ات  اأن  خا�شة  ورف�شوها. 
ال���ت���ي ب�������داأت -ا���ش��ت��ق��لل��ي��ة ال�������ش���رك���ات اأو 
قانون  حقيقة  اإىل  وال���ع���ودة  ال��ك��وخل��وزات، 
بل  فح�شب،  فورية  نتائج  تعِط  -مل  ال�شوق 
ارتفاع  اإىل  اأدى  الأ�شعار  يف  ارتفاع  �شاحبها 
للتقدم  ك��ي��ف مي��ك��ن  ال�����ش��ع��ب��ي.  ال�����ش��خ��ط 
اإنفاقه  ي��ق��وق  اق��ت�����ش��اد  يف  �شريعا  ي��ك��ون  ان 
يف  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف  مثيله  الع�شكري 
للحتاد  الإجمايل  القومي  الناجت  اأن  حني 
ال�����ش��وف��ي��ات��ي ب���ال���ك���اد ي��ب��ل��غ رب����ع م��ث��ي��ل��ه يف 

اأمريكا.
... وجال�سنو�ست

اأن الأجهزة  اأنه مبا     ي�شتنتج غوربات�شوف 
ت���ق���اوم، ف��م��ن ال�����ش��روري خم��اط��ب��ة النا�س 
م���ب���ا����ش���رة. وم�����ن اأج�������ل ذل�����ك ل���ع���ب ورق����ة 
والتي  “اجلل�شنو�شت”،  ال�������ش���ف���اف���ي���ة، 
لل�شيا�شة  رم��ًزا  البريي�شرتويكا  مع  �شتكون 
ال�شحافة  بحرية  هذه  وتمُرجمت  اجلديدة. 
اأكتوبر،  التي مل ي�شبق لها مثيل منذ ثورة 
اأنحاء البلد،  وباندلع مظاهرات يف جميع 
يف بع�س الأحيان معادية، واأحياًنا منا�شرة، 
والتي كان يتم يف ال�شابق حظرها. يف الوقت 
ن��ف�����ش��ه، ت��خ��ل�����س ال���غ���ولغ م���ن ال��ع��دي��د من 
�شجنائه ال�شيا�شيني، و�شيكون املن�شق اأندريه 

�شاخاروف من بني املفرج عنهم.
هناك  ك���ان  م����رة،  لأول   ،1988 ي��ون��ي��و     
مندوبي  لنتخابات  املر�شحني  من  العديد 
اأم��ل: خرج عدد قليل  احل��زب... لكن خيبة 
امل�����ش��وؤول��ني املنتخبني اجل���دد م��ن هذه  م��ن 
الرو�س  يظل  ان��ف��ت��اًح��ا.  الأك���رث  ال�شت�شارة 

مت�شككني وقد اأعادوا الطبقة القدمية.
ب���ع���د، فاإن  ب�����لده  ن��ب��ًي��ا يف  ل��ئ��ن مل ي��ك��ن     
اخلطوط  ي��ح��رك  ج��ورب��ات�����ش��وف  ميخائيل 
ال�شقيقة”  “البلدان  يف  ���ش��رع��ة  ب��اأق�����ش��ى 
نوفمرب  م��ط��ل��ع  ويف  ال�����ش��رق��ي��ة.  اأوروب������ا  يف 
1986، خلل قمة �شرية يف مو�شكو، اأعلن 
لقادة ال�شرق املذهولني اأنه من الآن ف�شاعًدا 
ال�������ش���روري م���راع���اة قوانني  ���ش��ي��ك��ون م���ن 
يف  احل��ق  لها  اأم��ة  “كل  اأن  وخا�شة  ال�شوق، 
اأو  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة  اأو  التنمية  من���وذج  اخ��ت��ي��ار 
ال�شيادة  عقيدة  نهاية  انها  ال�شرتاكية”. 
املحدودة، تلك التي �شمحت بكل التدخلت 
امل�شلحة، مثل تلك التي ا�شتهدفت ربيع براغ 

عام 1968.
معرتف به يف الغرب

اإذا مل  اأن��ه  تخيرّله  هو     خطاأ جوربات�شوف 
القادة، الذين معظمهم حمدود وغري  يكن 
قادر على التطور، فان ال�شعوب على الأقل، 
التي  احل����ذرة  الإ���ش��لح��ات  ط��ري��ق  �شتتبع 
ان حرية  ال  ال�����ش��وف��ي��ات��ي.  ب���داأه���ا الحت����اد 
الخ��ت��ي��ار ه���ذه ال��ت��ي اأع��ي��د اك��ت�����ش��اف��ه��ا، اإىل 
جانب غياب خطر التدخل امل�شلح، �شي�شجع 
يكيرّفون  ق���د  ال���ذي���ن  الإ����ش���لح���ي���ني  ل��ي�����س 
البريي�شرتويكا مع بلدهم، واإمنا القوميني 
القنانة،  م��ن  ع��اًم��ا   70 ل���  تعر�شوا  ال��ذي��ن 
وحافظوا على كرههم لل�شوفيات، ورغبتهم 
ب��ول��ن��دا م��ع حركة  يف الن���ت���ق���ام.   �شاعفت 
ت�شامن، ثم املجر وبلغاريا وت�شيكو�شلوفاكيا 
هاجموا  ث��م  حلكامهم.  املعادية  امل��ظ��اه��رات 
ومع  نف�شه.  جوربات�شوف  واأخ���رياً  مو�شكو، 
ذلك، وب�شجاعة، �شيمنع هذا الأخري القادة 
بلغاريا،  اأو  ال�شرقية  اأملانيا  قادة  املت�شددين، 
“النظام  ل���ش��ت��ع��ادة  ع�شكرًيا  ال��ت��دخ��ل  م��ن 
 .1989 يوليو  يف  ب��ول��ن��دا،  يف  ال�شيوعي” 
�شقط  عندما  حتى  �شيتحرك  وخ�شو�شا، 

جدار برلني يف 9 نوفمرب 1989.
اأك�شب  امل��وق��ف ال�شجاع ق��د     واإذا ك��ان ه��ذا 
من�شئ البريي�شرتويكا �شعبية قوية يف الغرب، 
ج بجائزة نوبل لل�شلم، ففي  و�شرعان ما تورّ

امل�شوؤول  �شوى  فيه  ال�شعب  ي��رى  ل  رو�شيا 
عن كارثة الإمرباطورية وكارثة اقت�شادية 
اأ�شواأ  يف  احل��رم��ان  �شنوات  من  اأحياًنا  اأ���ش��واأ 
اأيام ال�شتالينية. اأما بالن�شبة لرفاق الرحلة 
من  قليل  ع��دد  فبا�شتثناء  الكرملني،  داخ��ل 
الأ���ش��دق��اء امل��ق��رب��ني، ل ي���رى ال��ب��ق��ي��ة فيه 

�شوى ال�شذاجة اأو اخليانة.
مناف�ص ا�سمه يلت�سني

   يف ال���واق���ع، ب��ع��د ���ش��ق��وط اجل������دار، وجد 
جوربات�شوف نف�شه �شريًعا يف مو�شكو مهاجًما 
ال��ذي��ن مل  املحافظني،  قبل  م��ن  م��ن ميينه 
يقبلوا مراجعته ل� “مكت�شبات ال�شرتاكية”، 
املوؤ�ش�شات  اإ�شلح  ت�شريع  اأن�شار  قبل  ومن 
اإعادة  م��ع  ال�شوفياتي،  ل��لحت��اد  ال�شيا�شية 
ال��ن��ظ��ر يف احل����زب ال���واح���د، واإن�������ش���اء �شوق 
واإنهاء  ال�شريبي،  النظام  واإ�شلح  داخلية، 
الح����ت����ك����ارات ع���ل���ى ال����غ����از وال���ن���ف���ط. هذا 
من  رجل  يلت�شني.  بوري�س  زعيم،  له  التيار 
جانبه  اىل  غ��ورب��ات�����ش��وف  اأح�����ش��ره  الأورال 
كم�شلح.  ط��ي��ب��ة  ب�شمعة  ي��ت��م��ت��ع  ك���ان  لأن����ه 
للغاية،  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  ل��لإ���ش��لح��ات  م���وؤي���د 
ال�شلطة  اإىل  و���ش��ل  عندما  ول��ك��ن  بالطبع، 
اظ���ه���ر ح������دوده وجت����اوزات����ه����ا ل�����ش��ال��ح قلة 

�شيفل�شون  ال��ذي��ن  الأث��ري��اء  امل�شتغلني  م��ن 
مفرط.  بطموح  يلت�شني  يتمتع  ال���ب���لد.   
عندما مت انتخابه، يف مايو 1990، رئي�ًشا 
لهيئة رئا�شة �شوفيات الحتاد الرو�شي، كان 
لغوربات�شوف،  مناف�ًشا  الواقع  الأم��ر  بحكم 
الذي اأ�شبح رئي�ًشا للحتاد ال�شوفياتي قبل 
�شهرين. رو�شيا �شد الحتاد ال�شوفياتي هي 
 1991 دي�شمرب  حتى  �شتلعب  التي  املباراة 
مباراة  التقاعد.  على  جوربات�شوف  واإجبار 
اأن  املمكن  كان من  اأن��ه  يعتقد جوربات�شوف 
اإذا اتخذ الغرب املقيا�س ال�شحيح  يفوز بها 
ملا كان يحدث يف بلده و�شاعده، كما �شاعدت 
الوليات املتحدة اأملانيا عام 1945، بخطة 
 50 قيمتها  بلغت  التي  العملقة  مار�شال 

مليار دولر.
انت�سار االأوليغار�سية

   عاد ميخائيل جوربات�شوف خايل الوفا�س 
ال�شبع  ق��م��ة  م���ن   1991 ي��ول��ي��و   19 يف 
ال�شوفياتي  الحت���اد  قبول  مت  التي  الأوىل 
فيها، وحاول مناورة اأخرية: لتفادي انفجار 
الحت������اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي اق�����رتح ع��ل��ى جميع 
به، مبا يف ذلك دول  املرتبطة  اجلمهوريات 
اأو  ب�شكل  ابتعدوا  الذين  واأوكرانيا  البلطيق 
باآخر، معاهدة احتاد لنوع من الكونفدرالية.   
اأغ�شط�س   19 يف  ال��ف��ا���ش��ل،  الن���ق���لب  اإن 
1991، الذي �شاغه املحافظون م�شتغلني 
الأيام القليلة التي منحها ميخائيل لنف�شه 
�شيت�شبرّب  الأ�����ش����ود،  ال��ب��ح��ر  ���ش��واط��ئ  ع��ل��ى 
�شجني  الأخ����������رية.  اجل����ول����ة  خ�������ش���ارت���ه  يف 
النقلبيني يف منزله يف �شبه جزيرة القرم، 
يلت�شني،  لبوري�س  مفتوًحا  امليدان  �شيرتك 
الذي  كان جال�شا على دبابة اأمام الكرملني، 

�شيظهر كرجل هزم املتاآمرين.
   الأ���ش��ه��ر الأرب���ع���ة ال��لح��ق��ة ح��ت��ى اإعلن 
ا���ش��ت��ق��ال��ة م��ي��خ��ائ��ي��ل ج��ورب��ات�����ش��وف يف 25 
اإهانة  له  بالن�شبة  �شتكون   1991 دي�شمرب 
م����راًرا يف موقع  نف�شه  ط��وي��ل��ة ح��ي��ث وج���د 
بني  من  تهرب  بينما  نظرائه،  بني  الأقلية 
والحتاد  يلت�شني  وينت�شر  ال�شلطة،  يديه 
الرو�شي، ومعهم، الأوليغار�س، الذين طيلة 
ث��م��اين ����ش���ن���وات- ح��ت��ى و����ش���ول فلدميري 
اأجل  م��ن  �شيمت�شون  ال�شلطة-  اإىل  بوتني 
اعتقد  ال��ت��ي  ه���ذه  رو���ش��ي��ا  ن�شغ  م�شلحتهم 
بلطف  ينقلها  اأن  ميكن  اأن���ه  ج��ورب��ات�����ش��وف 
من ديكتاتورية �شيوعية عاجزة ومهددة اإىل 

دميقراطية حديثة.
عن لوبوان

- اكت�سب �سعبية قوية يف الغرب, يف حني يراه الرو�ص 
امل�سوؤول عن كارثة االإمرباطورية وكارثة اقت�سادية

- اأنهى هيمنة 70 عاًما على بلدان ا�ستعبدها الكرملني, 
و�سمح بتدمري ال�ستار احلديدي ونهاية احلرب الباردة

- كانت له م�سرية مدر�سية مثالية و�سعود 
مطرد يف امل�سوؤولية لدى ال�سباب ال�سيوعي

- كتب و�سوله اإل ال�سلطة نهاية هيمنة 
مو�سكو على اجلمهوريات اال�سرتاكية

مع بو�س الب... التطبيع مع الوليات املتحدة المريكية خ�شر املواجهة مع يلت�شني ميخائيل وريغان... نهاية احلرب الباردة

تعامل باإيجابية مع �شقوط حائط برلني من ابن فلح اىل رئي�س دولة عظمى

رحيل ميخائيل جوربات�سوف عن 91 عاما

طّي �ل�شفحة �لأخرية من تر�جيديا �لحتاد �ل�شوفياتي
••الفجر -خرية ال�صيباين

وكان  ال�سوفيتي,  لالحتاد  زعيم  اآخر  جوربات�سوف  كان     
على  مو�سكو  هيمنة  نهاية  مبثابة  ال�سلطة  اإل  و�سوله 
�سفحة  اآخ��ر  تطوى  وبرحيله  اال�سرتاكية.  اجلمهوريات 

يف تراجيديا ما كان ي�سمى احتاد اجلمهوريات اال�سرتاكية 
ال�سوفياتية.   اإنه قدر هائل مليخائيل جوربات�سوف, الذي 
القوقاز,  من  قادم  ريفي,  عاًما.   91 يناهز  عمر  عن  تويف 
حما�سته ال�سيوعية التي ال جدال فيها ومهاراته ال�سخ�سية, 
الكثري من احل�ساد, �سمحت له بالعبور, يف �سن  التي �سنعت 

�سغرية جًدا, داخل الدهاليز املغلقة ل�سلطة هرمت, جميع 
املراحل التي توؤدي اإل التتويج النهائي.

الف�سل  جًدا  مبكر  وقت  يف  اأدرك  ا,  اأي�سً جريء  انتهازي     
مل  -لال�سرتاكية,  اأق��ران��ه  به  يعرتف  ال  -ولكن  الوا�سح 
اإ�سالحات  ال�سلطة  من  ن  متكىّ اأن  مبجرد  �ص  وكرىّ يرجتف, 

م�ستوحاة من الليربالية �ستك�سر هيكل نظام �سلطوي, جامد, 
غري منتج, وخ�سو�سا فا�سد. ويف هذه العملية, �سي�سع حدًا, 
على  عاًما   70 لهيمنة  ال�سوفياتي,  االحت��اد  ح��دود  خ��ارج 
بلدان ا�ستعبدها نظام ال يرحم, من خالل ال�سماح بتدمري 

ال�ستار احلديدي وانهاء احلرب الباردة.

جوربات�شوف - �نتهازي جريء, �أدرك يف وقت مبكر جًد� �لف�شل �لو��شح لل�شرت�كية
وتات�شر... نزوع 

اقت�شادي ليربايل
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•• وا�صنطن-اأ ف ب

ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي ج���و بايدن  اأع������رب 
غوربات�شيف،  ميخائيل  ل��وف��اة  اأ�شفه  ع��ن 
ال�شابق،  ال�شوفياتي  ��اد  ل��لحترّ زعيم  اآخ��ر 
“جعل  يف  ���ش��اه��م  نادر”  ب�”قائد  ه��اً  م��ن��ورّ
ال��ع��امل اأك��رث اأم��ان��اً«.وق��ال ب��اي��دن يف بيان 
لحتاد  زعيماً  “ب�شفته  غوربات�شيف  اإنرّ 
ال�شوفياتية  ال���ش��رتاك��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ات 
ال��رئ��ي�����س )الأم���ريك���ي رونالد(  ع��م��ل م��ع 
النوويتني  الرت�شانتني  م��ن  للحدرّ  ريغن 

اأنحاء  جميع  يف  النا�س  اأراح  ا  ممرّ لبلدينا، 
العامل الذين كانوا ي�شلرّون من اأجل اإنهاء 

�شباق الت�شلرّح النووي«.
من  ع��ق��ود  و”بعد  ال���راح���ل  اأنرّ  واأ����ش���اف 
اعتمد  ال���وح�������ش���ي،  ال�������ش���ي���ا����ش���ي  ال���ق���م���ع 
قيادته  خ��لل  دميوقراطية”  اإ�شلحات 
هذه  اأنرّ  م��ع��ت��رباً  ال�����ش��وف��ي��ات��ي،  ������اد  الحترّ
لديه  قائد   - ن��ادر  قائد  فات  ت�شررّ “كانت 
م�شتقبًل  اأنرّ  ل��ريى  يكفي  ما  اخليال  من 
يكفي  ما  ال�شجاعة  وم��ن  ممكن،  خمتلفاً 
لتحقيق  كلرّها  املهنية  بحياته  للمخاطرة 

ذلك«.واأ�شاف اأنرّ “النتيجة كانت عاملاً اأكرث 
اأماناً واأكرث حرية ملليني الأ�شخا�س«.

يف  ريغن”  “موؤ�ش�شة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
كان  رج��ل  لرحيل  “حزينة  ��ه��ا  اإنرّ ت��غ��ري��دة 
يف يوم من الأيام خ�شماً �شيا�شياً لرونالد 
لي�شبح �شديقاً  الأم���ر  ب��ه  وان��ت��ه��ى  ري��غ��ن 
ال�شوفياتي  اآخر زعيم للحتاد  له«.وتويف 
رو�شيا،  يف  الثلثاء  م�شاء  ع��ام��اً   91 ع��ن 
الرو�شية  الأنباء  وك��الت  نقلت  بح�شب ما 

عن امل�شت�شفى حيث كان يتعالج.
العيادي”  امل���رك���زي  “امل�شت�شفى  وق�����ال 

اأوردته  بيان  يف  الرو�شية  للرئا�شة  التابع 
و”ريا  و”تا�س”  “اإنرتفاك�س”  وك���الت 
الأول  اأم�������س  “م�شاء  ������ه  اإنرّ نوفو�شتي” 
ال��ث��لث��اء وب��ع��د ���ش��راع ط��وي��ل م��ع مر�س 
�شريغييفيت�س  م��ي��خ��ائ��ي��ل  ت���ويف  خ��ط��ري، 

غوربات�شيف«.
وغوربات�شيف الذي و�شل اإىل ال�شلطة يف 
1985، اأطلق �شل�شلة اإ�شلحات �شيا�شية 
الحتاد  حت��دي��ث  اإىل  ه��دف��ت  واقت�شادية 
اأزمات  م��ن  يعاين  ك��ان  ال��ذي  ال�شوفياتي 

ة. حادرّ

حتطم طائرة ع�شكرية �أردنية 
وجناة قائدها 

•• عمان-اأ ف ب

خلل  امللكي  اجل��و  ل�شلح  تابعة  ط��ائ��رة  حتطم  بيان  يف  الأردين  اجلي�س  اأع��ل��ن 
م�شدر  عن  البيان  قائدها.ونقل  وجن��اة  اململكة  جنوب  تدريبية  مبهمة  قيامها 
طائرات  “احدى  اإن  قوله  امل�شلحة،  للقوات  العامة  القيادة  يف  م�شوؤول  ع�شكري 
اأثناء قيامها بعد ظهر اليوم الأربعاء، برحلة  �شلح اجلو امللكي املقاتلة �شقطت 
تدريبية اعتيادية يف اأحد ميادين التدريب اجلوي جنوب اململكة«.واأ�شاف امل�شدر 
بالقفز من  الطيار  قام  اإذ  ب�شرية،  اأي خ�شائر  وق��وع  ي�شفر عن  “احلادث مل  اأن 
م�شريا اإىل  الطائرة يف منطقة غري ماأهولة بال�شكان م�شتخدماً مظلة النجاة”، 
“اإخلئه اإىل مدينة احل�شني الطبية )يف عمان( لإجراء الفحو�شات اللزمة له 

وحالته العامة م�شتقرة«.

بايدن: غوربات�شيف �شاهم بجعل �لعامل �أكرث �أمانًا 

القتال،  م��ن  اأ���ش��ه��ر  �شتة  ب��ع��د  النتيجة:    
م��ا زال���ت اأوك��ران��ي��ا ���ش��ام��دة، ورو���ش��ي��ا جتد 

�شعوبة يف حتقيق مكا�شب.
كر�شي  موؤ�ش�س  ديفيد،  فيليب  ت�شارلز     
راوؤول داندوراند للدرا�شات ال�شرتاتيجية 
والدبلوما�شية، واأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية يف 
اأويليت،  واإري���ك  ك��والمل��ب��ور،  جامعة ولي��ة 
الع�شكرية  القيادة  يف  املتخ�ش�س  الأ�شتاذ 
ال���ق���رار يف كلية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وات���خ���اذ 
فهم  على  �شي�شاعدوننا  الكندية،  ال��ق��وات 
اأف�شل اىل اأين و�شلت احلرب، وخ�شو�شا، 

اإىل اأين تتجه.

املعارك تدخل مرحلة جديدة
   متيزت الأ�شهر الأوىل من احلرب خا�شة 
بالهجمات الرو�شية، ال ان املد قد ينقلب، 

حيث توقف القتال على اجلبهة تقريًبا.
   يفتقر اجلي�س الرو�شي اإىل الطاقة، ويف 
اأن  تريد  اأوك��ران��ي��ا  اأن  يبدو  ال��وق��ت،  نف�س 
تاأخذ زمام املبادرة يف القتال. وهي ت�شتعد 
ا�شرتاتيجية  م����دن  ع��ل��ى  ه��ج��م��ات  ل�����ش��ن 
�شيما  ول  رو���ش��ي��ا،  عليها  ت�شيطر  معينة 
ب�شكل  وحتى  البلد،  جنوب  خري�شون،  يف 
اأكرث توا�شعا يف خاركيف يف ال�شمال. واإذا 
جنحت يف ال�شتيلء على هذه املدن، ميكن 
يثري  ولكنه  م��ت��وا���ش��ًع��ا،  ت��ق��دًم��ا  حتقق  اأن 
عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي  املناطق  يف  اله��ت��م��ام 

ح�شب حتليل اإيريك اأويليه. رو�شيا”، 
هذه  اأن  ديفيد،  فيليب  ت�شارلز  ويعتقد     
الهجمات، بالإ�شافة اإىل تلك التي نفذتها 
القرم  �شبه جزيرة  الأوك��ران��ي��ة يف  ال��ق��وات 
“تخلط  اأن  الأخ����رية، ميكن  الأ���ش��اب��ي��ع  يف 
اأوراق رو�شيا” وجتربها على اإعادة حتديد 

اأهدافها.
بوتني  “فلدميري  ان  ال��ب��اح��ث  وي����رى     
يدرك جيًدا اأن هدفه الأويل، الذي يتمثل 
يف ال�شتيلء على اأكرب قدر من الأرا�شي، 
انتحارا.  ب���ل وح��ت��ى  امل���ن���ال،  ب��ع��ي��د  اأ���ش��ب��ح 
بدًل  مكا�شبه  تر�شيخ  اإىل  �شي�شعى  ولذلك 

من ت�شريع تقدمه«.
   �شياق، لن مينع الهجمات امل�شتهدفة على 
ا  اأيرّ اأنرّ  اإىل  ي�شري  لكنه  اجلانبني،  م��ن  اأي 
القدرة على  من اجلي�شني ل ميلك حاليا 

حتقيق تقدم كبري.

حياتية  م�ساألة  الغربية  االأ�سلحة 
الأوكرانيا

     وي�شري اخلرباء اإىل اأن م�شري اأوكرانيا 
ف ب�شكل كبري على الإرادة ال�شيا�شية  يتوقرّ

الغربية.

   »ل �شك اأن كييف ا�شتطاعت الوقوف يف 
وجه مو�شكو اإىل حد كبري بف�شل امل�شاعدة 
�شتكون  ل��ذل��ك  حلفائها.  م��ن  الع�شكرية 
اأوكرانيا قادرة على الدفاع عن نف�شها طاملا 
ا�شتمرت يف تلقي هذه امل�شاعدة، ولكن هذا 

يقول اإيريك اأويليت. هو �شعفها اي�شا”، 
   ومع ذلك، فاإن هذا الدعم ميكن اأن ينهار 

اإذا ركد الو�شع على اجلبهة لفرتة طويلة، 
جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  يقول 

كوينزلند، ت�شارلز فيليب ديفيد.
   ل تزال اأوكرانيا الق�شية الأوىل بالن�شبة 
حل��ل��ف��ائ��ه��ا، ل��ك��ن ه���ذا ق���د ي��ت��غ��ري. عندما 
فاإنها  جممدة،  وت�شبح  النزاعات  ت�شتمر 
تبداأ يف دخول غياهب الن�شيان... وهذا ما 

يحدث دائما«.
   وي��ب��دو اأن رو���ش��ي��ا ت��ري��د امل��راه��ن��ة على 

جتميد القتال، يعتقد اإيريك اأويليه.
    »تر�شل رو�شيا اأف�شل قواتها حيث يبدو 
وت�شتبدلهم  ال��ت��ق��دم  ت��ري��د  اأوك���ران���ي���ا  اأن 
بقوات اأقل جودة حيث ل ت�شعر بالتهديد. 
لذلك لن تكون للرو�س القدرة على امل�شي 

اأن هذا  واأعتقد  ذل��ك.  يعرفون  قدًما وهم 
يظهر اأنهم ي�شتعدون لتجميد القتال على 
املطاف  نهاية  اأوك��ران��ي��ا يف  تتنازل  اأن  اأم��ل 

عن اأرا�س«.
الأوكراين  الرئي�س  اأ�شر  الأ�شبوع،  ه��ذا     
���ا، ع��ل��ى اأن  ف��ول��ودمي��ري زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي اأي�������شً
ي�شعى  بوتني  فلدميري  الرو�شي  الرئي�س 

اأج���ل جتميد  م��ن  اأوك��ران��ي��ا  م��ع  للتفاو�س 
اجلبهة وا�شتعادة الأنفا�س.

العقوبات االقت�سادية ت�سر باجلي�ص 
الرو�سي

     ومع ذلك، فاإن اإطالة اأمد ال�شراع لن 
وحتى  مو�شكو.  ل�شالح  بال�شرورة  يكون 

التي  القت�شادية  العقوبات  اآث��ار  كانت  لو 
فاإنها  ه���ا،  ه���زرّ ب��ط��ي��ئ��ة يف  ���ش��ده��ا  ات���خ���ذت 
يف  الأ�شتاذ  يوؤكد  لقواتها،  �شداعا  ت�شبب 

الكلية الع�شكرية، اإيريك اأويليت.
   وي�شري اىل ان “�شعوبة ا�شترياد القطع 
الأ�شلحة،  اإن��ت��اج  على  ت��وؤث��ر  الإل��ك��رتون��ي��ة 
امل���درع���ات وال��ع��رب��ات الثقيلة  مب��ا يف ذل���ك 
امل��وج��ه��ة، وه���ذه م�شكلة، لأن  وال�����ش��واري��خ 
رو�شيا خ�شرت الكثري منذ بداية ال�شراع«.

   وم��ع ذل��ك، يو�شح اإيريك اأول��ي��ه، اأن��ه اإذا 
كان هدف مو�شكو هو جتميد القتال فعل، 
اأقل  باأ�شلحة  فيمكن جلي�شها حتقيق ذلك 
ج������ودة.   ل��ك��ن ت�����ش��ارل��ز ف��ي��ل��ي��ب دي��ف��ي��د ل 
يتزحزح: �شتوؤدي العقوبات يف النهاية اإىل 

الإ�شرار بالقت�شاد الرو�شي.
   »مل ينهر الروبل وقد ل ينهار اأبًدا. ومع 
ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ت�شدير  اأن  اأع��ت��ق��د  ذل���ك، 
�شتوؤدي  ال��غ��از،  وخا�شة  الطبيعية،  امل���وارد 
جبهة  ت���وج���د  ل  ����ش���رر.  اإىل  ال��ن��ه��اي��ة  يف 
بع�س  لأن  احل������ايل،  ال���وق���ت  يف  م���وح���دة 
بحاجة  اأملانيا،  وخا�شة  الأوروب��ي��ة،  ال��دول 
امل��دى الق�شري. لكن  امل��وارد على  اإىل هذه 
على املدى الطويل، اأعتقد اأن هناك رغبة 
حقيقية لإغلق احلنفية. ويبقى اأن نرى 
ما اإذا كان الدعم القت�شادي من دول مثل 

ال�شني والهند �شيكون كافياً لرو�شيا ».

يف  تلوح  الت�سعيد  خماطر  ت��زال  ال 
االأفق

اأن نهاية ال�����ش��راع ل ت��زال بعيدة      ومب��ا 
الأ�شهر  يف  الت�شعيد  خم��اط��ر  تظل  ج���ًدا، 

املقبلة قائمة اإىل حد كبري.
   وماذا عن التهديد النووي الذي لوحت 
اإن��ه �شعيف  ال�����ش��راع؟  ب��داي��ة  ب��ه رو�شيا يف 
ال���ق���وات  ك��ل��ي��ة  يف  الأ����ش���ت���اذ  ي���ق���ول  الآن، 
ان  اىل  م�شريا  اأوي��ل��ي��ت،  اإي��ري��ك  الكندية، 
“ا�شتخدام الأ�شلحة النووية �شيغري ب�شكل 
كبري طبيعة احلرب، و�شيكون مبثابة دعوة 
للغرب، وهذا هو اآخر �شيء حتتاجه رو�شيا 
الآن«.   اإن القلق الرئي�شي يتعلق مبحطة 
الأكرب  وه��ي  النووية،  للطاقة  زابوريجيا 
ديفيد  فيليب  ت�شارلز  وي�شري  اأوروب����ا.  يف 
ي�شيطر  ال���ذي  ال��رو���ش��ي،  اجل��ي�����س  اأن  اإىل 
على املحطة منذ �شهور، ي�شتخدمها ل�شن 
القريبة،  الأوكرانية  القوات  �شد  هجمات 
مما يثري خماوف من وقوع حادث نووي. 
“اخلطر النووي  اأن  ولهذا ال�شبب، يعتقد 

ل يزال مرتفعا«.
يختم     »مل ن�شل اإىل نهاية مفاجاآتنا”... 

ت�شارلز فيليب ديفيد. 

بعد �ستة اأ�سهر من بدء القتال

�أي����ن تتج����ه �حل�����رب يف �أوك�����ر�نيا…؟
••الفجر -غابرييل اأوميت 

–ترجمة خرية ال�صيباين
   هجمات م�سادة اأوكرانية, وجي�ص رو�سي منهك, وعقوبات 
اقت�سادية يتاأخر تاأثريها, وجمود دبلوما�سي: بعد �ستة 

اأ�سبحت جميع  اأ�سهر من بدء الغزو الرو�سي الأوكرانيا, 
لها” يقول  نهاية  “ال  ا�ستنزاف  حلرب  جاهزة  املكونات 

اخلرباء.
   يف 24 فرباير, اأر�سل فالدميري بوتني ع�سرات االآالف 
من اجلنود اإل اأوكرانيا, مما اأدى اإل اندالع حرب على 

غزو,  الثانية.  العاملية  احلرب  منذ  م�سبوق  غري  نطاق 
اأوكراين  5500 مدين  اأكرث من  اأودى حتى االآن بحياة 

و�سرد اأكرث من 14 مليوًنا, وفق االأمم املتحدة.
 9 اأنه خ�سر اأكرث من     وبينما يقدر اجلي�ص االأوكراين 
“خ�سرت  االف جندي يف القتال, فاإن رو�سيا من جانبها 

عدد  وهو  جندي”,  األف  و80   70 بني  ما  االأرج��ح  على 
التي  االأرق���ام  اآخ��ر  بح�سب  واجل��رح��ى,  القتلى  ي�سمل 
جزء  تدمري  ا  اأي�سً مو�سكو  و�سهدت  البنتاغون.  قدمها 
الدبابات واملعدات  اآالف  املادية, منها  كبري من مواردها 

الثقيلة من جميع االأنواع, وفًقا لعدة م�سادر غربية.

- ي�سري ال�سياق اإل اأن اأيًا من اجلي�سني ال 
ميلك حاليا القدرة على حتقيق تقدم باهر

- الدعم الغربي ميكن اأن ينهار اإذا 
ركد الو�سع على اجلبهة لفرتة طويلة

- م�شري �أوكر�نيا يتوّقف ب�شكل كبري على �لإر�دة �ل�شيا�شية �لغربية

�شرا�شة احلرب ل متنع �شور ال�شلفي من حرب خاطفة اىل حرب ا�شتنزاف

اخلطر النووي يخيم من يطفئ احلريق؟

•• مينغورا-اأ ف ب

الو�شائل  كل  ح�شد  باك�شتان  توا�شل 
الأ�شخا�س  م��لي��ني  لإن��ق��اذ  امل��ت��اح��ة 
في�شانات  اأ�����ش����واأ  م���ن  امل��ت�����ش��رري��ن 
ت�����ش��ه��ده��ا ال����ب����لد ع���ل���ى الإط�������لق، 
م�����ش��ت��خ��دم��ة م����روح����ي����ات لإج�����لء 
العالقني يف اجلبال �شماًل اأو قوارب 
تعرب ال�شهول املغمورة باملياه جنوباً.

ت�����ش��ب��ب��ت الأم������ط������ار امل�������ش���ت���م���رة يف 
ب���اك�������ش���ت���ان م���ن���ذ ح���زي���ران/ي���ون���ي���و 
عقد  من  اأك��رث  يف  في�شانات  باأعنف 
واأودت  البلد  م�شاحة  ثلث  اأغ��رق��ت 
بح�شب  ���ش��خ�����ش��اً،   1162 ب��ح��ي��اة 
ح�شيلة معدلة الأربعاء. كما جرفت 
الزراعية  املحا�شيل  م��ن  م�شاحات 
اأ�شرارا  اأو اأحلقت  الأ�شا�شية ودمرت 

باأكرث من مليون منزل.
وق���ال الأم���ني ال��ع��ام ل���لأمم املتحدة 
عند  ال��ث��لث��اء  غوتريي�س  اأنطونيو 

عات  اإطلقه نداء للح�شول على تربرّ
لتمويل  دولر  مليون   160 قيمتها 
“باك�شتان  اإن  ط���ارئ���ة  م�����ش��اع��دات 
غارقة يف املعاناة. ال�شعب الباك�شتاين 

يواجه اأمطاراً مو�شمية هائلة«.
اأك���رث من  الفي�شانات  ه��ذه  وط��ال��ت 
باك�شتاين  اأي  �شخ�س،  مليون   33
رئي�س  ���ش��ب��ع��ة، وو����ش���ف���ه���ا  ك����ل  م����ن 
باأنها  �شريف  �شهباز  البلد  حكومة 
“اأ�شواأ في�شانات يف تاريخ باك�شتان«.

وت��ق��در احل��ك��وم��ة ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة اأن 
ع�شرة  من  اأك��رث  اإىل  بحاجة  البلد 
واإع������ادة  ل����ش���لح  دولر  م���ل���ي���ارات 
وخ�شو�شا  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ى  ب���ن���اء 

الت�شالت والطرقات والزراعة.
لكن الأولوية تكمن الآن يف الو�شول 
ال��ع��ال��ق��ني يف  الأ���ش��خ��ا���س  اآلف  اإىل 
اجل���ب���ال وال����ودي����ان يف ال�����ش��م��ال ويف 

القرى املعزولة يف اجلنوب والغرب.
فران�س  لوكالة  �شفد  حممد  وق��ال 

ب���ر����س الرب����ع����اء م���ن م��ن��زل��ه ال���ذي 
�شيكاربور،  يف  بالكامل  املياه  غمرته 
“نطلب  )ج��ن��وب(  ال�شند  ولي���ة  يف 
اإنهاء  يف  امل�����ش��اع��دة  احل��ك��وم��ة  م���ن 

حمنتنا يف اقرب وقت ممكن«.
هنا  من  املياه  اإزال��ة  “يجب  وا�شاف 
العودة  من  نتمكن  حتى  الفور  على 
املياه متتد على  لكن  اإىل منازلنا”. 
ال�شند،  يف  م��ت��ن��اه��ي��ة  ل  م�����ش��اح��ات 
جافة  اأم���اك���ن  اأي  ت���وج���د  ت���ك���اد  ول 

لت�شريفها.
املناخي �شريي  التغري  وقالت وزيرة 
رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س “اذا 
امل�شهد لن ترى اي  حلقت فوق هذا 
ار�س جافة، لن ت�شاهد �شوى حقول 
باملياه  م��غ��م��ورة  لكيلومرتات  متتد 

وقرى مدمرة«.
وق����ال م��ك��ت��ب الر����ش���اد اجل���وي���ة اإن 
�شعف  ���ش��ج��ل��ت  ب���اأك���م���ل���ه���ا  ال����ب����لد 
املعتاد،  امل��و���ش��م��ي��ة  الأم���ط���ار  م��ع��دل 

ل��ك��ن م��ت��و���ش��ط ه��ط��ول الأم���ط���ار يف 
بلو�ش�شتان وال�شند بلغ اأربعة اأ�شعاف 
معدلته يف العقود الثلثة املا�شية.

وبلغ من�شوب الأمطار التي ت�شاقطت 
على بلدة باديدان ال�شغرية يف ال�شند 
1،75 مرت منذ حزيران/يونيو، ما 

�شكل اأعلى معدل يف البلد.
غزيرة  اأم��ط��ار  باك�شتان  يف  وتهطل 
مو�شم  خ�����لل  م����دم����رة،  واأح����ي����ان����ا 
الأم���ط���ار ال�����ش��ن��وي، م���ن ح���زي���ران/

البالغ  اأيلول/�شبتمرب،  اإىل  يونيو 
الأه���م���ي���ة ل���ل���زارع���ة ومل�����لء الأن���ه���ار 
الأم���ط���ار احلالية  ل��ك��ن  وال�������ش���دود. 

غري م�شبوقة منذ ثلثة عقود.
الباك�شتانيون  امل�����ش��وؤول��ون  واأل���ق���ى 
الذي  املناخي  التغري  على  باللئمة 
ي�������ش���اع���ف وت�������رية و�����ش����دة ظ���واه���ر 

الطق�س يف اأنحاء العامل.
يف وقت �شابق من هذا العام، واجهت 
ال��ب��لد جفافا وم��وج��ة ح��ر جتاوزت 

مئوية  درج���ة  ال�50  احل����رارة  فيها 
الغابات  الأح��ي��ان، وحرائق  بع�س  يف 
عن  الناجمة  امل��دم��رة  والفي�شانات 

الذوبان ال�شريع للجبال اجلليدية.
انبعاثات  م��ن  ب��امل��ئ��ة   1 بت�شجيلها 
غ���ازات الح��ت��ب��ا���س احل����راري، حتتلرّ 
قائمة  الثامنة على  املرتبة  باك�شتان 
الذي  العاملي  املناخي  ر اخلطر  موؤ�شرّ
ووت�س”  “جرمان  جمموعة  ت�شعه 
غ���ري احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ب��ل��دان الأك����رث 
املناخية  ال��ظ��واه��ر  ظ���لرّ  يف  ه�شا�شة 
التغري  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة  ال���ق�������ش���وى 

املناخي.
ال�شناعية  ال��دول  احلكومة  انتقدت 
الحتبا�س  يف  ل�����دوره�����ا  ال����ك����ربى 
احلراري، متهمة اإياها باإثراء نف�شها 
م��ن خ��لل ال��وق��ود الأح���ف���وري دون 

الكرتاث اإىل العواقب.
على  ك��ب��ري  ب�شكل  ب��اك�����ش��ت��ان  تعتمد 
ب�شدة  يت�شرر  اأن  وتتوقع  ال��زراع��ة، 

ارتفعت  اأ����ش���ل.  امل��ن��ه��ار  اق��ت�����ش��اده��ا 
املهددة  الغذائية  امل��واد  بع�س  اأ�شعار 
ب��ال��ن��ق�����س ب�����ش��ك��ل ح�����اد يف الأي�������ام 

الأخرية.
ب���اأن ينفق ك��ل قر�س  ���ش��ري��ف  ووع���د 
“ب�شفافية”  الدولية  امل�شاعدة  من 
الذين  “اىل  ق��ر���س  ك��ل  ي��ذه��ب  واأن 

يحتاجون اليه«.
اأعلنت الوليات املتحدة  اأم�س الأول 
من  ���ش��ح��ن��ة  اأول  اإر�����ش����ال  ال���ث���لث���اء 

 30 بقيمة  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
�شحنات  و���ش��ول  ب���داأ  دولر.  مليون 

من ال�شني وتركيا والإمارات.
انت�شرت خميمات موؤقتة يف كل مكان 
ي�شطرون  ال��ذي��ن  النازحني  لإي���واء 
اإىل حتمل القيظ والفتقار اإىل مياه 

ال�شرب والطعام.
يف ال�شند، يفح�س الأطباء يف عيادة 
ميدانية املر�شى الذين ا�شطروا اإىل 
ق���ذرة موحلة  م��ي��اه  ال�شري ح��ف��اة يف 

مليئة مبختلف اأنواع احلطام.
وقالت اأزرا بامربو )23 عاًما( التي 
“اإحدى  لأن  امل�شاعدة  لطلب  ج��اءت 
ق���دم���ي ط��ف��ل��ي ت���وؤمل���ه ج������ًدا. قدمي 

ا«. اأي�شً
نفذ  اأن��ه  الباك�شتاين  اجلي�س  واأعلن 
باملروحية  ط��ل��ع��ة   140 م���ن  اأك����رث 
خلل ال� 24 �شاعة املا�شية، لإجلء 
مناطق  يف  املحا�شرين  الأ���ش��خ��ا���س 

معزولة، اأو لإي�شال املاء والغذاء.

 اأغرقت ثلث م�ساحة البالد واأودت بحياة 1162 �سخ�سًا

 تعبئة عامة لإنقاذ �ملت�شررين من في�شانات باك�شتان 
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العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شيل بريي كافيه

 رخ�شة رقم : CN 1046460 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيل بريي كافيه

CHILL BERRY CAFE

اإىل/ مطعم بي�شت �شيل اند جريل

  BEST CHILL & GRILL RESTAURANT 

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

التنمية القت�شادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ل�شاين لل�شيانه العامه

 رخ�شة رقم : CN 2864633 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بري الطاف ح�شني بري نور ح�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف ح�شن على قري�شى البلو�شى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ل�شاين لل�شيانه العامه

LASANI GENERAL MAINTENANCE
اإىل/ ل�شاين للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

LASANI GENERAL CONTACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين  4329901

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

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

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كراج فيف لل�شيارات

 رخ�شة رقم : CN 4530735 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد �شكيل ح�شن �شودرى حممد اقبال %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر بدر �شالح �شامل باهي�شمى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ كراج فيف لل�شيارات

FAVE AUTO GARAGE

اإىل/ كراج فيف لل�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

FAVE AUTO GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خلل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :فا�شت تراك خلدمات ادارة املكاتب

 رخ�شة رقم : CN 2758217 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد �شكيل ح�شن �شودرى حممد اقبال %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر بدر �شالح �شامل باهي�شمى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ فا�شت تراك خلدمات ادارة املكاتب

FAST-TRACK OFFICE MANAGEMENT SERVICES

اإىل/ فا�شت تراك خلدمات ادارة املكاتب - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

FAST TRACK OFFICE MANAGEMENT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خلل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مرطبات �شم�س اخلليج

 رخ�شة رقم : CN 1028828 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد يا�شر ميثاىل بوتريى ب�شري �شوبى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف قائد �شيف احمد

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ مرطبات �شم�س اخلليج

GULF SUN REFRESHMENTS

اإىل/ مرطبات �شم�س اخلليج - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

GULF SUN REFRESHMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خلل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :وردة بنى يا�س للمقاولت العامة

 رخ�شة رقم : CN 1185124 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل �شعيد �شامل �شعيد ال�شكيلى  %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد �شعيد �شامل �شعيد ال�شكيلى  %25
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد �شعيد �شامل �شعيد ال�شكيلى %40

تعديل مدير / اإ�شافة خالد �شعيد �شامل �شعيد ال�شكيلى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شاجون مفيز الرحمن %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد �شعيد �شامل �شعيد ال�شكيلى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ وردة بنى يا�س للمقاولت العامة

WARDAT BANIYAS GENERAL CONTRACTING
اإىل/ �شموخ العا�شمة للمقاولت العامة باأنواعها ذ.م.م

SHMUKH ALASEMA ALL KIND BUILDING PROJECTS CONTRACTING L.L.C L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دميا�س 

خلدمات العمال
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4090804 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/�شولت  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

اند بيوتي �شناك�س
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2971492 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN بال�شم التجاري:مطعم اجلبيب  رقم : 1108685 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان 

عليه �شابقا.
الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/3985
�إعلن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�شرَ� (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مزاد 
علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 6:00 
للمنفذ �سده برينت �سنرتال  العائدة ملكيتها  2022/09/07 لبيع املحجوزات  م�ساءا يوم االربعاء 

- منطقه حره ذ.م.م + فوؤاد قبالوى و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                             الو�سف  

 24,440                                                        مكائن طباعه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�سه 

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/6065
�إعلن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�شرَ� (

�سينعقد  باأنه  االإيجارية يف دبي  املنازعات  للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص  تعلن االمارات 
متام  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  م��زاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/09/07 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده يورك اليف فيتن�ص جيم و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                       الو�سف          �سعر التقييم  

                                                   معدات �ساله ريا�سيه            43,890 
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  ب�سيك �سمان  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  فعلى من يرغب 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم  بزيارة املوقع االلكرتوين 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002352 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : زينب علمي - جمهول حمل الإقامة 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/9/13 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 8 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خلل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/24  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002429 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممود ح�شني حممود جرب - جمهول حمل الإقامة 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/9/14 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 8 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خلل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/25  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002629 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نا�شر بن را�شد بن نا�شر - جمهول حمل الإقامة 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/9/19 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 6 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خلل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/31  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
اميان احمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002629 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هيام تعبان �شداد فرج - جمهول حمل الإقامة 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/9/19 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 6 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خلل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/31  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
اميان احمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
تنازل /بيع - اعالن بالن�شر

اجلن�شية   ، علي  ال  طليعه  حممد  علي  ال�شيدة:بدرية  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/
التاج  امل�شماه )�شالون  بالرخ�شة  الهند  ، اجلن�شية  اخرت  �شلمان معني معني  حممد 
البي�س للحلقة( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:708976 ال�شادرة 
من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديلت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من 

موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات.
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
تنازل /بيع - اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:علي جمعه ب�شري فرحان - اجلن�شية المارات يرغب 
100% وذلك اىل ال�شيد/عبدالرحمن  يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 
، اجلن�شية باك�شتان بالرخ�شة امل�شماة )ور�شة طريق الرحمانية ل�شيانة  امري بخ�س 
ال�شيارات( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 623663 ال�شادرة من دائرة 
التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديلت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة 

فردية اىل وكيل خدمات.
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
تنازل /بيع - اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:وائل فوزي اهلل ابو ال�شعد - اجلن�شية م�شر يرغب 
ال�شيدة/امريتا  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
�شطه  )مطعم  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الهند  اجلن�شية   - �شاندراها�شان  �شاندراها�شان 
وليمون( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم:788460 

- تعديلت اخرى:تغيري وكيل اخلدمات.
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
تنازل /بيع - اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة:جيني�شا كي �شي بالرام بهادور خاترى - اجلن�شية 
اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  نيبال 
ال�شيدة:يا�شمني ر�شيد بهات - اجلن�شية الهند - يف الرخ�شة امل�شماه )�شالون جيني�شا 
لل�شيدات( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:726647 ال�شادرة من دائرة 
التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديلت اخرى:1- تغيري وكيل خدمات 2- تغيري 

ال�شم التجاري من �شالون جيني�شا لل�شيدات -اىل/�شالون الفتاة النيقة لل�شيدات.
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  268/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/6628 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )253431.75( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ :عبداهلل علي حممد العوي�س ا�شتريي
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - �شارع خلف املطار - مبنى اركادا - �شقة 

مكتب 306 - مرتو جي جيكو
املطلوب اإعلنه: 1- عبيد ح�شن عبيد ر�شيد الغافري - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )253431.75( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

 اإخطار عديل بالوفاء برقم املحرر 2022/0077037
املخطر:�شكينه ح�شني �شريف نزاد د�شتى - اجلن�شية ايران ، واحمل هوية اماراتية رقم:784198042729420 

- العنوان:ال�شارقة النا�شرية - بجوار �شيتي �شنرت النا�شرية - هاتف رقم:0509485552.
املخطر اليه:زهراء كرمي بيت �شياح - اجلن�شية ايران - العنوان:عجمان - هاتف رقم:0544250663

مو�شوع الخطار:اخطار عديل للوفاء مببلغ 4000 درهم
15000 درهم مقابل معاملة �شخ�شية وذلك مبوجب  الوقائع:حيث ان املخطر اليه ا�شتلم من املخطر مبلغ 
اليها مت التفاق على ان تقوم املخطراليها ب�شداد مبلغ وقدره )2000(  اتفاقية تفاهم بني املخطر واملخطر 
اليها بدفع مبلغ وقدره )11000( درهم ولكن تبقى مبلغ  املخطر  ال�شداد - قامت  �شهريا وحتى متام  درهم 
4000 درهم - طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�شورة ودية ب�شداد املبلغ املرت�شد بذمته ولكن دون جدوى - 
وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �شداد املبلغ املرت�شد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما 
ا�شر باملخطر - ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وامل�شتحق للمخطر وذلك يف 
موعد اق�شاه 5 ايام من تاريخ تبلغكم هذا الخطار وال �شوف ي�شطر املخطر اىل اتخاذ الجراءات القانونية 
للمطالبة باملبلغ امل�شتحق له مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق ودفع جميع ر�شوم العلن والخطار 
وغريها من الر�شوم - لذلك فاملخطر تخطركم بهذا الخطار للعلم مبا جاء ونفاذا ملفعوله قانونا ول�شريان كافة 

الثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
 اإخطار عديل بالوفاء برقم املحرر 2022/0080520

املخطر:را�سد احمد عبداهلل بن ال�سيخ - اجلن�سية االمارات - واحمل هوية اماراتية رقم:784195817616253 وكيال عنه ال�سيد/علي 
عبداهلل حممد حممود - اجلن�سية جزر القمر - ويحمل هوية اماراتية رقم:784196469639361 مبوجب وكالة م�سدقة لدى ال�سيد 

الكاتب العدل بالرقم:2011/22691 بتاريخ:2011/10/5 - العنوان:ال�سارقة - منطقة اخلالدية - هاتف رقم:0507578777.
املخطراليه:القناة للخدمات والتعهدات الريا�سية - وميثلها ال�سيد/جاك�سون نويل �سباديجام - اجلن�سية الهند - العنوان:ال�سارقة - املنطقة 

ال�سناعية 12 - خلف ال�سارع ال�سناعي الثالث - �سربة رقم 7 - هاتف رقم:0559906497 - 0506263251 - 0545493131.
مو�سوع االخطار:اخطار عديل بالوفاء بقيمة )28.000( ثمانية وع�سرون الف درهم فقط الغري

الوقائع نتيجة لبع�ص املعامالت ال�سخ�سية فيما بني املخطر واملخطر اليه فان املخطر ا�ستلم من املخطر اليه �سيكات مقابل هذه املعامالت 
وقام املخطر بتحرير ال�سيكات وعند تقدمي ال�سيكات للبنك اعيدت ب�سبب اغالق احل�ساب وعند مراجعته ماطل وقام املخطر باالت�سال 

على املخطر اليه مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى وبيانات ال�سيكات كاالتي:
التجاري دبي  بنك  على  وامل�سحوب   2021/12/15 اال�ستحقاق  وتاريخ  درهم   4000 بقيمة   000130 رقم  �سيك   -1
التجاري دبي  بنك  على  وامل�سحوب   2022/01/15 اال�ستحقاق  وتاريخ  درهم   4000 بقيمة   000131 رقم  �سيك   -2
التجاري دبي  بنك  على  وامل�سحوب   2022/02/15 اال�ستحقاق  وتاريخ  درهم   4000 بقيمة   000132 رقم  �سيك   -3
التجاري دبي  بنك  على  وامل�سحوب   2022/03/15 اال�ستحقاق  وتاريخ  درهم   4000 بقيمة   000133 رقم  �سيك   -4
التجاري دبي  بنك  على  وامل�سحوب   2022/04/15 اال�ستحقاق  وتاريخ  درهم   4000 بقيمة   000134 رقم  �سيك   -5
التجاري دبي  بنك  على  وامل�سحوب   2022/05/15 اال�ستحقاق  وتاريخ  درهم   4000 بقيمة   000135 رقم  �سيك   -6
التجاري دبي  بنك  على  وامل�سحوب   2022/06/15 اال�ستحقاق  وتاريخ  درهم   4000 بقيمة   000136 رقم  �سيك   -7

وقام املخطر باالت�سال على املخطر اليه مرارا وتكرارا ومراجعته ولكن دون اي جدوى - لذلك:ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة 
�سداد املبلغ املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ساه 5 ايام من تاريخ تبلغكم هذا االخطار واال �سوف ي�سطر املخطر ال 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق - لذلك:فاملخطر يخطركم 

بهذا االخطار للعلم مبا جاء به ونفاذ ملفعوله ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533
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عربي ودويل

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأعربت م�شاعدة الأمني العام للأمم املترّحدة لل�شوؤون ال�شيا�شية 
ال���دويل عن  روزم����اري دي��ك��ارل��و خ��لل جل�شة ملجل�س الأم���ن 
د اأعمال العنف يف ليبيا حيث “مل يتمرّ اإحراز  خ�شيتها من جتدرّ

م” نحو اإجراء النتخابات. اأيرّ تقدرّ
يتمرّ  مل  ة،  امل�شتمررّ جهودنا  من  غ��م  ال��ررّ “على  ديكارلو  وقالت 
د�شتوري  اإط��ار  على  توافق  اإىل  ل  التو�شرّ نحو  م  تقدرّ اأيرّ  اإح��راز 

للنتخابات«.
“تهديداً متزايداً للأمن يف  ل  ي�شكرّ “املاأزق”  اأنرّ هذا  واأ�شافت 
تهديد  وه��و  الليبيني”،  جلميع  ���ا  ورمبرّ وحميطها،  طرابل�س 

ق” قبل اأيام قليلة. “حتقرّ
حكومتان:  ليبيا  يف  ال�شلطة  على  تتناف�س  اآذار/م��ار���س  ومنذ 
ه��ا ط��راب��ل�����س وي��ق��وده��ا ع��ب��د احل��م��ي��د الدبيبة،  واح����دة م��ق��ررّ
والأخرى بقيادة فتحي با�شاغا ويدعمها امل�شري خليفة حفرت 

يف �شرق البلد.
ا�شتباكات  طرابل�س  اأحياء  من  عدد  �شهد  املا�شي  الأ�شبوع  ويف 
وتقاذف  ج��ري��ح��اً  و159  قتيًل   32 خلرّفت  عنيفة  م�شلرّحة 
هذه  عن  امل�شوؤولة  اجلهة  ب�شاأن  الترّهامات  وبا�شاغا  الدبيبة 

ال�شتباكات.
وتعليقاً على جولة العنف هذه قالت ديكارلو “يبدو اأنرّها كانت 
لبا�شاغا لدخول  امل��وال��ي��ة  ال��ق��وات  قبل  م��ن  ج��دي��دة  حم��اول��ة 

تها”  العا�شمة من ال�شرق”، م�شرية اإىل اأنرّ هذه املحاولة “�شدرّ
املوالية للدبيبة.

الو�شع  ي��زال  “ل  ال�شتباكات  تلك  انتهت  منذ  ���ه  اأنرّ واأ���ش��اف��ت 
متوترّراً ومتقلرّباً” يف العا�شمة، م�شرية اإىل “هدوء ه�سرّ ي�شود 

ن مبدى ا�شتمراره«. طرابل�س وي�شعب التكهرّ
الأعمال  تكون  اأن  الأممية عن خ�شيتها من  امل�شوؤولة  واأعربت 
لندلع  �شبباً  عنها  اأمُع��ل��ن  ال��ت��ي  والتوقيفات  “النتقامية” 

“ا�شتباكات م�شلرّحة” جديدة.
يف  وت�شريعية  رئا�شية  انتخابات  ليبيا  ت�شهد  اأن  راً  م��ق��ررّ وك��ان 
رعتها  �شلم  لعملية  تتويجاً   2021 الأول/دي�شمرب  كانون 

المم املترّحدة بعد اأعمال عنف يف 2020.

تباينات  ب�شبب  اآخر  اإ�شعار  حترّى  اأرجئت  النتخابات  هذه  لكنرّ 
بني اخل�شوم ال�شيا�شيني وتوترّرات ميدانية مع ت�شجيل مزيد 

من املواجهات امل�شلحة بني ميلي�شيات متناف�شة يف طرابل�س.
وخلل اجلل�شة دعا عدد من اأع�شاء جمل�س الأمن الدويل اإىل 

الإ�شراع يف تعيني رئي�س جديد لبعثة الأمم املتحدة يف ليبيا.
يان  ال�شلوفاكي  ليبيا  اإىل  املترّحدة  الأمم  مبعوث  م  ق��درّ ومنذ 
كوبيت�س ا�شتقالته ب�شورة مفاجئة يف ت�شرين الثاين/نوفمرب، 

ف�شل جمل�س الأمن يف تعيني خلف له.
اأن  ال��دويل  اأمم��ي يتعنيرّ على جمل�س الأم��ن  ولتعيني مبعوث 
للأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  حها  ير�شرّ ال��ت��ي  ال�شخ�شية  على  ي��واف��ق 

املترّحدة لتويلرّ هذا املن�شب.

�لأمم �ملّتحدة تخ�شى جتّدد �أعمال �لعنف يف ليبيا 

•• عوا�صم-وكاالت

تتعاىل الأ�شوات الأوروبية املطالبة 
بتو�شيع نطاق العقوبات على رو�شيا 
�شد  ت�شنها  ال��ت��ي  احل���رب  ع��ل��ى  رداً 
فرباير   24 منذ  اأوك��ران��ي��ا  جارتها 
امل��ا���ش��ي، يف وق���ت ينتظر  )���ش��ب��اط( 
ف��ي��ه الحت�����اد ���ش��ت��اء ق��ا���ش��ي��اً ب�شبب 

ارتفاع اأ�شعار الغاز.
الغربية  العقوبات  من  جملة  وبعد 
على رو�شيا، يتجه الحتاد الأوروبي 
اإىل تعليق اتفاقية تي�شري التاأ�شريات 
مع مو�شكو جلعل الرو�س ينتظرون 
لفرتة اأطول ويدفعون املزيد مقابل 
التكتل  ظ���ل  ب��ي��ن��م��ا  ت���اأ����ش���ريات���ه���م، 
م��ن��ق�����ش��م��اً ب�����ش��اأن ف��ر���س ح��ظ��ر تام 

لل�شفر .

تخوف اأملاين فرن�سي
وحذرت اأملانيا وفرن�شا من اأن حظر 
العاديني  ال��رو���س  املواطنني  دخ��ول 
ق����د ي����اأت����ي ب��ن��ت��ائ��ج ع��ك�����ش��ي��ة، وهي 
على  رداً  كييف  اإل��ي��ه��ا  دع���ت  خ��ط��وة 
الغزو الرو�شي واأيدها بع�س الدول 

الأع�شاء بالحتاد الأوروبي.
وتعليق التفاقية مبثابة حل و�شط 
اجتماع  يف  اإل���ي���ه  ال��ت��و���ش��ل  مي��ك��ن 
خارجية  ل�������وزراء  ي���وم���ني  ي�����ش��ت��م��ر 

الحتاد يف براغ.
بالحتاد  ك��ب��ري  دب��ل��وم��ا���ش��ي  وق�����ال 
تي�شيري  اتفاقية  “تعليق  الأوروب���ي 

التاأ�شريات �شبه موؤكد«.
وثيقة  واأمل���ان���ي���ا يف  ف��رن�����ش��ا  وق���ال���ت 
املبالغة  م����ن  “نحذر  م�������ش���رتك���ة 
�شيا�شة  ع���ل���ى  ال���ق���ي���ود  ف����ر�����س  يف 

اأجل  م��ن  ب��ن��ا،  ال��ت��اأ���ش��ريات اخلا�شة 
وخلق  الرو�شية  الرواية  تعزيز  منع 
ب�شكل غري مق�شود  معادية  �شيا�شة 

من �شاأنها اإبعاد الأجيال القادمة«.
وهو الأم��ر الذي �شرعان ما رف�شه 
الأوك��راين دميرتو  وزير اخلارجية 
م��و���ش��ك��و خا�شت  اإن  ق��ائ��ًل  ك��ول��ي��ب��ا 
و�شمت  جورجيا  مع  ق�شرية  حرباً 
ح�شلت  اأن  منذ  القرم  جزيرة  �شبه 
على تاأ�شريات دخول اأ�شهل للحتاد 

الأوروبي يف عام 2007.

»حرب الطاقة«
ي���اأت���ي ذل����ك، يف وق���ت اأظ���ه���رت فيه 
�شوق  معلومات  من�شة  م��ن  بيانات 
الغاز  عملق  اأن  �شيبريغر  الطاقة 
تدفقات  �شيوقف  غازبروم  الرو�شي 
الغاز يف خط الأنابيب نورد �شرتمي 
ثلثة  مل��دة  لل�شيانة  اأمل��ان��ي��ا  اإىل   1

اأيام.ومع اقرتاب ف�شل اخلريف، مت 
باجتاه خف�س  اأخ��رى  اتخاذ خطوة 
فرن�شا  اإىل  الرو�شي  ال��غ��از  �شحنات 
ال��ث��لث��اء ب��اإع��لن جم��م��وع��ة اإجني 
عن خف�س اإ�شايف يف عمليات ت�شليم 
“ب�شبب  العملقة،  غازبروم  �شركة 
تطبيق  على  الطرفني  ب��ني  خ��لف 

العقود«.
وحتاول الدول الغربية، التي تدعم 
تقليل  رو�شيا،  مواجهة  يف  اأوكرانيا 
واردات��ه��ا م��ن ال��غ��از ال��رو���ش��ي، الذي 
اإج���م���ايل  م����ن   40% ن���ح���و  ���ش��ك��ل 
ا���ش��ت��خ��دام دول الحت����اد الأوروب�����ي 

للغاز خلل العام املن�شرم.
وب��ع��د ب��دء ال��ع��ق��وب��ات ق��ام��ت رو�شيا 
الغاز  اإمداداتها من  بتقليل  بدورها 

لأوروبا.
يف غ�������ش���ون ذل������ك، اأع����ل����ن الحت�����اد 
الكميات  ح���ق���ق  اأن��������ه  الأوروب�������������ي 

الطبيعي  ال��غ��از  مل��خ��زون  امل�شتهدفة 
املوعد  ق��ب��ل  امل��ق��ب��ل  ال�����ش��ت��اء  لف�شل 

املحدد، رغم التخفي�س الرو�شي.
للأنباء  ب��ل��وم��ربغ  وك���ال���ة  وذك�����رت 
ل��ني رئي�شة  دي���ر  ف���ون  اأور����ش���ول  اأن 
اجتفلت  الأوروب�������ي�������ة  امل���ف���و����ش���ي���ة 
ال�شعة  م��ن   80% اإىل  ب��ال��و���ش��ول 
ال���ت���خ���زي���ن���ي���ة مل�������ش���ت���ودع���ات ال���غ���از 
ال��ط��ب��ي��ع��ي وه���و ال��ه��دف ال����ذي كان 
م��ق��رراً ال��و���ش��ول اإل��ي��ه ب��ح��ل��ول اأول 

نوفمرب )ت�شرين الثاين( املقبل.

كارثة نووية
الرئا�شة  اأف���������ادت  الأر�����������س،  ع���ل���ى 
“معارك  اأن  ال��ث��لث��اء،  الأوك��ران��ي��ة، 
الأوكرانية  ال���ق���وات  ب���ني  كثيفة” 
“معظم  يف  تدور  الرو�شي  واجلي�س 
املحتلة  خري�شون  منطقة  اأرجاء” 
كييف  ت�شن  حيث  ال��ب��لد  جنوب  يف 

وق�����ت ح�س  م���������ش����اداً، يف  ه���ج���وم���اً 
الرئي�س فولودميري زيلين�شكي بعثة 
الذرية  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
التي ا�شتقبلها يف كييف، على “بذل 
وقوع  ��ب  ل��ت��ج��نرّ جهدها”  ق�����ش��ارى 
ن��ووي��ة يف حمطة الطاقة يف  ك��ارث��ة 

زابوريجيا.
واأ�شارت �شركة اإنرغواأتوم الأوكرانية 
الرو�شية  ال���ق���وات  اأن  اإىل  ل��ل��ط��اق��ة 
الوكالة  ب��ع��ث��ة  ل��و���ش��ول  “ت�شتعدرّ 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال�����ذري�����ة، عرب 
املحطة  يف  العاملني  على  ال�شغط 
تمُثبت  اأدل���ة  ع��ن  الك�شف  م��ن  ملنعهم 

جرائم املحتلرّ يف املحطة«.
واأع��ل��ن��ت ال��رئ��ا���ش��ة الأوك���ران���ي���ة اأنرّ 
�شنرّت  الأوكرانية  امل�شلرّحة  “القوات 
ع���م���ل���ي���ات ه���ج���وم���ي���ة يف اجت����اه����ات 
رت “عدداً  خمتلفة”، موؤكدة اأنرّها دمرّ
و”كل  الذخرية”  م�شتودعات  م��ن 
ت�شمح  ال��ت��ي  الرئي�شية”  اجل�����ش��ور 
للمركبات بعبور نهر الدنيرب الذي 

ي�شقي هذا اجلزء من اأوكرانيا.
من جهتها، قالت رو�شيا اإنها �شدت 
يف  اأوك���ران���ي���ة  هجوم”  “حماولت 
منطقتي خري�شون وميكولييف يف 

جنوب اأوكرانيا.
الأوروبي  واتفق وزراء دفاع الحتاد 
يف  ر�شمي  غ��ري  اجتماع  يف  الثلثاء 
التح�شريي  العمل  ب��دء  على  ب���راغ 
ب���������ش����اأن خ���ط���ة ل����ت����دري����ب ال����ق����وات 

الأوكرانية.
اخلارجية  ال�شيا�شة  م�شوؤول  وق��ال 
يف الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل: 
“اإن الأمر ل يتعلق باحلرب فقط بل 

بكيفية خو�شها وتدريب اجلنود«.

••القاهرة-وكاالت

مع  ل��لت��ف��اق  ليبي،  ر�شمي  وف��د  ال��ق��اه��رة  اإىل  و���ش��ل 
����ش���رك���ات م�����ش��ري��ة ع��ل��ى ت�����ش��دي��ر الأدوي��������ة وجتهيز 

امل�شت�شفيات يف ليبيا، �شمن خطة اإعادة الإعمار.
القت�شادية  امل�����ش��ري��ة  الليبية  ال��غ��رف��ة  رئ��ي�����س  وق���ال 
اإن  ن��ي��وز عربية”،  “�شكاي  مل��وق��ع  اجل���راري  اإب��راه��ي��م 
والطوارئ  الإ�شعاف  جهاز  رئي�س  يراأ�شه  الذي  الوفد 
يف ليبيا �شامل ح�شن حممد، �شيدعو ال�شركات امل�شرية 
حل�شور موؤمتر ليبيا الطبي املقرر 17 اأكتوبر املقبل 

مبدينة بنغازي �شرقي البلد.
ويف القاهرة، يجتمع الوفد املكون من 13 متخ�ش�شا 
امل���ج���الت ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��لق��ات اخل��ارج��ي��ة وهيئة  يف 
ت�����ش��ج��ي��ع ال���ش��ت��ث��م��ار م���ع ك����ربى ����ش���رك���ات الأدوي������ة 
وال�شركات الطبية يف م�شر، وكذلك م�شت�شار الرئي�س 

امل�شري لل�شوؤون ال�شحية حممد عو�س تاج الدين.

يف انتظار العطاءات
واأ�شاف اجلراري: “دورنا التن�شيق و�شرح كل متطلبات 
الطبية،  وامل�����ش��ت��ل��زم��ات  الأدوي�����ة  م��ن  الليبية  ال�����ش��وق 
واإ�شفاء الطماأنينة على ال�شركات الراغبة يف احل�شور 
اإىل ليبيا، والتوا�شل مع ال�شركات الراغبة ل�شتخراج 

ت�شاريح اأمنية لها للح�شور اإىل بنغازي«.
امل�����ش��ري��ة ع��ط��اءات��ه��ا للقطاعات  ال�����ش��رك��ات  و���ش��ت��ق��دم 
توقع  اأن  على  وغريها،  كامل�شت�شفيات  الليبية  الطبية 
اأن حت�����ش��ره ع�شرات  امل��ت��وق��ع  امل���وؤمت���ر  اأث���ن���اء  ال��ع��ق��ود 

ال�شركات امل�شرية، للم�شاهمة يف اإعادة الإعمار الطبي، 
كما �شت�شتعني ليبيا ب�شركات خليجية.

منافع متبادلة
ويركز الوفد الليبي يف مباحثاته على املنافع املتبادلة 

يف جمال ال�شتثمارات الطبية، وهي:
امل�شرية  ب��الأدوي��ة  اأ�شواقها  اإغ��راق  ليبيا  ت�شتهدف   •
كونها اأقل �شعرا من اأغلب الأدوية امل�شتوردة من بلد 

اأخرى، وتكبد الدولة مبالغ طائلة.
• ال�شركات امل�شرية �شتعمل على جتهيز امل�شت�شفيات 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ب���الأج���ه���زة ال���لزم���ة، مم���ا ���ش��ي��وف��ر مليني 
يف  للعلج  �شنويا  الليبيون  يدفعها  التي  ال����دولرات 

اخلارج.
• القرب اجلغرايف بني البلدين اجلارين يوفر الوقت 

والنفقات يف عمليات النقل وال�شفر.
• �شتح�شل ال�شركات امل�شرية التي �شتعمل يف ال�شوق 
جيدة،  ا�شتثمارية  فر�س  على  لها  املتعط�شة  الليبية 
واملعدات  ال���دواء  ���ش��ادرات  زي���ادة حجم  م��ن  وت�شتفيد 

الطبية.
وي��ت��ف��اءل اجل����راري ب��ن��ج��اح م��وؤمت��ر ب��ن��غ��ازي يف ح�شد 
اأك��رب ق��در من �شركات الأدوي���ة اإىل الأ���ش��واق الليبية، 
اأطلق منذ  الذي  اإعمار ليبيا  اإع��ادة  اأن موؤمتر  خا�شة 
�شركات  ا�شتقطاب  يف  جن��ح  الطريقة،  وب���ذات  اأ���ش��ه��ر 
اإعمار م�شرية كربى اإىل ليبيا، بداأت بالفعل يف اإن�شاء 
م�شروعات طرق واإعادة هيكلة بع�س �شبكات ال�شرف 

ال�شحي.

•• باري�س-اأ ف ب

واإي���ران  تركيا  مب��وق��ف  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة  ن���ددت 
جتاه الأفغان ال�شاعني اإىل الفرار من بلدهم، متهمة 
البلدين باإعادتهم ق�شرا واإطلق النار عليهم واعتقالهم 

ب�شورة تع�شفية، يف تقرير نمُ�شر اأم�س الأربعاء.
والرتكية  الإي��ران��ي��ة  الأم���ن  “قوات  اأن  التقرير  واأورد 
اأفغانا حاولوا  م��رارا  وب�شكل غري قانوين  اأع��ادت ق�شراً 
الأم����ان، وخا�شة  ب��ر  اإىل  البلدين  ه��ذي��ن  ح���دود  ع��ب��ور 
عرب اإطلق النار ب�شكل غري قانوين على رجال ون�شاء 

واأطفال«.
و�شمل  اأفغان�شتان  يف  اآذار/م��ار���س  يف  التحقيق  واأج��ري 
ا قالوا اإنهم اأعيدوا ق�شراً، بينهم 48 اأكدوا  74 �شخ�شً
اأنهم ا�شتهدفوا بالنريان اأثناء حماولتهم عبور احلدود 

مع اإيران اأو تركيا.
الإيرانية  ال��ق��وات  اأن  احلكومية  غ��ري  املنظمة  وذك���رت 
“قتلت وجرحت الع�شرات ب�شكل غري قانوين”، وخا�شة 
���ش��ي��ارات مكتظة. ونقل  ال��ن��ار على  اإط���لق  م��ن خ��لل 
ماري  الدولية،  العفو  منظمة  يف  الباحثة  عن  التقرير 
ا�شتخدموا  الأت����راك  احل���دود  “حر�س  اأن  فوري�شتييه 

ا الذخرية احلية ب�شكل غري قانوين«. اأي�شً

والتقت املنظمة باأقارب �شتة رجال وفتى يبلغ من العمر 
16 عاًما قتلتهم قوات الأمن الإيرانية اأثناء حماولتهم 
 2021 ني�شان/اأبريل  ب��ني  الإي��ران��ي��ة،  احل���دود  ع��ب��ور 
ما  املنظمة  و�شجلت   .2022 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  وك��ان��ون 
ق���وات الأمن  اإىل  �����ش��ب��ت  نمُ ق��ت��ل  11 ج��رمي��ة  جم��م��وع��ه 

الإيرانية.
ق���وات الأمن  اأط��ل��ق��ت  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��ف��و  ووف��ًق��ا ملنظمة 
جدارا  يت�شلقون  ك��ان��وا  اأ�شخا�س  على  ال��ن��ار  الإي��ران��ي��ة 
اأو يبتعدون عن احلدود  اأو ميرون حتت �شياج  حدوديا 

م�شيا اأو يف �شيارة باجتاه الأرا�شي الإيرانية.
تعر�س العديد ممن جنح يف عبور احلدود بني البلدين 
قبل  اإي��ران،  اأو  تركيا  يف  التع�شفي  والعتقال  للتعذيب 
غري  املنظمة  بح�شب  اأفغان�شتان،  اإىل  ق�شراً  اإع��ادت��ه��م 

احلكومية.
الرتكية  “ال�شلطات  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  ح��ث��ت 
والإيرانية على وقف جميع عمليات الرتحيل والإعادة 
امل����رور الآمن  ف����وري، و���ش��م��ان  ال��ق��ان��ون��ي��ة ب�شكل  غ��ري 
للأفغان  اللجوء”  اإج����راءات  اإىل  ال��و���ش��ول  واإم��ك��ان��ي��ة 

ال�شاعني اإىل احلماية.
كما دعت املجتمع الدويل اإىل تقدمي الدعم املايل للدول 

امل�شيفة للجئني الأفغان، مبا يف ذلك اإيران وتركيا.

رو�شيا تو�جه عقوبات �أوروبية جديدة.. وخماوف من ز�بوريجيا �لنووية

وفد ليبي بالقاهرة �شمن خطة �لإعمار

منظمة �لعفو تندد مبوقف تركيا و�إير�ن جتاه �لفارين �لأفغان

•• باري�س-وكاالت

ب�”كوفيد-19”  املرتبطة  ال�شحية  الأزم��ة  بعد 
اأوكرانيا وارتفاع الأ�شعار يف فرن�شا،  واحلرب يف 
مل ي��ع��د م���ن ال�����ش��ه��ل ع��ل��ى ال���ط���لب الأج���ان���ب 
ال�شعبة،  ال��درا���ش��ي��ة  احل���ي���اة  ظ����روف  جم�����اراة 
و�شط  فران�س”،  دو  “اإيل  منطقة  يف  خ�شو�شا 

�شمال البلد الأوروبي..
الطالب  كاهل  تثقل  النفقات  الكثري من  وباتت 
الأ�شعار  يف  الزيادة  ظل  يف  والأجنبي،  الفرن�شي 
الدرا�شية  وال��ر���ش��وم  الإي���ج���ار  تكلفة  وارت���ف���اع 
ع�شر  الثامن  للم�شح  النقل.ووفًقا  وم�شاريف 
حول تكلفة املعي�شة الذي اأجراه الحتاد الوطني 

لطلب فرن�شا )UNEF(، ونمُ�شر يوم الثنني 
15 اأغ�شط�س، “يف عام 2022 ، ارتفعت تكلفة 
وارتفع  املئة  يف   6.47 بن�شبة  الطلب  معي�شة 
اأو   ، �شنوًيا  ي��ورو   428 مبقدار  الطلب  اإن��ف��اق 
رئي�س  نائبة  مع  ات�شال  �شهرًيا«.ويف  ي��ورو   35
الحتاد الوطني لطلب فرن�شا، �شامية خمتار، 
اأكدت ملوقع “�شكاي نيوز عربية اأن الإيجار ميثل 

بالن�شبة للطلب “ح�شة الأ�شد من الإنفاق«.
من  امل���ئ���ة  يف    55 الإي����ج����ار  مي��ث��ل  وتو�شح،” 
اإذ يبلغ  اإج��م��ايل م��ي��زان��ي��ة ال��ط��ال��ب يف ف��رن�����ش��ا. 
664 يورو  ل��ل��ط��ال��ب  الإي���ج���ار  ���ش��ع��ر  م��ت��و���ش��ط 
على امل�شتوى الوطني. ويف املدن الكربى، ت�شل 
املئة.  2.4 يف  اإىل  الإي���ج���ارات  ال��زي��ادة يف  ه��ذه 

وتهيمن باري�س اإىل حد كبري على ترتيب اأغلى 
والأجانب«. الفرن�شيني  للطلب  بالن�شبة  املدن 

وب��ح�����ش��ب ال��درا���ش��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا الحت�����اد، من 
املدن  47 مدينة جامعية يف فرن�شا، حتتل  بني 
اإي���ل دو ف��ران�����س وب��اري�����س املراتب  امل��ت��واج��دة يف 
فرن�شا  يف  غ��لء  الأك��رث  للمدن  بالن�شبة  الأوىل 
يوؤكده  م��ا  ول��ي��ون.وه��ذا  ني�س  مدينة  ت��اأت��ي  ث��م 
ذو  العامري  يو�شف  املغربي،  املاج�شتري  طالب 
“لقد  نيوز عربية”.  “�شكاي  ملوقع  ال�25 عاما 
دو  “اإيل  يف  كبري  ب�شكل  الإيجار  اأ�شعار  ارتفعت 
650 يورو �شهريا ثمنا لغرفة  اأدفع  فران�س”. 
ل تتعدى م�شاحتها 20 مرت مربع. وللح�شول 
على �شكن يجب تقدمي رزمة وثائق اإدارية لتزرع 

هذا  ال��غ��رف��ة،  اأو  ال�شقة  �شاحب  قلب  يف  الثقة 
اإيل  تعاد  اإيجار قد  اإىل تقدمي وديعة  بالإ�شافة 
اإقامتي حاليا«. بعد �شهرين من تغيريي حمل 

من جانبه، وقبل اإمتامه �شنته اخلام�شة يف كلية 
حاجي  حممد  التون�شي،  الطالب  ق��رر  ال��ط��ب، 
اإ�شافة �شخ�س ثالث اعتباًرا  و�شريكه يف ال�شكن 
من �شهر �شبتمرب املقبل لتقا�شم اأعباء الإيجار. 
يبلغ  اإي��ج��ار  تقا�شم  علي  ال�شعب  م��ن  “اأ�شبح 
1300 يورو. اأجربنا على تغيري ديكور البيت. 
مل نعد نتوفر على غرفة معي�شة لأنها �شت�شبح 
غ��رف��ة ن��وم ط��ال��ب ج��دي��د. �شنتناول ال��ط��ع��ام يف 
غرفنا ال�شغرية ونت�شارك املطبخ واحلمام نحن 

الثلثة«.

فرن�شا.. كيف يو�جه �لطلب �لعرب موجة »�لغلء �لفاح�س«؟

•• بغداد-اأ ف ب

اأم�س  طبيعتها   اىل  احل��ي��اة  ع���ادت 
مواجهات  بعد  ال��ع��راق  يف  الأرب���ع���اء 
م�شلحة دامية يف املنطقة اخل�شراء 
يف و���ش��ط ب��غ��داد، لكن ل ب���وادر بعد 
امل�شتمرة  ال�شيا�شية  ل��لأزم��ة  حل��ل 

منذ اأكرث من عام.
حوايل  واأ�شيب  �شخ�شا   30 وقتل 
التيار  زع���ي���م  اأن�������ش���ار  م����ن   600
ال�������ش���دري م��ق��ت��دى ال�����ش��در خلل 
ان��دل��ع��ت الثنني  ال��ت��ي  امل���واج���ه���ات 
����ش���اع���ة يف   24 وا����ش���ت���م���رت ق����راب����ة 
امل���ن���ط���ق���ة اخل�����������ش�����راء ال�������ش���دي���دة 
مقار  ت�������ش���مرّ  وال�����ت�����ي  ال���ت���ح�������ش���ني 
احل��ك��وم��ة وب��ع��ث��ات دب��ومل��ا���ش��ي��ة، بني 
وعنا�شر  م��ن جهة  ال�����ش��در  اأن�����ش��ار 
من القوى الأمنية واحل�شد ال�شعبي 

من جهة ثانية.
ووق����ع����ت ال����ش���ت���ب���اك���ات اإث������ر ن����زول 
ال�شدر  اأن�شار  من  الآلف  ع�شرات 
اىل ال�شارع للتعبري عن غ�شبهم بعد 
اإعلن رجل الدين النافذ “ان�شحابه 
ال�شيا�شية.  احل��ي��اة  م��ن  النهائي” 
واقتحم عدد كبري من ه��وؤلء مقار 
اأخ���رى،  وم��ن��اط��ق  ب��غ��داد  ر�شمية يف 
املنطقة  يف  احلكومة  ق�شر  اأب��رزه��ا 
العنا�شر  مع  وتواجهوا  اخل�شراء، 

الأمنية التي حاولت �شدهم.
ال�شدر  م  على حتكرّ دليل جديد  ويف 
ف  توقرّ ب���ق���اع���دت���ه،  وا�����ش����ح  ب�����ش��ك��ل 

وغادر  امل��داف��ع  و�شمتت  الر�شا�س 
اأن�شاره املنطقة اخل�شراء بعد دقائق 
من اإ�شداره اأوامر بذلك يف موؤمتر 

�شحايف من النجف الثلثاء.
وعادت احلياة الأربعاء اىل العا�شمة، 
عقب رفع حظر التجوال الذي كان 
اأعلنه اجلي�س اإثر اندلع املواجهات، 
وعادت الختناقات املرورية اليومية 

اىل �شوارع بغداد.
وع���ادت الأ���ش��واق وامل��ح��ال التجارية 
امتحانات  و”ا�شتوؤنفت  ل��ل��ع��م��ل 
الرتبية  ل�����وزارة  وف��ق��ا  املدار�س”، 

والتعليم.
امل��واج��ه��ات ق��م��ة اخللفات  ��ل��ت  وم��ثرّ
حول الأزمة ال�شيا�شية التي ميررّ بها 

الت�شريعية  النتخابات  منذ  العراق 
 .2021 الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين  يف 
وب�����ش��ب��ب الن��ق�����ش��ام��ات احل�����ادة بني 
تعيني  يتم  ال�شيا�شية، مل  الأط��راف 
ت�شكيل  ول  ج���دي���د  وزراء  رئ��ي�����س 
ف�شل  كما  النتخابات.  بعد  حكومة 
الربملان يف انتخاب رئي�س جمهورية 
جديد لبلد يعدرّ بني اأغنى دول العامل 
غ��ارق يف  لكنه  النفطية،  م���وارده  يف 

اأزمات اقت�شادية واجتماعية.
وي���ت���ف���ق م���ق���ت���دى ال�������ش���در واأب�������رز 
خ�����ش��وم��ه امل��ن�����ش��ووي��ن يف الإط�����ار 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  وبينهم  التن�شيقي 
نقطة  على  امل��ال��ك��ي،  ن���وري  ال�شابق 
واح����دة حل��ل الأزم������ة، ه��ي احلاجة 

لكن  ج��دي��دة.  مبكرة  انتخابات  اإىل 
فيما ي�شر مقتدى ال�شدر على حلرّ 
الربملان اأوًل، يريد خ�شومه ت�شكيل 

احلكومة قبل الربملان.
وقال رئي�س اجلمهورية برهم �شالح 
يف خطات متلفز م�شاء الثلثاء، اإن 
بكرة  ممُ ج��دي��دة  ان��ت��خ��اب��ات  “اإجراء 
��ث��ل خمرجاً  وف��ق ت��ف��اه��ٍم وط��ن��ي، ميمُ
ا  ال��ب��لد عو�شً ل��لأزم��ة اخل��ان��ق��ة يف 
الت�شادم  اأو  ال�شيا�شي  ال�شجال  من 

والتناحر«.
ولإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة، يجب 
ح���لرّ ال���ربمل���ان، الأم����ر ال����ذي ل يتمرّ 
املطلقة  الأغ���ل���ب���ي���ة  ب��ت�����ش��وي��ت  اإل 
وميكن  للد�شتور.  وف��ًق��ا  لأع�شائه، 

اأن ي��ت��م ذل���ك ب��ن��اًء ع��ل��ى ط��ل��ٍب ثلث 
رئ��ي�����س جمل�س  اأو ط��ل��ب  اأع�����ش��ائ��ه، 
الوزراء مبوافقة رئي�س اجلمهورية. 
ول متلك اي قوة اأغلبية وا�شحة يف 

الربملان.
م�شطفى  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  د  وه������درّ
الأخرية  الأح��دث��اث  بعد  الكاظمي 
ال�شلل  ا�شتمرار  حال  يف  بال�شتقالة 

ال�شيا�شي الذي ي�شرب البلد.
م�شاء  خ��ط��اب  ال��ك��اظ��م��ي يف  وق����ال 
اأرادوا  اإذا  اأنرّهم  ر من  “اأحذرّ الثلثاء 
الفو�شى،  اإث��������ارة  يف  ال����ش���ت���م���رار 
والتناحر،  واخل������لف،  وال�������ش���راع، 
العقل،  ل�����ش��وت  ال����ش���ت���م���اع  وع�����دم 
ف�������ش���اأق���وم ب���خ���ط���وت���ي الأخ���لق���ي���ة 

يف  املن�شب  خلورّ  ب��اإع��لن  والوطنية 
الوقت املنا�شب، ح�شب املادة 81 من 
الد�شتور، وحتميلهم امل�شوؤولية اأمام 

العراقيني، واأمام التاريخ«.
م�شتمرة،  الأزم���ة  اأن  الوا�شح  وم��ن 
ال�شيعيتني  الكتلتني  تو�شل  ل��ع��دم 

الرئي�شيتني اىل توافق.
التن�شيقي مبواقفه  الإطار  ك  ومت�شرّ
الثلثاء  �����ش����در  ب����ي����ان  يف  د  وج��������درّ
بت�شكيِل  ب”الإ�شراع  م��ط��ال��ب��ت��ه 
املهام  تتوىل  وطنيٍة  خدمٍة  حكومة 

الإ�شلحية وحماربة الف�شاد«.
اأم���������ا م�����وق�����ف ال���������ش����در امل�����ع�����روف 
املتقلبة  وحت���رك���ات���ه  ب��ت�����ش��ري��ح��ات��ه 
فلي�س  ت���وق���ع���ه���ا،  مي���ك���ن  ل  وال����ت����ي 

ال��ي��وم. ف��ق��د دع���ا الثلثاء  وا���ش��ح��اً 
من  اإىل”الن�شحاب”  اأن���������ش����اره 
ال�شارع متاما، حتى من “العت�شام 
بدوؤوه  ك��ان��وا  ال��ذي  الربملان”  اأم���ام 
ان�شحابهم  واأوق�����ف  اأ���ش��اب��ي��ع.  ق��ب��ل 
ال�شتباكات، لكنه مل ياأت باأي مبادرة 
ردرّ على  العك�س،  للتفاو�س. بل على 
اأ�شئلة ال�شحافيني حول ما �شيحدث 

باأنه لن “يتكلرّم يف ال�شيا�شة«.
العراق  حممد  �شالح  القيادي  لكن 
د  امل���ع���روف ب��ق��رب��ه م��ن ال�����ش��در، غررّ
القائد”،  “وزير  ح�شابه  عرب  اليوم 
متهجما على الإطار التن�شيقي الذي 
اأي�����ش��ا مم��ث��ل��ني ع���ن ف�شائل  ي�����ش��م 
�شيعية من�شوية يف احل�شد ال�شعبي 

وموالية لإيران. ودعا اإيران اإىل اأن 
“تكبح جماح بعريها يف العراق وال 

فلت حني مندم«.
الواجهة  التن�شيقي  الإط���ار  وميثل 
الذي  ال�شعبي  للح�شد  ال�شيا�شية 
لإي������ران  امل���ط���ل���ق  ولءه  ����س  ي���ت���ع���ررّ
وا�شعة  �شريحة  من  ح��ادة  لنتقاات 

من العراقيني.
وراأى املحلل العراقي �شجاد جياد اأن 
لنها  الأك��رب  اخلا�شر  هي  “الدولة 
م�شلحني  فريقني  )ف��ق��ط(  ت��راق��ب 

قويني يتقاتلن على ال�شلطة«.
حلرّ  اإي����ج����اد  ي��ت��م  اأن  “اإىل  وك���ت���ب 
مزيد  ح���دوث  املمكن  م��ن  منا�شب، 

من الحتجاجات والعنف«.
الربزجني  ف����لح  ال��ن��ا���ش��ط  وراأى 
ي�شتمر  لن  ال��ه��دوء  اأن  عاما(   63(

طويًل.
واأ�شاف متحدثا من �شاحة التحرير 
يف و�شط بغداد لوكالة فران�س بر�س 
اىل طبيعتها،  عادت احلياة  “اليوم، 

لكن النار حتت الرماد«.
ودع��ت دول ع��دة عربية ودولية اىل 

التهدئة خلل ال�شتباكات.
وق����ال ال��ب��اب��ا ف��رن�����ش��ي�����س ال����ذي زار 
ال��ع��راق ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ب��اأن��ه “يتابع 
يف  وقعت  التي  العنف  اأح���داث  بقلق 

بغداد«.
اأف�شل  والأخ����وة  “احلوار  واأ���ش��اف 
ال���������ش����ب����ل مل�����واج�����ه�����ة ال�������ش���ع���وب���ات 

احلالية«.

قتياًل و600 جريح ح�سيلة املواجهات   30

�لعر�قيون يعودون �إىل حياتهم �لطبيعية.. و�لأزمة م�شتمرة 
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املال والأعمال
»�لطاقة و�لبنية �لتحتية« تبحث مع نظريتها يف كوريا �جلنوبية �شبل �لنهو�س بقطاع �لنقل

•• �صيئول-وام:

والنقل  التحتية  والبنية  الأرا�شي  وزارة  مع  ثنائيا  لقاء  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  عقدت 
وعقد  واخل��ربات  واملعرفة  املعلومات  تبادل  على  العمل  اإط��ار  يف  اجلنوبية،  كوريا  جمهورية  يف 
جمال  يف  والدرا�شات  امل�شرتك  والتعاون  الثنائية  العلقات  لتعزيز  امل�شتوى  رفيعة  اجتماعات 
ال�شعيدين  على  امل�شتدامة  التنمية  يف  ل���دوره  احل��ي��وي  القطاع  بهذا  النهو�س  بهدف  النقل، 

الوطني والدويل.
وجرى خلل اللقاء الذي عقد على هام�س م�شاركة الوزارة يف املوؤمتر العاملي التعاوين للبنية 
التحتية، والذي ا�شت�شافته العا�شمة الكورية اجلنوبية �شيئول، وح�شره كٌل من املهند�س اأحمد 
احلمادي مدير اإدارة ال�شتدامة املالية وال�شتثمار يف وزارة الطاقة والبنية التحتية، واملهند�س 
�شيف غبا�س مدير اإدارة �شوؤون النقل الربي، اإ�شافة اإىل ممثلني عن قطار الحتاد، ومركز النقل 

واخلربات  واملعرفة  املعلومات  تبادل  يف  الطرفني  بني  التعاون  �شبل  بحث  اأبوظبي،  يف  املتكامل 
النقل،  جم��ال  يف  املتبادلة  املنفعة  ذات  الق�شايا  يف  للتباحث  امل�شتوى  رفيعة  اجتماعات  وعقد 
لل�شراكة  الداعمة  امل�شرتكة  املبادرات  واإط��لق  بالنقل،  املتعلقة  للفعاليات  العمل  ور�س  وتنظيم 

بني القطاعني احلكومي واخلا�س يف دولة الإمارات وكوريا اجلنوبية.
وقال املهند�س اأحمد احلمادي يت�شمن نطاق التعاون، اخلطط والأنظمة والعمليات وال�شيا�شات 
املعنية مبجال النقل، وال�شلمة والأمن واملرونة وال�شتدامة يف جمال النقل، وتبادل اخلربات 
يف جمال النقل بال�شكك احلديدية، اإ�شافة اإىل املزيد من الق�شايا الراهنة مثل التخفيف من 
والتطوير  والتخطيط  املناخ،  تغري  مكافحة  وتدابري  احل�شرية  املناطق  يف  امل��روري  الختناق 
النقل  واأنظمة  التكنولوجي،  والتعاون  احلديدية  وال�شكك  الطرق  مثل  التحتية  البنية  واإدارة 

الذكية وتقنيات النقل الأخرى لتعزيز اأنظمة النقل احلالية.
ال�شيا�شات  التي حتكم  وال�شيا�شات  الوطنية  التنظيمية  الأطر  �شياغة  اللقاء يف  ي�شهم  واأ�شاف 

الهادفة اإىل تعزيز وتطوير وا�شتيعاب اأنظمة النقل املتقدمة مثل املركبات ذاتية القيادة والتنقل 
اجلوي يف املناطق احل�شرية واأنظمة النقل ال�شديقة للبيئة مثل املركبات الكهربائية والأخرى 

التي تعمل بالهيدروجني.
والتي  ال�شديقني  البلدين  بني  الثنائية  العلقات  على  غبا�س،  �شيف  املهند�س  اأثنى  من جهته 
للبلدين  احلكيمة  القيادة  دع��م  بف�شل  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  خ��لل  كبرياً  تقدما  �شهدت 
والثقة املتبادلة والحرتام وامل�شالح امل�شرتكة، موؤكداً اأن املذكرة تمُعد امتداداً لل�شراكة التاريخية 
بني الإمارات وكوريا اجلنوبية يف خمتلف املجالت، والتي ت�شمل ال�شراكة الوثيقة يف قطاع النقل 

الذي ميثل داعماً رئي�شاً للقت�شادات الوطنية.
اآفاق  اإن مثل هذه ال�شراكات ت�شاهم يف بلورة التحول نحو النقل الذكي، وت�شاهم يف فتح  وقال 
رحبة لتطوير قطاع النقل، ويف بناء املزيد من ال�شراكات وتعزيز التعاون لل�شتفادة من الفر�س 

املرتبطة بالريادة العاملية لدولة الإمارات وكوريا اجلنوبية يف خمتلف جمالت النقل.

باإجمايل 454.7 مليار درهم

»جافز�« ت�شجل منو� قويا بن�شبة 19 باملئة يف قيمة ن�شاطها �لتجاري خلل �لعام 2021
لة يف املنطقة احلرة خالل العام املا�سي قطاع التجزئة والتجارة العامة ي�ستحوذ على 25 % من ال�سركات اجلديدة املُ�سجىّ

•• دبي -وام: 

حققت املنطقة احلرة جلبل علي /جافزا/ 
املن�شاأة الرائدة والتابعة ل� “دي بي ورلد”، 
والذي  ال��ت��ج��اري  ن�شاطها  يف  ك��ب��رياً  من���واً 
مليار   454.7 الإج��م��ال��ي��ة  قيمته  بلغت 
دره�����م اإم�����ارات�����ي، ب����زي����ادة ق���دره���ا 19 يف 
بنحو  مقارنة   ،2021 ال��ع��ام  خ��لل  امل��ئ��ة 
382.8 مليار درهم حققتها خلل العام 
احلرة  املنطقة  دور  على  ت��اأك��ي��داً   ،2020
جلبل علي يف دعم النمو ال�شامل لقت�شاد 

الإمارة.
هذا  علي  جلبل  احل���رة  املنطقة  واأرج��ع��ت 
الزيادة  اإىل  رئي�س  ب�شكل  ال��لف��ت  النمو 
لة يف  املمُ�شجرّ ال�����ش��رك��ات  ع��دد  امل�����ش��ط��ردة يف 
يف   18.6 ن�شبتها  بلغت  والتي  “جافزا” 

املئة خلل 2021، ليتجاوز عددها الكلي 
9،000 �شركة.

ال��ت��ج��زئ��ة والتجارة  ا���ش��ت��ح��وذ ق��ط��اع   وق���د 
من  املئة  يف   25 تفوق  ح�شة  على  العامة 

لة يف جافزا،  ال�شركات اجلديدة املمُ�شجرّ
�شركات  من  الأك��رب  القطاع  بذلك  ليكون 

املنطقة احلرة،
والأدوات  الإل����ك����رتون����ي����ات  ق���ط���اع  ت�����له   
ثم  املئة،  يف   10 بلغت  بح�شة  الكهربائية 
قطاع املركبات والنقل، الذي ميثل نحو 9 
يف املئة من �شركات جافزا، يف حني �شجلت 
معدلت  يف  ك��ب��رياً  حت�شناً  ع���دة  ق��ط��اع��ات 

اأدائها،
الكهربائية  الأدوات  قطاع  مقدمتها  ويف   
واملنتجات  ال��ب��ن��اء  م���واد  وق��ط��اع  والآلت، 

الإلكرتونية، وقطع غيار ال�شيارات.

جناح الفت.
وقال عبداهلل بن دميثان، املدير التنفيذي 
الإمارات  ورلد”  بي  “دي  ل�  العام  واملدير 
حققناه  مل��ا  كبري  بفخر  “ن�شعر  وج��اف��زا: 
العام  منذ  ل�شيما  املا�شية؛  الفرتة  خلل 
2020، والذي برزت فيه حتديات اأعادت 
التوريد؛  ل�شل�شل  العاملي  امل�شهد  ت�شكيل 
كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  اأح���دث���ت  ح��ني  ف��ف��ي 
ا�شطرابات كربى يف عمليات تدفق التجارة، 
متكنرّا بنجاح كبري يف جافزا من املحافظة 
التجارية  العمليات  �شري  ا�شتمرارية  على 
لنا ولعملئنا، بف�شل ا�شتثماراتنا الرقمية 
�شاعدت  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة،  التحتية  وبنيتنا 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  عملياتنا  ان�شيابية  على 
تناف�شيتنا. و�شنوا�شل البناء على جناحاتنا 
ومن�شاتنا  م��ن��ظ��وم��ات��ن��ا  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 

ال��رق��م��ي��ة وال��ع��م��ل م��ع ���ش��رك��ائ��ن��ا، ل�شمان 
وعلى  ان�شيابي.”  ب�شكل  ال��ت��ج��ارة  ت��دف��ق 
�س الب�شائع يف العديد من  الرغم من تكدرّ
وعوامل  للإغلقات  نتيجة  العامل  موانئ 
ال�شلع خلل  اأع��اق��ت تدفق  ع��دي��دة  اأخ���رى 
فرتة اجلائحة، ا�شتمرت حركة التجارة يف 
جافزا نظًرا لقرب موقعها من ميناء جبل 
علي، اأحد اأكرب املوانئ البحرية يف املنطقة، 
ال��دويل الذي تتعدد من  اآل مكتوم  ومطار 

خلله اأمناط التوا�شل التجاري.
ومن خلل توظيف قدرات “دبي التجارية”، 
دة واملن�شة الرقمية املتكاملة  النافذة املوحرّ
اللوج�شتية،  واخل��دم��ات  التجارة  ل�شركات 
��ن ع��م��لء ج���اف���زا م���ن ال��و���ش��ول بكل  مت��كرّ
ل�شل�شل  ال��ف��وري��ة  ال��ب��ي��ان��ات  اإىل  ���ش��ه��ول��ة 
�����رت خدمات  ال���ت���وري���د ال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث وفرّ

املن�شة الرقمية تفا�شيل املعلومات احليوية 
املتعلقة بال�شلع واملنتجات املختلفة مبا�شرة 
من م�شادر اإنتاجها، واأتاحت قدرة احل�شول 
على عرو�س الأ�شعار الفورية للم�شاعدة يف 

تاأمني اأف�شل ال�شفقات التجارية.
اإن�شاء  حديًثا  مت  امل��زاي��ا،  تلك  اإىل  واإ�شافة 
“�شوق ييوو” يف قلب جافزا، لي�شبح �شوق 
يف  نوعه  من  الأول  الذكية  احل��رة  املنطقة 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط، وال����ذي اأح����دث ث���ورة يف 
احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة ع��رب جن��اح��ه يف تلبية 
والبيع  بالتجزئة  البيع  قطاعي  متطلبات 
متقدمة  جتارية  حلول  وتوفري  باجلملة، 
ع��رب تلك  ل��ت��وؤك��د ج��اف��زا جم���دداً  و�شاملة، 
اأنها مركز  التي تقدمها  الهائلة  الإمكانات 
لت�شهيل  املوثوقة  واملنطقة  املثايل  الأعمال 

حركة التجارة عاملًيا.

»كهرباء دبي« تطبق �ل�شيانة �لعتمادية �ملركزية و�لوقائية لتعزيز ريادة �شبكة توزيع �لطاقة
•• دبي-وام:

اأف�شل  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  تطبيق  ي�شهم 
واأحدث برامج واأنظمة ال�شيانة الوقائية يف تعزيز 
دبي.  ال��ط��اق��ة يف  ت��وزي��ع  �شبكة  ك��اب��لت  اأداء  ري���ادة 
املركزية  الع��ت��م��ادي��ة  ال�شيانة  الهيئة  وت�شتخدم 
ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي للتنبوؤ  وال��وق��ائ��ي��ة وت��ق��ن��ي��ة 
“تعزيز  منهجية  تعتمد  ك��م��ا  ال��ك��اب��لت  ب��اأع��ط��ال 
املتطورة  احلالة”  تقييم  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  الع��ت��م��ادي��ة 
الفرتا�شي  للعمر  املثلى  الإدارة  م�شروع  وتطبق 
ل��ك��اب��لت ال��ت��وزي��ع ال����ذي ط��ورت��ه داخ��ل��ي��اً لتعزيز 
عرب  التوزيع  لكابلت  الفرتا�شي  العمر  واإط��ال��ة 

منظومة متقدمة تعتمد على معاجلة البيانات.
املنتدب  الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  معايل  وقال 
دبي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  روؤي���ة  اإط���ار  يف  “نعمل 

رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
اأعلى  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ت��ط��ورة وف���ق  ل��ت��وف��ري  اهلل” 
قدرة  تعزيز  اإىل  دائماً  ون�شعى  العاملية  املوا�شفات 
خدمات  لتوفري  وال��ت��وزي��ع  النقل  �شبكات  وك��ف��اءة 
التوافرية  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف���ق  وامل���ي���اه  ال��ك��ه��رب��اء 
والعتمادية والكفاءة وال�شتدامة ومواكبة الطلب 

املتزايد على الكهرباء واملياه يف دبي«.
اأحدث تقنيات الثورة  اأ�شهم اعتماد الهيئة  واأ�شاف 
يف  الذكية  ال�شبكات  وتقنيات  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية 
نخبة  على  الهيئة  ت��ف��وق  يف  ال��ط��اق��ة  وت��وزي��ع  نقل 
ال�����ش��رك��ات الأوروب���ي���ة والأم��ري��ك��ي��ة يف ال��ع��دي��د من 
عامليا  رقما   2021 عام  الهيئة  وحققت  املوؤ�شرات 
الكهرباء لكل م�شرتك  انقطاع  جديدا يف متو�شط 
انقطاع  دقيقة   1.43 متو�شط  دب��ي  �شجلت  حيث 
نخبة  ل��دى  دقيقة   15 م��ع  مقارنة  م�شرتك  لكل 

من �شركات الكهرباء يف دول الحتاد الأوروبي. كما 
جنحت الهيئة يف تقليل ن�شبة الفاقد يف �شبكات نقل 
%3.3 مقارنة مع  اإىل  دب��ي  الكهرباء يف  وت��وزي��ع 
6-%7 يف اأوروبا والوليات املتحدة وتقليل ن�شبة 
الفاقد يف �شبكة توزيع املياه اإىل %5.3 مقارنة مع 

%15 يف اأمريكا ال�شمالية.
ب����دوره ق���ال امل��ه��ن��د���س را���ش��د ب��ن ح��م��ي��دان النائب 
التنفيذي للرئي�س - قطاع توزيع الطاقة يف هيئة 
اأحدث  توظيف  اإىل  “ن�شعى  دب���ي:  وم��ي��اه  كهرباء 
ال�شركات  ك��ربى  مع  ونتعاون  وال��ربام��ج  التقنيات 
وتطبيق  ال��ت��وزي��ع  �شبكة  لأمت��ت��ة  امل��ت��ط��ورة  العاملية 
انقطاع  متو�شط  وتقليل  ال�شيانة  خطط  اأف�شل 
ال��ك��ه��رب��اء ل��ت��اأم��ني ال��ط��ل��ب امل��ت��ن��ام��ي ع��ل��ى الطاقة 
الكهربائية ملختلف ال�شتخدامات و�شمان ا�شتمرار 
يف  امل�شتهلكني  خمتلف  اإىل  الإم�����دادات  وا���ش��ت��ق��رار 
املعنيني. وحتى  كافة  �شعادة  وتعزيز  الأوق��ات  كافة 

اجل�����اري و�شل  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  ن��ه��اي��ة 
اإجمايل عدد حمطات التوزيع ذات اجلهد املتو�شط 
حمطة   78 اإىل  اخل����دم����ة  يف  ك���ي���ل���وف���ول���ت   33
اجلهد  ذات  ال��ت��وزي��ع  حم��ط��ات  ع���دد  و���ش��ل  بينما 
اإىل  كيلوفولت/  و6.6  كيلوفولت   11/ املتو�شط 
�شجلت  الهيئة  اأن  اإىل  ي�شار  حمطة.”   42،093
للعمر  امل��ث��ل��ى  الإدارة  م�����ش��روع  ع��ن  اخ����رتاع  ب����راءة 
امل�شروع  ح�شد  كما  التوزيع،  لكابلت  الفرتا�شي 
 Global/ للتميز  العاملي  املجل�س  اإح��دى جوائز 
Excellence Assembly/ لعام 2022 يف 
فئة “البتكار يف الأعمال”. وتوفر الهيئة خدماتها 
ل�شكان دبي الذين يبلغ عددهم نحو ثلثة مليني 
و514 األف ن�شمة واأكرث من 4.7 مليون �شخ�س 
الأرقام  ترتفع هذه  اأن  املتوقع  النهار. ومن  خلل 
اإىل 5.8 مليون و7.8 مليون على التوايل بحلول 

عام 2040.

بالتعاون بني مكتب وزير دولة للذكاء اال�سطناعي واالقت�ساد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وجامعة اأك�سفورد

حكومة دولة �لإمار�ت تخرج 60 خبري� من برنامج �لذكاء �ل�شطناعي
•• دبي- وام:

اح��ت��ف��ت ح��ك��وم��ة دول���ة الإم������ارات ب��ت��خ��ري��ج الدفعة 
الرابعة من برنامج الذكاء ال�شطناعي الذي نظمه 
والقت�شاد  ال�شطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر  مكتب 
ال���رق���م���ي وت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ع���م���ل ع����ن ب���ع���د يف دول����ة 
جامعة  يف  “كيلوغ”  كلية  م��ع  بالتعاون  الإم����ارات، 
وخبرية  خبرياً   60 لتاأهيل  بريطانيا،  يف  اأك�شفورد 
اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجلهات  موظفي  من 
ومتكينهم  امل�شتقبلية  الرقمية  مهاراتهم  لتطوير 
من اآليات الذكاء ال�شطناعي لبناء اأ�ش�س رقمية يف 
اجلاهزية  وتعزيز  الدولة  جهات  يف  العمل  اأ�شاليب 

للم�شتقبل.
ت��ط��وي��ر خطط  اإىل  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  وه����دف 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  ت��ق��ن��ي��ات  ل��ت��ب��ن��ي  ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
يف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وال���ق���ط���اع اخل���ا����س بدعم 
الذكاء  تبني  اآث����ار  وف��ه��م  واملتخ�ش�شني،  اخل����رباء 
قدرات  وتنمية  املختلفة،  امل��ج��الت  يف  ال�شطناعي 
على  للربنامج  املنت�شبني  القرار  و�شناع  امل�شوؤولني 
الذكاء  اأن��ظ��م��ة  ح���ول  امل��ع��ل��وم��ات  وا���ش��ت��ن��ت��اج  حتليل 
التخطيط ال�شرتاتيجي من  ال�شطناعي، وتعزيز 
خلل حتليل املخاطر الأمنية والأخلقية الناجتة 

من تبني الذكاء ال�شطناعي.
دولة  وزي���ر  العلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل  واأك���د 
الرقمي وتطبيقات  والقت�شاد  ال�شطناعي  للذكاء 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  روؤى  اأن   ، ب��ع��د  ع��ن  ال��ع��م��ل 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
وفكر   ، اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
قيادة دولة الإمارات ال�شتباقي، هي الدافع ملجتمع 
الأهداف  لت�شريع اخلطوات وتنفيذ  الإم��ارات  دولة 
اجلهود  تكامل  خ��لل  م��ن  امل�شتقبل،  نحو  للم�شي 
واملوؤ�ش�شات  العاملية  ال�شركات  م��ع  البناء  وال��ت��ع��اون 
الرائدة واأفراد املجتمع، يف تبني وتطوير املمار�شات 
التحول  اإىل  ال�شريع  والو�شول  الناجحة  الرقمية 

الرقمي الكامل.
وقال اإن حكومة دولة الإمارات تعمل ب�شكل متوا�شل 
من�شات  واإط����لق  وب��رام��ج  م���ب���ادرات  ت�شميم  ع��ل��ى 
املتميزة،  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر  ق����درات  ل��ب��ن��اء  ن��وع��ي��ة 
وتطوير اإمكاناتهم ومهاراتهم وخرباتهم يف خمتلف 
بالأدوات  ومتكينهم  ال�شطناعي،  الذكاء  جم��الت 
يف  امل�شتقبلية  للتحديات  ح��ل��ول  لب��ت��ك��ار  ال��لزم��ة 

خمتلف املجالت الرقمية.
يتطلب  الرقمي  امل�شتقبل  بناء  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
للتطورات  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة  اخل��ط��ط  ت��ن��ف��ي��ذ  ت�����ش��ري��ع 

ومبادرات  برامج  وتنظيم  ال�شريعة،  التكنولوجية 
للذكاء  الإم���ارات  ا�شرتاتيجية  اأه��داف  مع  تتما�شى 
ال�شطناعي 2031، التي تركز على تر�شيخ ثقافة 
املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  وت��زوي��د  ال�شطناعي،  ال��ذك��اء 
بالأدوات الرقمية التي ت�شهم يف ت�شهيل اآليات العمل 
يف خمتلف القطاعات احليوية وتر�شم الطريق اإىل 

اأف�شل م�شتقبل للمجتمعات.
من جهته، قال معايل �شعيد حممد الطاير، الع�شو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: 
“نعمل وفق روؤية وتوجيهات �شيدي �شاحب ال�شمو 
اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الدولة  ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و���ش��ي��دي  اهلل”،  “حفظه 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
التي ترى  جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، 
ال�شابة واأن ل�شباب الدولة  اأن الأمم تبنى بكوادرها 
النه�شة  موا�شلة م�شرية  اأ�شا�شيا يف  دورا  وكوادرها 
ال�شاملة التي ت�شهدها البلد منذ عقود، ومواجهة 
ال��ت��ح��دي��ات وحت��ق��ي��ق ال��ت��ق��دم و���ش��ن��ع امل�����ش��ت��ق��ب��ل يف 
الإم��ارات تطوير  دولة  وتوا�شل  املجتمعات  خمتلف 
كفاءاتهم  وت���ع���زي���ز  امل���واط���ن���ة  وال�����ك�����وادر  امل����واه����ب 
امل�شتقبل  ب��اأدوات  وتزويدهم  ومهاراتهم  وخرباتهم 
ل���ش��ت��ب��اق ال��ت��غ��ي��ريات واحل���ف���اظ ع��ل��ى الإجن������ازات 
يف  الأوىل  امل��راك��ز  لتحقيق  ال��دول��ة  م�شرية  لتعزيز 

خمتلف املجالت« .
واأ����ش���اف : “ ن��ع��م��ل يف ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��خ بيئة 
اإي��ج��اب��ي��ة حم��ف��زة ع��ل��ى الإب������داع والب��ت��ك��ار لإع����داد 
قيادات اإماراتية تواكب التغريات املت�شارعة وخمتلف 
اأف�شل  الإم����ارات  دول��ة  تكون  ك��ي  العاملية،  الفر�س 
يف  لقيامها  املئوية  الذكرى  بحلول  العامل  يف  دول��ة 
خربات  ل�شقل  م�شاعينا  وتن�شجم   2071 ال��ع��ام 
الذكاء  امل��واط��ن��ة يف جم��ال  الهيئة  ك���وادر  وم��ه��ارات 
ال���ش��ط��ن��اع��ي م��ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الإم������ارات للذكاء 
موظفينا  م�شاهمة  لزيادة  وتطلعاتنا  ال�شطناعي 
يف تطوير عدد من البتكارات بالعتماد على الذكاء 
ال�شطناعي لتح�شني كفاءة العمليات الت�شغيلية يف 
الهيئة، وتعزيز القدرات التناف�شية لدولة الإمارات 

واحدة  بو�شفها  الهيئة  مكانة  وتر�شيخ  دبي  واإم��ارة 
على  واأكرثها متيزاً  املوؤ�ش�شات اخلدماتية  اأبرز  من 

امل�شتوى العاملي«.
امل�شتقبل  ب�����اأن  اإمي���ان���ن���ا  م���ن  “ ان���ط���لق���اً   : وت���اب���ع 
جذرية  ونقلت  حت��ولت  اإج��راء  يتطلب  وحتدياته 
حولنا،  من  جت��ري  التي  الهائلة  التطورات  تواكب 
عام  منذ  ال�شطناعي  الذكاء  يف  رحلتنا  بداأنا  فقد 
2017، وكانت الهيئة من اأوائل اجلهات احلكومية 
ل�شمان  ال��ذات��ي  التقييم  اأدوات  تتبنى  التي  دب��ي  يف 
ال�شتخدام الأخلقي لتطبيقات الذكاء ال�شطناعي 
الأ�شا�شية، واتخاذ الإجراءات الت�شحيحية املنا�شبة.” 
التنفيذي  الرئي�س  الر�شا،  ع��ادل  ��اأ  ه��نرّ ناحيته  م��ن 
برنامج  خ��ري��ج��ي  الإم������ارات،  ط���ريان  يف  للعمليات 
ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى ج��ه��وده��م وم���ا حققوه 
م��ن متيز خ��لل ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة.. وق���ال: “تفخر 
م��ن موظفيها يف  ع��دد  الإم����ارات مب�شاركة  ط���ريان 
برنامج الذكاء ال�شطناعي، الذي اأتاح لهم تطوير 
مهاراتهم التكنولوجية، كما ن�شكر مكتب وزير دولة 
الرقمي وتطبيقات  والقت�شاد  ال�شطناعي  للذكاء 
العمل عن بعد وكلية كيلوغ يف جامعة اأك�شفورد على 
للتكنولوجيا  اأن  يف  �شك  ول  الفريدة  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
البيانات  وحتليل  ال�شطناعي  وال��ذك��اء  املتقدمة 
وتقدمي خدمات  اليومية  كبريا يف ممار�شاتنا  دورا 
ونحن  العمل  اإنتاجية  وحت�شني  لعملئنا  اأف�����ش��ل 
نعطي اأهمية كربى لهذه القفزة ون�شعى اإىل تطوير 
والتطبيقات  امللئمة  البيئة  وت��ق��دمي  عملنا  ف��رق 
لتميز اأدائهم وت�شهيل ممار�شة عملهم. كما ن�شتثمر 
نكون  ل��ك��ي  والب��ت��ك��ارات  التقنيات  اإدخ����ال  ون�شجع 
لتوفري خدمات  الرائدة  ال�شركات  يف مقدمة  دائماً 
ت��واك��ب ط��م��وح��ات��ن��ا. نتمنى كل  اأف�����ش��ل وم��ن��ت��ج��ات 
التوفيق للجميع ونحثهم على مواكبة م�شرية العلم 

والإبداع«.
التنفيذي  الرئي�س  دوي����دار،  ح��امت  ق��ال  جانبه  م��ن 
اأهنئ جميع اخلريجني  اأن  »اأود   :»e&« ل�مجموعة 
ال�شطناعي،  ال��ذك��اء  برنامج  بنجاح  اأمت���وا  ال��ذي��ن 
عرب  للدولة  الرقمي  امل�شتقبل  ب��ن��اء  يف  لي�شاهموا 

الإيجابي  ال��ت��اأث��ري  واإح������داث  امل��ب��ت��ك��رة  الأ���ش��ال��ي��ب 
امل�����ش��ت��دام. ومت��ث��ل ه���ذه النخبة اجل��ي��ل ال��ق��ادم من 
امل��ب��ت��ك��ري��ن ال���ذي���ن ���ش��ي�����ش��اع��دون يف حت��ق��ي��ق روؤي����ة 
التحول الرقمي يف دولة الإمارات مما ي�شهم يف دفع 

عجلة النمو الجتماعي والقت�شادي للدولة«.
يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  برنامج  “اأ�شهم   : واأ���ش��اف 
التي  وال��ق��درات  باملهارات  ه��وؤلء اخلريجني  متكني 
يحتاجونها لت�شخري قوة تقنيات الذكاء ال�شطناعي 
امل�شاركون  ه��وؤلء  احلياة.  اأمن��اط  وتطوير  النا�شئة 
هم بوابة امل�شتقبل املليئة بالإمكانيات الهائلة والتي 
تتج�شد يف �شعيهم للبتكار وت�شميم احللول البناءة 
ال�شطناعي  ب��ال��ذك��اء  املتعلقة  التحديات  ملواجهة 
وب�شفتها جمموعة عاملية للتكنولوجيا وال�شتثمار، 
توؤمن e& دائماً بقدراتها وخرباتها الرقمية والتي 
والأف����راد  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ل��دع��م احل��ك��وم��ات  ت�شخرها 
امل�شاهمة  �شن�شتمر يف  التي تعمل فيها.  واملجتمعات 
اأكرث  لبناء م�شتقبل رقمي  قيادتنا  روؤي��ة  يف حتقيق 
اإ�شراقاً يدعم املبتكرين ويحفزهم على طرح الأفكار 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة متميزة،  وت�����ش��م��ي��م وت��ط��وي��ر جت����ارب 
نكون جزءاً  وب��اأن  ونفتخر جم��دداً مب�شاهمتنا هذه 

من برنامج الذكاء ال�شطناعي«.

- م�ساريع متميزة.
تخرجهم  م�شاريع  اخلريجون  اخل��رباء  وا�شتعر�س 
املا�شية،  الفرتة  خ��لل  عليها  عملوا  التي  املتميزة 
العامليني  اخل���������رباء  م�����ن  ن���خ���ب���ة  اإ�������ش������راف  حت�����ت 
وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني، ���ش��م��ت د.ن���اي���ج���ل م���ه���دي مدير 
ب��رن��ام��ج ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي وال��زم��ي��ل يف املعهد 
احلا�شبات  وجمعية  املعتمدين  للم�شاحني  امللكي 
الربيطانية واأكادميية التعليم العايل وكلية كيلوغ، 
الدكتوراة  درج��ة  على  احلا�شل  كويلنز  روب��رت  ود. 
كيلوغ،  كلية  يف  ال��زائ��ر  وال��زم��ي��ل  الأع��م��ال  اإدارة  يف 
وامل��ه��ن��د���س امل��ع��ت��م��د دي��ف��ي��د ت���وم���ان احل��ا���ش��ل على 
ال��ع��ل��وم / درج���َت���ي م��اج�����ش��ت��ري الآداب وم��اج�����ش��ت��ري 

اأك�شفورد/، الزميل يف معهد املواد واملعادن والتعدين 
ومعهد الطاقة واملعهد امللكي للم�شاحني املعتمدين 

وامل�شنوعات  ال��ف��ن��ون  لت�شجيع  امللكية  واجل��م��ع��ي��ة 
الفهم  يف  الأ�شتاذ  �شوتوي  دو  وماركو�س  والتجارة، 
نيو  كلية  يف  وال��زم��ي��ل  وال��ري��ا���ش��ي��ات  للعلوم  ال��ع��ام 
درا�شات  الأ���ش��ت��اذ يف  ه����وارد  ن.  وف��ي��ل��ي��ب  ك��ول��ي��دج، 

الإنرتنت والزميل يف كلية باليول.
ال��ت��خ��رج اجل��دي��دة ثمرة  اب��ت��ك��ارات م�شاريع  وت��اأت��ي 
ال�شطناعي  الذكاء  برنامج  وتدريب  عمل  مل�شرية 
اأغ�شط�س  اإىل  ي��ون��ي��و  م���ن  ال���ف���رتة  يف  ن��ظ��م  ال����ذي 
احل�����ايل، ورك�����ز ع��ل��ى م�����ش��اري��ن اأ���ش��ا���ش��ي��ني، �شمل 
امل�����ش��ار التقني وم�����ش��ار ري����ادة الأع���م���ال، ون��ظ��م من 
خللهما حما�شرات وور�س عمل تفاعلية ح�شورية 
يف  واملتخ�ش�شني  اخل���رباء  م��ن  ل�60  واف��رتا���ش��ي��ة 
اخلرباء  ت��زوي��د  بهدف  والهند�شة  العلوم  جم��الت 
ا�شتخداماته  وكيفية  ال�شطناعي  الذكاء  باأ�شاليب 
عمل  باأ�شاليب  والرت��ق��اء  املجتمعات  حياة  لت�شهيل 
ابتكار ممار�شات  املوظفني يف جهاتهم، ما ي�شهم يف 
وط��ن��ي��ة ج���دي���دة وي���ع���زز ري�����ادة الإم�������ارات ع��امل��ي��اً يف 

خمتلف جمالت التكنولوجيا احلديثة.
من  ال��راب��ع��ة  ال��دف��ع��ة  منت�شبي  م���ع  م��ق��اب��لت  ويف 
�شلطان  خولة  اأك��دت  ال�شطناعي،  ال��ذك��اء  برنامج 
�شمو  دي��وان  يف  املعلومات  تقنية  اإدارة  مدير  ل��وت��اه، 
كبرياً  دوراً  لعب  الربنامج  ه��ذا  اأن  دب��ي،  احلاكم يف 
الذكاء  ا�شتخدام  كيفية  يف  املعرفة  م��دار  تو�شيع  يف 
ال�شطناعي لت�شميم حلول ومناذج بتفا�شيل فنية 
وتقنية واإدارية تفيد عمل اجلهات يف الدولة بطرق 
مبقدمة  الربنامج  بداأ  حيث  الفهم  و�شهلة  منظمة 
واأفكار عامة عن الذكاء ال�شطناعي وتبعها بحالت 
بعدها  وم��ن  ملعاجلتها  حلول  يف  للتفكري  وحتديات 
حياة  ت�شهل  تقنيات  اإىل  الأف��ك��ار  ه��ذه  تطبيق  ياأتي 

املجتمع يف تلقي اخلدمات.
واأ�شافت اأن برنامج الذكاء ال�شطناعي حقق اإجنازاً 
كبرياً يف تخريج دفعة ملمة باخلربات يف جمال ريادة 
الذكاء ال�شطناعي  التقني لإدارة  واملجال  الأعمال 
اأمثل وتخريج فريق عمل متنوع  يف جهاتهم ب�شكل 
املهارات لت�شميم منوذج متكامل من جميع النواحي 

الإدارية والتقنية والفنية والأخلقية.

كما قالت اأ�شماء البناي املهند�شة التقنية يف طريان 
الإمارات اأن الربنامج لفت املنت�شبني لوجهات نظر 
جديدة وعرفهم على نقاط القوة وال�شعف يف جهات 
الدولة لتطوير م�شاريع نوعية حللها ووفر الأدوات 
امل�����ش��اري��ع وحتقيق  ه��ذه  لتنفيذ  ال��لزم��ة  وامل��ع��دات 
اأعلى تاأثري اإيجابي يف طريقة عمل اجلهات اإ�شافة 
من  املنت�شبني  تطوير  على  رك��ز  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل 
التي  التخرج  م�شاريع  اإىل  لتاأهيلنا  النواحي  جميع 

قمنا بعر�شها يف جامعة اأك�شفورد يف بريطانيا.
وهو  اخلريجني،  من  مقدم  م�شروع  اأف�شل  ومتثل 
العاملية للأملنيوم  الإم��ارات  امل�شروع اخلا�س ب�شركة 
يف عمل �شيانة تنبوؤية لعملية الهند�شة الكيميائية 
الذكاء  تقنيات  با�شتخدام  جناحها  م��دى  وحت��دي��د 
على  م�شروع  اأف�شل  ث��اين  رك��ز  فيما  ال�شطناعي، 
ا�شتحداث نظام مبني على الذكاء ال�شطناعي يقوم 
كافة  ي�شتهدف  الأم��ن��ي��ة  للثغرات  تلقائي  بتحديد 
�شري  عملية  وحت�شني  ل�شتخدامه  ال��دول��ة  ج��ه��ات 

العمل و�شمان اجلودة.
وكان للربنامج دور اأ�شا�شي يف تعرف منت�شبي برنامج 
الذكاء ال�شطناعي على تاريخ الذكاء ال�شطناعي 
ومراحل تطوره، والأ�ش�س التكنولوجية لتعلم الآلة، 
وم��ف��ه��وم ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي وا���ش��ت��خ��دام��ات��ه يف 

تطوير اخلدمات والتكنولوجيا، 
املجتمعات،  ع��ل��ى ح��ي��اة  الإي��ج��اب��ي  ت���اأث���ريه  وم����دى 
املختلفة  ال���ب���ي���ان���ات  حت���ل���ي���ل  اأ����ش���ال���ي���ب  وت���ق���ي���ي���م 
وتطبيقاتها، والأخلقيات والقوانني واخل�شو�شية 
يف جمال الذكاء ال�شطناعي، وفهم اأحدث التقنيات 
الدور  له  ك��ان  كما  احلديثة،  التجارية  امل�شاريع  يف 
امل�شتقبل  لغات  من  لعدد  املنت�شبني  اإتقان  تعزيز  يف 
املتمثلة يف لغات الربجمة احلديثة من خلل ور�س 
مايرن”  و”رابيد  “بايثون”  �شملت  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 

و”جوبتري«.
ومت��ك��ن ب��رن��ام��ج ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي م��ن تدريب 
اأكرث  م��ن  ومتخ�ش�شاً  خ��ب��رياً   360 على  يزيد  م��ا 
قدراتهم  وبناء  وخا�شة،  حكومية  جهة   100 من 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  جم��الت  يف  مهاراتهم  و�شقل 
واأ���ش��ا���ش��ي��ات ع��ل��وم ال��ب��ي��ان��ات وغ��ريه��ا م��ن املهارات 
اتخاذ  من  الوطنية  الكوادر  متكن  التي  امل�شتقبلية، 
الذكاء  تكنولوجيا  وتبني  م�شتقبلية  رقمية  قرارات 
اأ�شاليب  يف  ج���دي���داً  رئ��ي�����ش��ي��اً  ت��وج��ه��اً  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
اإىل جانب توفري بيئة حمفزة ت�شمل نخبة  العمل، 
العامليني وامل�شت�شارين وامل�شرفني على  املدربني  من 
ميدانية  معرفية  رحلت  وتنظيم  التخرج  م�شاريع 

داخل وخارج الدولة.

-عمر �سلطان العلماء:  روؤى القيادة الطموحة وفكرها اال�ستباقي دافع لت�سريع اخلطوات نحو امل�ستقبل 
- ت�سميم مبادرات نوعية لبناء قدرات الكوادر الوطنية يف خمتلف جماالت الذكاء اال�سطناعي  

- ت�سريع تنفيذ اخلطط اال�ستباقية وتنظيم برامج ت�سهم بتحقيق اأهداف ا�سرتاتيجية االإمارات للذكاء اال�سطناعي 2031 
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املال والأعمال

»�أدنوك« تر�شي عقود� بقيمة 6.72 مليار درهم لتقدمي خدمات مرتبطة بعمليات �حلفر 
•• اأبوظبي-وام:

عقود  تر�شية  عن  اأم�س،  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  اأعلنت 
لتقدمي  دولر/  مليار   1.83/ دره��م  مليار   6.72 قدرها  اإجمالية  بقيمة 
خدمات احلفر املوجه والقيا�شات البئرية اأثناء احلفر لتعزيز جهود حتقيق 
هدفها بزيادة �شعتها الإنتاجية من النفط اخلام والغاز للم�شاهمة يف الإيفاء 
الإعلن  مت  التي  العقود  ه��ذه  الطاقة.وتعد  على  املتنامي  العاملي  بالطلب 
عنها ام�س الأك��رب من نوعها يف قطاع النفط والغاز، و التي متت تر�شيتها 
من خلل مناق�شة تناف�شية على كل من “�شركة الغيث خلدمات وخدمات 
املن�شوري خلدمات احلفر املوجه” “املن�شوري”  و”�شركة  حقول النفط” 
هاليربتون  و�شركة  “�شلمربجري”،  اإيه  اإ�س  الأو�شط  ال�شرق  �شلمربجري  و 

حمودة  بن  وذرف���ورد  و�شركة  “هاليربتون”،  اأبوظبي  املحدودة”،  العاملية 
“وذرفورد«.

تغطي هذه العقود اخلدمات املذكورة اأعله حلقول اأدنوك الربية والبحرية 
 ، نف�شها  والأحكام  بال�شروط  ل�شنتني  التمديد  خيار  مع  �شنوات  خم�س  ملدة 
و�شيتم اإعادة توجية اأكرث من %75 من قيمتها اإىل القت�شاد املحلي طول 

مدة �شريانها من خلل برنامج “اأدنوك” لتعزيز القيمة املحلية امل�شافة.
وقال يا�شر �شعيد املزروعي، الرئي�س التنفيذي لدائرة ال�شتك�شاف والتطوير 
بالطلب  امل�شتمرة م�شتمرة لليفاء  اإط��ار جهودها  “يف  اأدن��وك:  والإنتاج يف 
تكثيف  على  م�شوؤول  ب�شكل  ’اأدنوك‘  تعمل  الطاقة،  على  املتنامي  العاملي 
ن�شاطاتها يف جمال احلفر لل�شتفادة من موارد اأبوظبي الغنية من النفط 
يف  الكربون  انبعاثات  م�شتويات  يف  الأق��ل  امل���وارد  �شمن  تعترب  التي  وال��غ��از 

من  العقود  ه��ذه  ت�شتفيد  الر�شيدة،  القيادة  توجيهات  مع  متا�شياً  ال��ع��امل. 
الدولة  داخ��ل  كبرية  قيمة  وحتقق  احلفر  خدمات  يف  امل�شتمرة  ا�شتثماراتنا 

تدعم النمو والتنويع القت�شادي«.
وت��دع��م ه��ذه الت��ف��اق��ي��ات الإط���اري���ة الح��ت��ي��اج��ات حلفر اللآف م��ن الآبار 
 5 اإىل  اخل��ام  النفط  م��ن  الإنتاجية  �شعتها  زي���ادة  ه��دف  لتحقيق  اجل��دي��دة 
الإم�����ارات من  2030، ومت��ك��ني دول���ة  ع��ام  بحلول  ي��وم��ي��اً  م��لي��ني برميل 
حتقيق الكتفاء الذاتي من الغاز، وتعزيز مكانتها الرائدة واحدة من منتجي 
النفط الأقل تكلفة وكثافة يف م�شتويات انبعاثات الكربون يف العامل ف�شًل 
عن م�شاهمتها يف متكني ال�شركة من حتقيق وفورات يف التكاليف مبليني 
الدولرات.وتعمل “اأدنوك” على تعزيز ا�شرتاتيجيتها للم�شرتيات لتعك�س 
ديناميكيات ال�شوق، حيث تركز على تر�شية عقود طويلة الأجل على عدد من 

املوردين، مما يوفر ا�شتقراراً يف مواعيد الت�شليم وباأ�شعار تناف�شية للغاية. 
ويتيح هذا النهج الذكي لأدنوك تعزيز القيمة، ورفع الكفاءة، و�شمان توفر 
عملية  الكفاءة يف  تعزيز  ف�شًل عن  املحدد،  الوقت  يف  ال�شرتاتيجية  امل��واد 
ا�شتثمارات  ع��ن  “اأدنوك”  اأعلنت   ،  2021 نوفمرب  ومنذ  ال��ع��ام.  الإن��ف��اق 
تزيد عن 40.37 مليار درهم /11 مليار دولر/ من خلل تر�شية عقود 
م�شرتيات على مقاولني من الدرجة الأوىل لتوفري اأجزاء و مكونات روؤو�س 
الآبار، معدات اكمال البار واخلدمات ذات ال�شلة، خدمات تبطني اآبار النفط 

والغاز بالإ�شمنت، خدمات والقيا�شات البئرية، و خدمات احلفر املوجه.
ا�شتخدام معدات خا�شة يف توجيه البار  وت�شري عمليات احلفر املوجه اىل 
الطبقات  وقيا�س خوا�س  الغاز  و  النفط  مكامن  اىل  للو�شول  احلفر  اثناء 

اخلازنة اثناء احلفر لتعزيز الإنتاج.

جمموعة بيئة تفتتح حمطة جديدة لإنتاج �لوقود �لأخ�شر �لبديل من �لنفايات
•• ال�صارقة-الفجر: 

ال�شركة  التدوير”،  لإع��ادة  “بيئة  افتتحت 
التابعة  امل��واد  وا�شتعادة  الرائدة يف معاجلة 
ال�شلب  “الوقود  حم��ط��ة  ب��ي��ئ��ة  مل��ج��م��وع��ة 
كبرية  اإ�شافة  �شت�شكل  والتي  املمُ�شرتجع”، 
مبنطقة  ال���ن���ف���اي���ات  لإدارة  ب��ي��ئ��ة  ملمُ��ج��م��ع 
يتميز  وال���ذي  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  ال�شجعة 
مبرافقه املتطورة التي تعالج خمتلف اأنواع 

النفايات. 
اأنها  على  اجل��دي��دة  املحطة  ف��ك��رة  وت��رت��ك��ز 
اإىل  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ن��ف��اي��ات  روا���ش��ب  �شتحول 
اأجل  اأخ�شر بديل ع��ايل اجل��ودة من  وق��ود 
الأ�شمنت،  م�شانع  يف  ك��وق��ود  ا���ش��ت��خ��دام��ه 
حيث �شيتم حقنه يف الأف��ران خلل عملية 
ال�شلب  “الوقود  حمطة  وتمُعترب  الإن��ت��اج. 
من�شاآت  ع�شر  بني  من  واح��دة  املمُ�شرتجع” 
لها �شركة “بيئة لإعادة  اأخرى تديرها وت�شغرّ
يف  الآن  لغاية  اأ�شهمت  وال��ت��ي  التدوير”، 
عن  اً  بعيد  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن   76% حت��وي��ل 
اأعلى معدل  اإم��ارة ال�شارقة، وهو  املكبات يف 
�شت�شاهم  ك��م��ا  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  مبنطقة 
الن�شبة  ت��ل��ك  ت��ع��زي��ز  امل��ح��ط��ة اجل���دي���دة يف 

والرتقاء بها.   
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للرئي�س  ت�����ش��ري��ح  ويف 
ذاكر الربايعة قال  “بيئة لإعادة التدوير”، 

فائدة  اجل��دي��دة  امل��ح��ط��ة  “ �شتحقق  ف��ي��ه: 
النبعاثات  ت��ق��ل��ي��ل  ع���رب  وذل�����ك  م���زدوج���ة 
الإ�شمنت،  م�شانع  عن  ال�شادرة  الكربونية 
حتويل  م����ع����دلت  ت���ع���زز  ال����وق����ت  ذات  ويف 
اإىل  وبالنظر  املكبات.  ع��ن  بعيداً  النفايات 
نوعية  قفزة  تمُعترب  فاإنها  الإجن���ازات،  تلك 
دولتنا  يف  ال��دائ��ري  القت�شاد  تعزيز  نحو 

الغالية وت�شاهم يف 
بالكامل  ال��ن��ف��اي��ات  حت��ق��ي��ق ه���دف حت��وي��ل 
ب��ع��ي��داً ع���ن امل���ك���ب���ات. وم����ع دخ����ول املحطة 
اجلديدة اخلدمة، فاإننا �شعداء باإنتاج اأنواع 
بديلة واآم��ن��ة م��ن ال��وق��ود الأخ�����ش��ر لتكون 

خياراً اأولياً مل�شانع الإ�شمنت«. 
“بيئة  �شركة  “ حتر�س  الربايعة:  واأ�شاف 
على طرح حلول جديدة  التدوير”  لإع��ادة 
النفايات  حت���وي���ل  جم�����ال  يف  وم��ت��ك��ام��ل��ة 
ب��ال��ك��ام��ل ب���ع���ي���داً ع���ن امل���ك���ب���ات وذل�����ك من 
باملنطقة  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  خ��لل 
اأنواع  من خمتلف  القيرّمة  امل��واد  ل�شتخراج 
الدائري  القت�شاد  دعم  وبالتايل  النفايات 
البيئة  على  اإيجابياً  ينعك�س  مبا  وتر�شيخه 
اإىل  الإ�شارة  واأود  املالية.   التدفقات  ويعزز 
املمُ�شرتجع”  ال�شلب  “الوقود  حم��ط��ة  اأن 
عن  وم�شتقًل  بحتاً  جتارياً  منوذجاً  تعتمد 
لإدارة  بيئة  جممع  ل��دخ��ول  البوابة  ر���ش��وم 

النفايات«. 

ال�شلب  “الوقود  حم���ط���ة  اأن  �����ذك�����ر  يمُ
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ه���ي  املمُ�شرتجع” 
��ع��ت��رب من���وذج���اً رائ������داً ملعاجلة  امل��ن��ط��ق��ة وتمُ
ال���وق���ود الأخ�شر  ��ع��ت��رب  يمُ ال��ن��ف��اي��ات، ح��ي��ث 
عايل  وق���وداً  املحطة  تنتجه  ال���ذي  البديل 
القيمة ويتميز باأنه قليل الرطوبة ويحتوي 
بديًل  ي��وف��ر  م��ا  طفيفة،  ك��ل��ور  ن�شبة  على 
اأكرث ا�شتدامة مقارنة بالفحم، وهو الوقود 
الأ�شمنت.  اإن��ت��اج  يف  املمُ�����ش��ت��خ��دم  التقليدي 
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة اجلديدة 
يف الوقت احلايل 85 األف طن من الوقود 
يبلغ  مبعدل  اأي  ع��ام،  كل  البديل  الأخ�شر 
ال��ي��وم. ع��ل��ى �شعيد  250 ط��ن��اً يف  ح���وايل 
ال�شارقة”،  “اأ�شمنت  �شركة  اأب��رم��ت  اآخ���ر، 
لإدارة  بيئة  مع  جممُ م��ن  بالقرب  تقع  التي 
األف   73 على  للح�شول  اتفاقاً  النفايات، 
طن �شنوياً من الوقود الأخ�شر البديل من 

املحطة اجلديدة. 
الرئي�س  باتافيا،  برافين�شاندرا  قال  بدوره، 
ال�شارقة”:  “اأ�شمنت  مل�����ش��ن��ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مع  ال�شراكة  اتفاق  لتوقيع  �شعداء  “نحن 
وا�شتخدام  التدوير”،  لإع��ادة  “بيئة  �شركة 
ال���وق���ود ال��ب��دي��ل ع���ايل ال��ك��ف��اءة ب����دًل من 
متطلبات  حت��ق��ي��ق  م��ن  ميكننا  م��ا  ال��ف��ح��م 
���ال، والق������رتاب من  الإن���ت���اج ع��ل��ى ن��ح��و ف���عرّ
جانب  اإىل  بنا  اخلا�شة  ال�شتدامة  اأه��داف 

دعم القت�شاد الدائري والإ�شهام يف تقليل 
“الوقود  حم��ط��ة  الن��ب��ع��اث��ات«.وخ�����ش��ع��ت 
العامني  م��دار  وعلى  املمُ�شرتجع”،  ال�شلب 
اإىل م���ئ���ات الخ���ت���ب���ارات وذل���ك  امل��ا���ش��ي��ني 
ل�شمان التزامها ب�شروط الأمن وال�شلمة 
وكذلك التاأكد من جودة املمُنتج  امل�شتخرج. 
الوقود  الأطنان من  واأنتجت املحطة مئات 
الأخ�شر البديل وذلك با�شتخدام النفايات 
اإعادة  حمطات  م��ن  امل�شتخرجة  التجارية 
لإعادة  “بيئة  ل���  التابعة  الأخ���رى  التدوير 
جمموعة  اأج���ري���ت  ذل���ك  اإىل  التدوير”. 
خمتلفة  عاملية  خمتربات  يف  التجارب  من 
للتحقق من اجلدوى القت�شادية ومطابقة 

املنتج ملعايري اجلودة. 
وين�شم مرفق “الوقود ال�شلب املمُ�شرتجع” 
اإىل م��راف��ق اإع����ادة ال��ت��دوي��ر الأخ����رى التي 
التدوير.  لإع�����ادة  ب��ي��ئ��ة  ��م��ع  جممُ يت�شمنها 
وتدير �شركة “بيئة لإعادة التدوير” حالياً 
“ا�شتعادة  م��رف��ق  م��ن��ه��ا  امل���راف���ق  م���ن  ع���دد 
من  من�شاأة  اأك��رب  ثالث  يمُعد  ال��ذي  املواد”، 
الكتل  “معاجلة  ومرفق  ال��ع��امل،  يف  نوعها 
الكربون  بتحويل  ي��ق��وم  ال���ذي  احليوية” 
ونفايات ال�شليلوز اإىل وقود نظيف ي�شتخدم 
يت�شمن  كما  وال��ورق.  الإ�شمنت  يف م�شانع 
املمُجمع اأي�شاً مرفق “املواد اخلام البديلة”، 
فيها  مب��ا  البحرية  ال��ن��ف��اي��ات  يعالج  ال���ذي 

والت�شرب  اخل���ط���رة،  ال�����ش��ائ��ل��ة  ال��ن��ف��اي��ات 
ل ناقلت النفط، اأما مرفق  النفطي، وتعطرّ
املعادن  يقوم بعزل  املعادن”،  “اإعادة تدوير 
والبل�شتيك والزجاج متهيداً ل�شتخدامها 
يف م�شانع ال�شلب، اأما مرفق “اإعادة تدوير 
متنوعة  جمموعة  ينتج  فاإنه  الإطارات”، 
م���ن م��ن��ت��ج��ات امل���ط���اط ع���رب اإع�����ادة تدوير 
“اإعادة  مرفق  وينتج  ال��ق��دمي��ة.  الإط����ارات 

الأر�شفة  والهدم”  البناء  خملفات  تدوير 
املعاد  البناء  م��واد  م��ن  الرخامية  والأل����واح 
تدويرها، اأما مرفق “معاجلة مياه ال�شرف 
تنظيف  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ف���اإن���ه  ال�شناعية”، 
وتنقية 350 مرت مكعب من مياه ال�شرف 
وا�شتخدامها  ومعاجلتها  يومياً  ال�شناعية 
يف عمليات الري. كما يت�شمن املمُجمع اأي�شاً 
وهو م�شروع م�شرتك مع  “وقاية”  مرفق 

النفايات  ملعاجلة  الأخ�شر  الكوكب  �شركة 
الطبية.ياأتي تد�شني املرفق اجلديد �شمن 
لتحويل  التدوير”  لإع����ادة  “بيئة  ج��ه��ود 
النفايات بالكامل بعيداً عن املكبات وتعزيز 
النبعاثات  وت��ق��ل��ي��ل  ال���دائ���ري  الق��ت�����ش��اد 
تر�شيخ  وب���ال���ت���ايل  ب���دي���ل  وق�����ود  وت�����ش��ن��ي��ع 
واملنطقة  ال���دول���ة  يف  ال���دائ���ري  الق��ت�����ش��اد 

اإ�شافة اإىل بلوغ هدف �شفر نفايات. 

»�أبوظبي للجودة« ي�شدر 43.27 �ألف �شهادة مطابقة خدمات �أفر�د منذ 2015
اأبوظبي-وام:

قطاع  اإجن��از  عن  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س  ك�شف 
خدمات املطابقة واملوا�شفات خلل الن�شف الأول من العام 
اجلاري 65 طلب �شهادة مطابقة منتج و67 طلب جتديد 
�شهادة مطابقة منتج و2538 طلب جتديد �شهادة مطابقة 
���ش��ه��ادة مطابقة  اإ����ش���دار  الأف�����راد و2985 ط��ل��ب  خ��دم��ات 
با�شتخدام  الرتخي�س  جتديد  طلب  و46  الأف���راد  خدمات 
علمة الثقة و12 طلب اإ�شدار ترخي�س با�شتخدام علمة 

الثقة بالإ�شافة اإىل جانب 20 طلب �شهادة ت�شجيل منتج.
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ن��اج��ي  علي  م���ازن  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
امل��ط��اب��ق��ة وامل��وا���ش��ف��ات ب��امل��ج��ل�����س ب���الإن���اب���ة، خ���لل اإحاطة 
اإعلمية اأم�س، اأن املجل�س اأ�شدر اأكرث من 43 األفا و270 
اخلدمة  تقدمي  ب��دء  منذ  الأف���راد  خدمات  مطابقة  �شهادة 

2015، م�شريا اإىل حر�س املجل�س على ال�شتمرار  يف عام 
احتياجات  تلبي  للجودة  م�شتدامة  حتتية  بنية  تطوير  يف 
تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احليوية  القطاعات 
تناف�شيتها وخلق بيئة ا�شتثمارية جاذبة يف كافة القطاعات 

التنموية التي ت�شتهدفها حكومة اأبوظبي.
البنية  ق��درات  املتوقعة من تطوير  النتائج  اإن  م��ازن  ق��ال  و 
القطاع  تناف�شية  تعزيز  ت�شمل  للجودة  الوطنية  التحتية 
ال�شناعي املحلي وفتح اأ�شواق عاملية جديدة للمنتج املحلي، 
كافة  وتغطية  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ج���ذب  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ا�شتثمارية  ف��ر���س  وخ��ل��ق  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
الأ�شواق،  و�شلمة  عدالة  وتعزيز  املحلي،  اخلا�س  للقطاع 
توفري  و�شرعة  العاملية  امل��خ��ت��ربات  م��ن  �شبكة  م��ع  وال��رب��ط 

قدرات فح�س جديدة يف الإمارة.

املطابقة  خدمات  قطاع  حققها  التي  املوؤ�شرات  اأن  اأو�شح  و 
على  املجل�س  حر�س  تعك�س  الأول  الن�شف  يف  واملوا�شفات 
مواءمة  جم��ال  يف  للجودة  التحتية  البنية  خدمات  تطوير 
جودة  يعزز  مب��ا  املطابقة  ب��رام��ج  وخ��دم��ات  الفنية  الوثائق 

وتناف�شية ال�شلع واخلدمات املقدمة يف اإمارة اأبوظبي.
املجل�س  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ط��اب��ق��ة  ب���رام���ج  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  و 
جمالت  يف  العاملني  ك��ف��اءة  ورف��ع  تطوير  يف  واملتخ�ش�شة 
من  للحد  ال�شركاء  عمل  دع��م  يف  �شاهمت  املختلفة  العمل 
الأ�شرار الناجتة عن ا�شتخدام العمالة غري املاهرة، مو�شحا 
القت�شاد  على  اإي��ج��اب��ي��ا  انعك�س  ال��ربام��ج  تلك  تطبيق  اأن 
الوطني من خلل توفري عمالة ماهرة تعمل وفقا للمعايري 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ذك��ر  امل���ج���الت.و  تلك  يف  العاملية 
املطابقة واملوا�شفات باملجل�س بالإنابة اأن هناك العديد من 

القطاعات  اأداء عمل  م��ن  ع��ززت  التي  واخل��دم��ات  ال��ربام��ج 
ا�شتهلك  تر�شيد  يف  �شاهمت  وال��ت��ي  الإم����ارة  يف  احل��ي��وي��ة 
بيئة  توفري  و�شمان  البيئية  الأ���ش��رار  من  واحل��د  الطاقة، 

اقت�شادية مريحة للنمو يف جميع القطاعات.
اأ�شدرها  ال��ت��ي  الكلية  الفنية  ال��وث��ائ��ق  ع��دد  اأن  اإىل  لفت  و 
 160 354 وثيقة فنية موزعة بواقع  اإىل  املجل�س و�شلت 
وثيقة للأدلة الإر�شادية ملوا�شفات البنية التحتية للخدمات 
رئي�شية،  ق��ط��اع��ات   10 ت�شمل  ال��ت��ي  و  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف 
و22  املهنية  اأب��وظ��ب��ي  ب��ا���ش��رتاط��ات  خا�شة  وثيقة  و127 
وثيقة خا�شة بدليل اأبوظبي الإر�شادي، و29 وثيقة ملعايري 

اأبوظبي الفنية و5 وثائق لتقارير اأبوظبي الفنية.
واأ�شار اإىل ا�شدار �شهادات مطا  بقة �شلع لنحو 2546 منتجا 
امل�شاهمة  بهدف  وذل��ك   ،2022 اجل��اري  العام  بداية  منذ 

قدرتها  وت��ع��زي��ز  املنتجات  وج���ودة  �شلمة  م�شتوي  رف��ع  يف 
التناف�شية على امل�شتوي املحلي والإقليمي والعاملي.

اإدارة عمليات تقييم مطابقة الف��راد لنحو  اأنه مت  اأو�شح  و 
20 مهنة وحرفة يف جمالت عدة بناء على برامج املطابقة 
ال�������ش���ادرة ع���ن امل��ج��ل�����س وف��ق��ا ل��ل��م��ع��اي��ري امل��ه��ن��ي��ة املعتمدة، 
اأحوا�س  م��ن��ق��ذي  م��ط��اب��ق��ة  ب��رن��ام��ج  ت��ب��ن��ي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
اجلهات  عدد من  ال�شادرة عن  العامة  وال�شواطئ  ال�شباحة 

العاملية.
اخلدمة  يقدم  املنتجات  مطابقة  تقييم  فريق  اأن  اإىل  ون��وه 
املنتجات يف جم��الت عدة منها مواد  نوعا من  ل�27  حاليا 
البناء والإن�شاء وكفاءة الطاقة والبيئة وال�شحة وال�شلمة، 
مو�شحا اأن املئات من العلمات التجارية حتمل الآن علمة 

اأبوظبي للثقة للألف من املنتجات.

االإمارات ت�ستعر�ص فر�ص اال�ستثمار ال�سناعي واملزايا التناف�سية الفريدة التي توفرها حملة »ا�سنع يف االإمارات«

�شلطان �جلابر: �لإمار�ت �أ�ش�شت مكانة متقدمة يف بناء �لقدر�ت �ل�شناعية يف قطاعات حيوية 
•• دبي-الفجر: 

لل�شناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأع���ل���ن���ت 
وال��ت�����ش��ن��ي��ع، امل���ب���ادرة امل�����ش��رتك��ة بني 
للتنمية  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
ووزارة   ،UNIDO ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ش��ن��اع��ة 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف 
من  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ع����ن 
يف   GMIS AMERICA
مدينة بيت�شربغ الأمريكية يف الفرتة 
 .2022 �شبتمرب  و29   28 بني  ما 
التوا�شل  تعزيز  ت�شتهدف  خطوة  يف 
امل�شنعني  ب�����ني  اجل���������ش����ور  وب�����ن�����اء 
متعددة  وامل���ن���ظ���م���ات  واحل����ك����وم����ات 
الأطراف والتقنيني وجمتمع البحث 
ال�شناعيني  وامل�شتثمرين  والتطوير 

حول العامل.
وي��ف��ت��ت��ح ال�����ش��ي��د ت����وم وول�����ف، حاكم 
 GMIS فعالية  بن�شلفانيا،  ولي��ة 
AMERICA والتي تنظم للمرة 
الأوىل يف مدينة بيت�شربغ الأمريكية 
بنمو  املتعلقة  امل��ل��ف��ات  اأب����رز  ملناق�شة 
العاملي،  ال�شناعي  القطاع  وا�شتدامة 
ال���ث���ورة  اأب�������رز ح���ل���ول  اإىل  ا����ش���ت���ن���اداً 

ال�شناعية الرابعة.
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  وكانت 
ا�شرتاتيجيات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ن  اأع��ل��ن��ت  
القطاع  لتن�شيط  ج��دي��دة  وم��ب��ادرات 
خا�شة  تناف�شيته،  وتعزيز  ال�شناعي 
بعد التداعيات التي �شهدتها �شل�شل 
تقنيات  وظ���ه���ور  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��وري��د 
�شياغة  تعيد  اأن  �شاأنها  م��ن  ج��دي��دة 

القطاع ال�شناعي العاملي. 
وبح�شب البيانات ال�شادرة عن مكتب 
الأمريكي  الق���ت�������ش���ادي  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
القطاع  م�شاهمة  بلغت   ،)BEA(
ال�شناعي يف الناجت املحلي الإجمايل 

2.27 تريليون  الأمريكي ما يقارب 
فيما   ،2020 ال���ع���ام  خ����لل  دولر 
ت��وق��ع��ت ���ش��رك��ة دي��ل��وي��ت ال��ع��امل��ي��ة اأن 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  م�����ش��اه��م��ة  ت��ن��م��و 
الأم��ري��ك��ي بن�شبة  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  يف 

%4.1 خلل العام 2022.
 GMIS ف����ع����ال����ي����ة  و����ش���ت���ن���اق�������س 
ال�����ولي�����ات  يف   AMERICA
التقنيات  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  املتحدة 
ال��رق��م��ي��ة يف ت�����ش��ري��ع ال��ت��ح��ول نحو 
ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة وال���ع���لق���ة بني 
الطاقة وم�شتقبل القطاع ال�شناعي. 
و�شريكز جدول اأعمال الفعالية على 
ع���دد م��ن امل���ح���اور اأب���رزه���ا دع���م منو 
وا�شتدامة القطاع ال�شناعي وت�شريع 
اجلهود العاملية يف زيادة العتماد على 
الهيدروجني  مثل  النظيفة  الطاقة 
ي�شاهم  م�شتقبلي  اق��ت�����ش��اد  ب��ن��اء  يف 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  احل��د  يف 
القت�شاد  وتعزيز  ال�شناعة،  لقطاع 
الدائري، والدور الذي تلعبه التقنيات 
الإنتاج  خطوط  تطوير  يف  املتقدمة 
يف  املتقدمة  التقنيات  اأداء  وحت�شني 
العمل  م�شتقبل  ل�����ش��ي��اغ��ة  ال��ق��ط��اع 
يف  الرقمي  التحول  عملية  وت�شريع 

القطاع ال�شناعي. 
من  ا  ع����ددرّ الفعالية  و�شتناق�س  ك��م��ا 
كيفية  وم��ن��ه��ا  ال��ف��رع��ي��ة  امل��وا���ش��ي��ع 
يف  مب��ا  ال��رق��م��ي��ة،  التقنيات  توظيف 
واحلو�شبة  ال�شطناعي  الذكاء  ذلك 
ال�������ش���ح���اب���ي���ة واإن�������رتن�������ت الأ�����ش����ي����اء 
وتكنولوجيا النانو، وت�شريع توظيف 
على  امل�شتدامة  ال�شناعية  ال�شيا�شات 

امل�شتوى العاملي.

فر�ص داعمة للنمو امل�ستدام
 GMIS و����������ش���������ت�������������������ش���������ل���������ط 
على  ال���������ش����وء   AMERICA

ال�شناعية  وال���ت���ق���ن���ي���ات  ال���ف���ر����س 
اجل�������دي�������دة ال�����ت�����ي ت�����دع�����م ال���ن���م���و 
الق��ت�����ش��ادي امل�����ش��ت��دام، وت��ع��زز عقد 
ال���������ش����راك����ات ب����ني دول�������ة الإم����������ارات 
املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة،  العربية 
الأم���ري���ك���ي���ة. وت�����ش��اه��م ال��ف��ع��ال��ي��ة يف 
وزارة  اأطلقتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  دع���م 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
مليار”   300 “م�شروع  ذل��ك  مبا يف 
والتي  الإمارات”،  يف  “ا�شنع  و 
تهدف من خللها اإىل ا�شتدامة منو 
الإماراتي،  ال�شناعي  القطاع  وتطور 
ال��ت��ي يوفرها  ال��ف��ر���س  وا���ش��ت��ع��را���س 
وال�شركات  للم�شتثمرين  ال��ق��ط��اع 
الدولية، وت�شليط ال�شوء على القيمة 
امل�����ش��اف��ة وامل����زاي����ا ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة التي 
توفرها دولة الإم��ارات للم�شتثمرين 
واأ�شحاب الأفكار واملواهب يف القطاع 
القطاعات  يف  خ�شو�شاً  ال�شناعي، 

ال�شناعية احليوية وذات الأولوية. 

قدرات �سناعية متقدمة 
الدكتور  معايل  قال  املنا�شبة،  وبهذه 
���ش��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل����اب����ر، وزي���ر 
املتقدمة:  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
ال�شيخ  ال�شمو  روؤية �شاحب  “بف�شل 

رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
وتوجيهات  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخ��ي��ه 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
الر�شيدةه”،  الللقيادة  “رعاه  دب��ي 
اأر�شت دولة الإم��ارات مكانة متقدمة 
يف بناء القدرات ال�شناعية يف قطاعات 
والتكنولوجيا  ال��ط��اق��ة  مثل  حيوية 
على  والعتماد  املتقدمة  وال�شناعة 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  تقنيات 
للم�شاهمة يف حتقيق النمو والزدهار 

العاملي«.
مدينة  ا�شت�شافة  “ت�شرنا  واأ���ش��اف: 
بيت�شربغ بولية بن�شلفانيا الأمريكية 
فعالية  م������ن  الأوىل  ال���ن�������ش���خ���ة 
وهو   ،GMIS AMERICA
امل��ت��زاي��دة التي  ت��اأك��ي��د على الأه��م��ي��ة 
توظيف  �شبل  ح��ول  احل��وار  يكت�شبها 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة ل��دع��م منو 

القطاع«.  
الإم������ارات من  دول���ة  “توؤكد  وت��اب��ع: 
الفعالية  ه���ذه  يف  م�شاركتها  خ���لل 
دوره����ا ال���رائ���د ع��امل��ي��اً يف دف���ع عجلة 
ال�شاملة  ال�������ش���ن���اع���ي���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة 
وامل�������ش���ت���دام���ة. واأو�����ش����ح م��ع��ال��ي��ه اأن 

لل�شناعة يف  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
دولة الإم��ارات، تركز على القطاعات 
اإ�شافية  قيمة  ت�شهم يف حتقيق  التي 
التقنيات  تطبيق  وت�����ش��ري��ع  ع��ال��ي��ة، 
احلديثة يف جميع جمالت ال�شناعة 
تنويع  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  وال���ت�������ش���ن���ي���ع، 
امل�شتدام،  النمو  وحتقيق  القت�شاد، 
ال�شناعي،  القطاع  تناف�شية  وتعزيز 
وج�����ذب ال����ش���ت���ث���م���ارات ال���دول���ي���ة يف 
احلالية  ال�������ش���ن���اع���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
التقدم  يعزز  مبا  وذل��ك  وامل�شتقبلية، 
ال�شناعة  وزارة  ه���دف  حتقيق  ن��ح��و 
مب�شاعفة  املتقدمة  والتكنولوجيا 
م�شاهمة القطاع ال�شناعي يف الناجت 

املحلي الإجمايل للدولة.
وق���������ال م�����ع�����ايل وزي���������ر ال�������ش���ن���اع���ة 
دولة  “اإن  املتقدمة:  والتكنولوجيا 
الإمارات تدعو �شركائها حول العامل 
النمو  تعزيز  م�شرية  اإىل  للن�شمام 
فعالية  ���ش��ت��ك��ون  ح��ي��ث  ال�����ش��ن��اع��ي، 
من�شة   GMIS SMERICA
واحلوافز  الفر�س  لعر�س  منا�شبة 
يف  موؤخراً  اأطلقناها  التي  ال�شناعية 
والتي  الإمارات”  “ا�شنع يف  منتدى 
امل�شتثمرين  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  ت��رك��ز 

وامل�شنعني اإىل دولة الإمارات«. 

تعزيز التعاون العاملي
األ��ق��اه��ا يف احلفل  ال��ت��ي  ال��ك��ل��م��ة  ويف 
القمة  من  الرابعة  للدورة  اخلتامي 
دبي،  يف  والت�شنيع  لل�شناعة  العاملية 
ق����ال ت���وم���ا����س وول������ف، ح���اك���م ولي���ة 
ولية  اع��ت��ربت  “لطاملا  بن�شلفانيا: 
بن�شلفانيا موطًنا للمبتكرين. واليوم، 
تعترب الولية رائدة يف توظيف اأحدث 
التقنيات وتطوير القطاع ال�شناعي، 
املجتمع  لتنمية  مبتكًرا  نهًجا  ونتبع 
ال��ع��ام��ل��ة. تتقاطع  ال��ق��وى  وت���دري���ب 
العاملية  القمة  اأه����داف  م��ع  اأه��داف��ن��ا 
باأن  ون���وؤم���ن  وال��ت�����ش��ن��ي��ع،  لل�شناعة 
���ش��ي��م��ك��ن��ن��ا تطوير  اجل���ه���ود  ت��وح��ي��د 
واإنه  ال�شناعي والرتقاء به.  القطاع 
الأوىل  الن�شخة  ا�شت�شافة  لي�شعدين 
GMIS AMERICA يف  من 
مدينة بيت�شربغ بولية بن�شلفانيا يف 

العام 2022«.
بدوره قال نيل ويفر، القائم باأعمال 
والتنمية  امل��ج��ت��م��ع  دائ�����رة  ���ش��ك��رت��ري 
القت�شادية: “فيما توا�شل الوليات 
م����ب����ادرات جديدة  ت��ط��وي��ر  امل��ت��ح��دة 
مدينة  ف������اإن  ال�������ش���ن���اع���ات،  ل��ت��ع��زي��ز 
ب���ي���ت�������ش���ربغ، ب���ت���اري���خ���ه���ا ال���ع���ري���ق يف 
القطاع ال�شناعي، �شتوا�شل جهودها 

الرامية اإىل تعزيز مكانتها وا�شتعادة 
لل�شناعة  عاملية  كعا�شمة  اأجم��اده��ا 
التقنيات  توظيف  خ��لل  م��ن  وذل���ك 
ال�شناعية  الثورة  وتقنيات  املتقدمة 
الرابعة يف القطاع ال�شناعي وبالتايل 
ت���ع���زي���ز ����ش���م���ول���ي���ت���ه وا����ش���ت���دام���ت���ه. 
ا�شت�شافة  “�شتمكننا  واأ������ش�����اف: 
من   GMIS AMERICA
لبقية  بيت�شربغ  مدينة  ق�شة  عر�س 
ال���ع���امل و���ش��ت��وف��ر ل��ن��ا م��ن�����ش��ة عاملية 
ال�شركات  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
والإماراتية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�شناعية 
وال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة وامل�����ش��اه��م��ة يف 
القطاع  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��ي��اغ��ة  اإع�������ادة 
امل�شرتكة  اجلهود  وتعزيز  ال�شناعي، 
ل��ل��ح��د م���ن الن���ب���ع���اث���ات ال�������ش���ارة يف 
التنمية  وت��ع��زي��ز  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع 
وامل�شتدامة.  ال�����ش��ام��ل��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
ب����ق����ادة  ال�����رتح�����ي�����ب  اإىل  ن���ت���ط���ل���ع 
يف  العامليني  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
ومدينة  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

بيت�شربغ.«

حتقيق االزدهار العاملي
�شلطان  �شليم  ب��در  ق��ال  وم��ن جانبه، 
التنظيمية  اللجنة  رئي�س  ال��ع��ل��م��اء، 
والت�شنيع:  لل�شناعة  العاملية  للقمة 
املتحدة  ال����ولي����ات  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  “اأن 
من  الأوىل  ل��ل��ن�����ش��خ��ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
 ،GMIS AMERICA فعالية
�شاأنه تعزيز اجلهود  حدث عاملي من 
الأطراف  كافة  بني  التعاون  وتو�شيع 
ال�شناعي،  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ع��لق��ة  ذات 
تتيحها  ال����ت����ي  ال����ف����ر�����س  لغ����ت����ن����ام 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  تقنيات 
ال�شاملة  ال�شناعية  التنمية  وحتقيق 

وامل�شتدامة.«
ثاين  “باعتبارها  العلماء:  واأ���ش��اف 

م��دي��ن��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة تدمج 
مدينة بيت�شربغ ر�شمًيا اأهداف الأمم 
املتحدة للتنمية امل�شتدامة يف اأهدافها 

و�شيا�شاتها، 
 GMIS ع��ق��د  ي�����ش��اه��م  اأن  ون���اأم���ل 
يف  ب���ي���ت�������ش���ربغ  يف   America
امللهمة  ال��ت��ح��ول  ق�����ش��ة  ا���ش��ت��ع��را���س 
�شناع  وت�����ش��ج��ي��ع  ل��ل��ع��امل  ل��ل��م��دي��ن��ة 
القرار وقادة ال�شناعة والتكنولوجيا 
على التعاون واتخاذ اإجراءات حا�شمة 
وت�شريع  اإي���ج���اب���ي  ت��غ��ي��ري  لإح������داث 
التحول نحو اقت�شاد رقمي وم�شتدام، 

وحتقيق الزدهار العاملي«.
العاملية  ال���ق���م���ة  ع���ق���د  اأن  م�����وؤك�����داً 
لل�شناعة والت�شنيع فعاليتها الأوىل 
يف   GMIS America م����ن 
فر�شة  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
اخلري  حتقيق  يف  للم�شاهمة  حقيقة 

العاملي.

فعاليات احلدث
 GMIS و����������ش���������ت�������������������ش���������ه���������د 
الأول  يوميها  يف   AMERICA
والثاين، 28 و29 �شبتمرب 2022، 
والأن�شطة،  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 
وحلقات  رئي�شية  كلمات  ذل��ك  يف  مبا 
النقا�س وجل�شات حوارية وور�س عمل 
اأبرز  ت��ت��ن��اول  وحم��ا���ش��رات  تفاعلية 
املوا�شيع املوؤثرة يف القطاع. و�شتنظم 
يف   GMIS AMERICA
 ،2022 �شبتمرب   30 الثالث  اليوم 
ملراكز  ح�����ش��ري��ة  م��ي��دان��ي��ة  زي�������ارات 
واملن�شاآت  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
مدينة  يف  واجل���ام���ع���ات  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
البتكارات  اأح���دث  لعر�س  بيت�شربغ 
وت�شجيع  امل��ت��اح��ة  التقنية  واحل��ل��ول 
التعاون عرب القطاعات ودعم فر�س 

ال�شتثمار.



اخلميس   1  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13635  
Thursday    1    September    2022   -  Issue No   13635

16

املال والأعمال
•• دبي – الفجر

 ت���ويل ج��م��ارك دب���ي اأه��م��ي��ة ق�����ش��وى يف تطوير 
خ���دم���ات ذك���ي���ة وم��ب��ت��ك��رة، ل��ت�����ش��ه��ي��ل اإج������راءات 
ال���دول���ة مب��ا يحقق  اإىل  ال��ق��ادم��ني  امل�����ش��اف��ري��ن 
�شعادتهم، ومتنح انطباعاً مميزاً اأن دبي عا�شمة 
تدعم  كما  ال�شائحني،  وقبلة  العاملية،  ال�شياحة 
اإج������راءات ج��م��ارك دب���ي امل��ب��ت��ك��رة خ��ط��ط مطار 
الرائدة  مكانته  على  احل��ف��اظ  يف  ال���دويل  دب��ي 
ازدح��ام��ا يف  الدولية  امل��ط��ارات  كاأكرث  واملرموقة 

العامل.
عمليات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��م��ايل  اإب��راه��ي��م  وق����ال 
جمارك  :”تعمل  دب���ي  ج���م���ارك  يف  امل�����ش��اف��ري��ن 
دب���ي و���ش��م��ن ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ال��ط��م��وح��ة على 

اإدخال حت�شينات خلدماتها املقدمة للمتعاملني 
التجارية وت�شريع  العمليات  لتعزيز  وامل�شافرين 
حركة امل�شافرين ، معتمدة يف ذلك على الأر�شية 
احلديثة  والتقنيات  التكنولوجيا  م��ن  ال�شلبة 
ا�شتثمرت  التي  ال�شطناعي  الذكاء  وخ�شائ�س 
ف��ي��ه��ا ال���دائ���رة خ���لل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، ومن 
جمارك  بتطويرها  تقوم  التي  اخلدمات  �شمن 

املبكر  “ الإف�������ش���اح  ب���رن���ام���ج  ب��ت��ط��وي��ره��ا  دب����ي 
امل�شتخدمني حيث  يلبي متطلبات  مبا  الذكي” 
اح�شائيات  توفري  امل�شتقبلية  التح�شينات  ت�شهد 
املحتوى  ت�شفح  من  متكنه  للم�شتخدم  وا�شحة 
بدون الت�شال ب�شبكة املعلومات و �شهوله التنقل 
التطبيق  اأهمية  وت��ربز  التطبيق  عرب  البحث  و 
يف ت�شهيل عملية الإف�شاح املايل  و ال�شلع ب�شكل 

�شريع و اآم��ن  و ذل��ك ع��رب  النقر على ع��دد من 
اخل��ي��ارات و خ��لل اأق��ل م��ن خم�س دق��ائ��ق حيث 
اإل��ك��رتون��ي��اً دون احلاجة  ي��ت��م اجن���از الإف�����ش��اح  
املعاملة  ل��لإجن��از  النتظار  طابور  يف  للنتظار 
 30 م��ن  اك��رث  تتطلب  كانت  التي  و  اجلمركية 
الورقية  امل��ع��ام��لت  اإىل  احل��اج��ة  ودون  دق��ي��ق��ة، 
التقليدية، كما يوفر التطبيق قناة اآمنة و�شريعة 

الأنظمة  ح��ول  امل�شافرين  اإىل  املعلومات  لنقل 
والقوانني اجلمركية التي تعتمدها جمارك دبي، 
و يتيح تطبيق “ الإف�شاح الذكي” للقادمني اإىل 
الأمتعة  )الب�شائع،  ع��ن  امل�شبق  الإف�����ش��اح  دب��ي 
ال�شخ�شية والهدايا ، العملت املعدنية ، واملبالغ 

النقدية( الواردة ب�شحبة امل�شافر .
التح�شينات  خطة  ت�شمل  الكمايل:”  واأ���ش��اف 

اأي�شاً تفعيل خا�شية الذكاء ال�شطناعي بتمكني 
التطبيق من التعرف على ال�شلع املراد الإف�شاح 
رمز  ت��ق��دمي  ث��م  وم���ن  ت�شويرها  مب��ج��رد  عنها 
امل�شتحقة  اجلمركية  ال��ر���ش��وم  وحت��دي��د  املن�شق 
عليها، و تفعيل املا�شح ال�شوئي لقراءة وتخزين 
تعبئتها،  اىل  احل���اج���ة  دون  ال�����ش��ف��ر  م��ع��ل��وم��ات 
والطلع على خدمات مبني مطار دبي الدويل 
بتحديد مواقع املطاعم، وال�شوق احلرة، وبوابات 
دبي،  جمارك  موظفي  تواجد  ومناطق  اخل��روج 
ال��ذك��ي م��ن فعالية منظومة  امل�����ش��روع   وي��ع��زز  
التفتي�س اجلمركي يف مطارات دبي وزيادة الوعي 
حول املواد املمنوعة واملقيدة للم�شافرين، والتي 
ميكن الطلع عليها عرب التطبيق واملتوفر على 

متجري جوجل بلي و اآبل �شتور«.

الهيئة تنظم جولة يف اأربع مدن هندية مب�ساركة ممثلني عن اأبرز موؤ�س�سات القطاع

»�لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي« ترّوج لل�شارقة �شياحيًا يف �لهند

طري�ن �لإمار�ت نقلت �أكرث من 10 مليني م�شافر خلل �ل�شيف

•• الهند-الفجر: 

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة الإمن�����اء ال��ت��ج��اري وال�����ش��ي��اح��ي يف 
ب���داي���ة الأ����ش���ب���وع اجل������اري، جولة  ال�����ش��ارق��ة يف 
ت��روي��ج��ي��ة ل��ه��ا يف ال��ه��ن��د، مب�����ش��ارك��ة وف���د رفيع 
امل�شتوى تراأ�شه �شعادة خالد جا�شم املدفع، رئي�س 
ال�شياحية  للمقومات  ال��رتوي��ج  ب��ه��دف  الهيئة، 
والرتفيهية وامل�شاريع اجلديدة وفر�س الأعمال 
اإمارة ال�شارقة، وتعزيز ا�شتقطاب ال�شياح من  يف 

خمتلف اأنحاء الهند.
عن  ممثلني  الهيئة  ترتاأ�شه  ال��ذي  ال��وف��د  و�شم 
اأبرز اجلهات ال�شياحية من القطاعني احلكومي 
والتطوير  لل�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  واخل��ا���س 
)�شروق(، وطريان الإمارات، والعربية للطريان، 
)�شاتا(،  ل��ل�����ش��ف��ري��ات  ال�����ش��ارق��ة  م��ط��ار  ووك���ال���ة 
يف  الذهبية  الرمال  فندق  ممثلي  اإىل  بالإ�شافة 
للفنادق،  الوطنية  ال�����ش��ارق��ة  و���ش��رك��ة  ال�����ش��ارق��ة، 

ووكالة مقر العامل لل�شفريات )كوزمو ترافل(.
رئ��ي�����ش��ة، هي:  ه��ن��دي��ة  م���دن   4 و�شملت اجل��ول��ة 
مومباي، ونيودلهي، وحيدر اأباد، وت�شيناي، وتاأتي 
يف اأعقاب اإطلق الهيئة تقرير الربع الثاين لعام 
اأن  ال�شياحة، الذي ك�شف  املتعلق بقطاع   2022
الأ�شواق  قائمة  يف  الأوىل  املرتبة  احتلت  الهند 

امل�شدرة لل�شياح باجتاه ال�شارقة.
 

مومباي
مومباي  مدينة  يف  الرتويجية  اجلولة  انطلقت 
التجارية للهند، حيث عقد على مدار  العا�شمة 
م��ع جمموعة  الج��ت��م��اع��ات  م��ن  �شل�شلة  ي��وم��ني 
املعنية  واجل��ه��ات  ال�شياحي  القطاع  ممثلي  م��ن 
ال�شفر  ووك���لء  الفندقية،  املن�شاآت  م��دي��ري  م��ن 
والرحلت، وم�شغلي اجلولت ال�شياحية، وممثلي 

�شركات الطريان، بح�شور اإعلمي لفت.
وت�شمنت اجلولة لقاءات فردية وعرو�شاً تقدميية 
مف�شلة قدمها ممثلو “�شياحة ال�شارقة” و�شركة 

العربية للطريان، حول الفر�س القائمة واملقبلة 
يف قطاع ال�شياحة وال�شفر بالإمارة، �شواء بغر�س 
نالت  والتي  الرتفيه،  اأو  وال�شتثمارات  الأعمال 
اهتمام ال�شركاء املحتملني وفتحت اآفاقاً جديدة 

للتعاون بني اجلانبني.
 

اجتماعات عمل
وم���ع خ��ت��ام ج��ول��ت��ه يف م��دي��ن��ة م��وم��ب��اي، انتقل 
ليعقد  نيودلهي،  الهندية  العا�شمة  اإىل  ال��وف��د 
اج��ت��م��اع��ات ع��م��ل م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب�شناعة 
ال�شفر وال�شياحة وال�شيافة، وتوجه الوفد عقب 
لقاءاته يف نيودلهي  جنوباً اإىل مدينة حيدر اآباد، 
ت�شيناي  اأن يختتم جولته يف مدينة  املقرر  ومن 

يوم ال�شبت 3 �شبتمرب اجلاري.
وت�����ش��ت��ه��دف اجل���ول���ة ال��رتوي��ج��ي��ة ت��ع��زي��ز تدفق 
احلركة ال�شياحية للم�شافرين من ال�شوق الهندي 
القادمني للإمارة، مبا يتما�شى مع م�شاعي تعزيز 
العلقات بني اإمارة ال�شارقة واملدن الهندية على 
التي  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ويف  ال�شعد  خمتلف 

ت�شاهم يف منو القت�شاد الوطني للدولة.
 

وجهات اإمارة ال�سارقة
وت�شعى “�شياحة ال�شارقة” واجلهات امل�شاركة يف 
اجلولة اإىل ت�شليط ال�شوء على اأحدث الوجهات 
وامل�������ش���اري���ع اجل����دي����دة يف ال�������ش���ارق���ة م���ن خلل 
ت��ع��ري��ف ال�����ش��ي��اح م��ن ال��ه��ن��د ب��ه��ا، م��ث��ل “�شفاري 
اأكرب حديقة �شفاري يف العامل خارج  ال�شارقة”، 
و”قلب  خورفكان”،  و”مدرج  الإفريقية،  القارة 

وجمموعة  مليحة”،  و”منطقة  ال�شارقة”، 
املنتجعات والفنادق وامل�شاريع ال�شاطئية الرتاثية 
واملعا�شرة املخ�ش�شة لل�شيافة والرتفيه، وغريها 
الإمارة  بزيارة  ال�شتمتاع  ت�شمن  والتي  الكثري، 
مبنظور جديد وتقدم جتربة �شياحية ا�شتثنائية 
متكاملة للجميع باختلف اهتماماتهم وفئاتهم 

العمرية.
 

�سراكة را�سخة
املدفع،  جا�شم  خالد  �شعادة  قال  ال�شاأن،  هذا  ويف 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الإمن�����اء ال��ت��ج��اري وال�����ش��ي��اح��ي يف 
الأ�شواق  م��ن  ال��ه��ن��د  ك��ان��ت  “لطاملا   : ال�����ش��ارق��ة 

�شعينا  ل��ذا  ال�����ش��ارق��ة،  لإم���ارة  الهامة  الرئي�شية 
للو�شول اإىل ال�شياح والزوار املحتملني من الهند 
م��ن خ���لل ه���ذه اجل��ول��ة ال��رتوي��ج��ي��ة مل�شاعفة 
الوقت  ويف  منهم،  اأك��رب  اأع��داد  ا�شتقطاب  فر�س 
ذاته فاإن )اتفاقية ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة 
ب��ني دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة والهند( 
التجارية  واملعار�س  املا�شي،  فرباير  يف  املوقعة 
ا�شتقبال  ف��ر���س  ���ش��ت��زي��د  ال���ك���ربى،  وامل���وؤمت���رات 
حيث  وامل�شتثمرين،  الأع��م��ال  رج���ال  م��ن  امل��زي��د 
�شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً يف اأعدادهم منذ مطلع 

العام اجلاري«.
ال�شارقة على بعد  اإم���ارة  “تقع  امل��دف��ع:  واأ���ش��اف 

3 اإىل 5 �شاعات طريان من معظم مدن الهند، 
ما يجعلها وجهة قريبة لق�شاء اإجازة طويلة اأو 
عطلة نهاية اأ�شبوع �شريعة، ل�شيما مع احت�شان 
الإمارة  العديد من الوجهات العائلية والثقافية 
اإىل ج���ان���ب الأم���اك���ن  وال��رتف��ي��ه��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
والريا�شات  امل���غ���ام���رات  واأن�����ش��ط��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
البحرية  واجلبلية وغريها الكثري، ومع افتتاح 
فاإننا  م�شتقبًل  وال��وج��ه��ات  امل�شاريع  م��ن  امل��زي��د 
القادمني  ال�شياح  اأع��داد  يف  اأك��رب  ارتفاعاً  نتوقع 

من الهند«.
�شهدت  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه،  واأو����ش���ح 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  وبتوجيهات  م��وؤخ��راً، 
ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�شو 
اإط���لق حزمة  ال�����ش��ارق��ة،  املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م 
�شملت  النوعية،  التنموية  امل�شاريع  من  متنوعة 
م�شاريع ووجهات �شياحية مميزة وتراثية وبيئية 
التجارب  باقات  قيمة يف جمموع  اإ�شافة  �شتكون 
والأن�������ش���ط���ة لإث�������راء جت���رب���ة ال�����ش��ي��اح وال������زوار 
اإ�شافة ا�شرتاتيجية �شتخدم و�شتدعم  باعتبارها 
خمتلف القطاعات احليوية يف الإم��ارة، كما من 
وتعزز  املنطقة  م�شتقبل  ر���ش��م  تعيد  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 

مكانة ال�شارقة على خارطة ال�شياحة العاملية.
  

منو قوي
الذي   ،2022 لعام  الثاين  الربع  وي�شري تقرير 
ت�����ش��دره هيئة الإمن����اء ال��ت��ج��اري وال�����ش��ي��اح��ي يف 
يف  الفندقية  املن�شاآت  اأن  اإىل  اأخ����رياً،  ال�����ش��ارق��ة، 
نزيل يف  األ��ف��اً   270 اأك��رث من  ا�شتقبلت  الإم���ارة 

ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل���اري، م�شجلة زيادة 
العام  م��ن  ذات��ه��ا  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة   4% بن�شبة 
امل��ا���ش��ي، م��ع ا���ش��ت��ق��ب��ال ف��ن��ادق ال�����ش��ارق��ة بالربع 
الثاين لأكرث من 30 األف نزيل من الهند، بنمو 
املقابلة  الفرتة  يف  ال��ن��زلء  بعدد  مقارنة   19%
ال�شوق  م��ن  ال���ن���زلء  لي�شكل   ،2021 ع���ام  م��ن 
املن�شاآت  ن��زلء  من   12.8% ن�شبته  ما  الهندي 

الفندقية يف اإمارة ال�شارقة.
ال�شفر،  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ش��ة  ال��ق��ي��ود  تخفيف  وم���ع 
وخ�شو�شاً اأن امل�شافرين الذين تلقوا كل جرعات 
لقاح كوفيد-19 غري م�شطرين لإجراء اختبار 
م�����ش��ح��ة الأن�����ف، وم���ع ت��وف��ر خ���ي���ارات الرحلت 
اجلوية املتنوعة باأ�شعار تناف�شية توفرها �شركات 
ال�شارقة  اإىل  الهند  من  ال�شفر  اأ�شبح  الطريان، 
اأ�شرع واأ�شهل، حيث باإمكان امل�شافرين من الهند 
القيام برحلت جوية مبا�شرة اإىل ال�شارقة، من 
عدة مدن هندية، وتت�شدر بنغالور، وحيدر اأباد، 
ونيودلهي، وت�شيناي قائمة املدن التي ياأتي منها 

اأكرب عدد من �شياح ال�شوق الهندي اإىل الإمارة.

•• دبي-وام:

نقلت طريان الإمارات اأكرب ناقلة دولية يف العامل اأكرث 
األ���ف رح��ل��ة اإىل   35 10 م��لي��ني راك���ب على نحو  م��ن 

130 وجهة خلل ال�شيف.
وعملت طريان الإمارات التي كانت تتوقع العودة القوية 
املطارات  �شركائها يف  مع  بالتعاون مبكراً  �شيفاً  لل�شفر 
لت�شغيل رحلتها املنتظمة واحلد من اأي ا�شطرابات يف 
بعطلتهم  اللتحاق  يف  العملء  طلب  وتلبية  احلركة 
العائلت  وزي�����ارة  لل�شياحة  ل��ه��ا  امل��خ��ط��ط  ورح��لت��ه��م 

والأ�شدقاء يف جميع اأنحاء العامل.
خلدمة  اأي�����ش��اً  عملياتها  الإم�����ارات  ط���ريان  ع���ززت  كما 
اإقبال  ي�شهد  ال���ذي  ال�شيفي  امل��و���ش��م  خ���لل  ال��ع��م��لء 

لندن  اإىل  اليومية  خدمتها  اأع���ادت  حيث  ال�شفر  على 
ال�شيف  33 مدينة يف  اإىل  الرحلت  وزادت  �شتان�شتيد 
وال�شرق  واآ���ش��ي��ا  اأوروب����ا  ع��رب  الرئي�شية  اخل��ط��وط  على 
مثل  املف�شلة  العطلت  وجهات  اإىل  بالإ�شافة  الأو�شط 

�شي�شيل واملالديف واملك�شيك وميامي.
واأ�شافت طريان الإمارات خلل يونيو املا�شي تل اأبيب 
اإىل �شبكتها العاملية. كما اأ�شافت يف يوليو املا�شي رحلة 
امل�شافرين  غ��ات��وي��ك خل��دم��ة  ل��ن��دن  اإىل  ث��ال��ث��ة  ي��وم��ي��ة 

املتاأثرين بخف�س ال�شعة يف لندن هيرثو.
32 �شالة  واأع������ادت ط����ريان الإم�������ارات ف��ت��ح وت�����ش��غ��ي��ل 
خا�شة  �شالة   25 ذل��ك  يف  مب��ا  املتميزة  �شالتها  م��ن 
لتزويد  خطوطها  �شبكة  ع��رب  الرئي�شية  امل���ط���ارات  يف 
امل�����ش��اف��ري��ن ال��دائ��م��ني وم�����ش��اف��ري ال��درج��ت��ني الأوىل 

والأعمال مبلذ للراحة والنتعا�س خلل رحلتهم.
املطارات  واإىل  م��ن  املجانية  النقل  خ��دم��ات  اأع���ادت  كما 
اخل��ا���ش��ة بعلمتها ال��ت��ج��اري��ة م��ع خ��دم��ة ال�����ش��ي��ارة مع 
الدرجتني  لعملء   Chauffeur Drive �شائق 

الأوىل والأعمال يف غالبية املدن التي تخدمها.
الدولية  امل��ط��ارات  اأك��رث  ال���دويل  دب��ي  مطار  وي�شتخدم 
ازدحاماً يف العامل املليني من عملء طريان الإمارات 

و�شوًل ومغادرًة وعبوراً كل �شهر.
وح��ر���ش��ت ال��ن��اق��ل��ة ع��ل��ى ���ش��م��ان ���ش��ل���ش��ة ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
بتوفري  الأ�شبوع  اأيام  ال�شاعة طوال  مركزها على مدار 
املبنى  اإ�شافية يف جميع مرافق  ب�شرية  م��وارد وعنا�شر 
طريان  ا�شتثمارات  من  امل�شافرون  املطار.وا�شتفاد  يف   3
الإمارات يف اخلدمات واملبادرات الرقمية لتقليل اأوقات 

املطار  ع��رب  العملء  وانتقال  تدفق  وت�شهيل  النتظار 
وجهاتهم  نحو  والن��ط��لق  �شفرهم  اإج����راءات  لإك��م��ال 
اأك���رث من  اأن��ه��ى  ال�شيف  اأ���ش��ه��ر  وي�����ش��ر.خ��لل  ب�شل�شة 
الإن��رتن��ت على  ع��رب  اإج��راءات��ه��م  3.8 مليني م�شافر 
الإم�������ارات  ط�����ريان  وت��ط��ب��ي��ق   emirates.com
األف   500 اأكرث من  وا�شتخدم   Emirates App
اإجراءاتهم  اإنهاء  22 ك�شكا للخدمة الذاتية يف  م�شافر 
دبي  مبطار   3 املبنى  يف  الأمتعة  لت�شليم  مرفقا  و38 
ال����دويل ك��م��ا ا���ش��ت��ف��اد اأك���رث م��ن 11 األ���ف م�����ش��اف��ر من 
خدمة ط��ريان الإم����ارات لإن��ه��اء الإج����راءات م��ن املنزل 
وه���ي جم��ان��ي��ة ل��رك��اب ال���درج���ة الأوىل امل��غ��ادري��ن من 
اإىل  املطار واجتهوا مبا�شرة  الطوابري يف  دبي وتخطوا 

كاونرتات الهجرة والفح�س الأمني.

االإف�ساح عن االأمتعة اإلكرتونيًا قبل القدوم اإل الدولة

جمارك دبي تعتمد �لذكاء �ل�شطناعي للت�شهيل على �مل�شافرين و�إ�شعادهم
اإبراهيم الكمايل: ندعم دبي عا�سمة ال�سياحة العاملية

- اأكرث من 30 األف نزيل من الهند يف فنادق ال�سارقة خالل الربع الثاين لعام 2022
- الهند تت�سدر االأ�سواق ال�سياحية الدولية لالإمارة بح�سة 12.8 % من اإجمايل الزوار
- اجلولة ت�سمل مدن بومباي ونيودلهي وحيدر اأباد وت�سيناي وتختتم 3 �سبتمرب اجلاري

Date 1/ 9/ 2022  Issue No : 13635
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance In Lawsuit 

No. AJCFICIPOR2022/0002362 commercial (Partial)

To Defendant: Muhammad Ahmed Youssef,Residence unknown.

You are required to attend the hearing on 14/09/2022 before the Case 

Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 

instance Office No. (Case Manager Office No.8) personally, or through 

a legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied 

with all documents within a period not exceeding ten days from the date 

of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 

case as a defendant.

Judicial Services Office/ Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

                                        70533 Date 1/ 9/ 2022  Issue No : 13635
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance In Lawsuit 

No. AJCFICIPOR2022/0002944 commercial (Partial)

To Defendant: Obah Obeis Ahmed,Residence unknown.

You are required to attend the hearing on 06/09/2022 before the Case 

Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 

instance Office No. (Case Manager Office No.6) personally or through a 

legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied 

with all documents within a period not exceeding ten days from the date 

of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 

case as a defendant.

Judicial Services Office /Eman Ahmed Alawdi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

 70533Date 1/ 9/ 2022  Issue No : 13635
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance In Lawsuit 

No. AJCFICIPOR2022/0002362 commercial (Partial)
To Defendant: Rawdat Eabdi, Residence unknown.
You are required to attend the hearing on 14/09/2022 before the Case 
Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of 
First instance Office No. (Case Manager Office No.8) personally or 
through a legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit 
accompanied with all documents, within a period not exceeding ten 
days from the date of the publication and this is for consideration of the 
above-mentioned case as a defendant.
Judicial Services Office/ Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 1/ 9/ 2022  Issue No : 13635
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication of Payment
In execution No. 8784/2022/253-cheques execution

In seventh execution circuit No 230
Execution Subject: claiming the value of returned cheque No(000019) issued 
from RAK bank in the amount of (2005535 AED)
The plaintiff: SAHNI GENERAL TRADING L.L.C, represented by 
SURINDERPAL SINGH SAHANI,Address: UAE Dubai- Naif - Dubai - bldg. 
shop No. 36. 37-owned by Muhammad Ali Musabch Al Qayzi Al Falasi
The defendant: 1- Aydin Hamid Zamanian Zeinali
Notification subject: has filed the above mentioned executive lawsuit obligating 
you to pay the executive amount 2005535 to the plaintiff.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event 
of non compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date 
of publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 1/ 9/ 2022  Issue No : 13635
Dubai Courts of First Instance

A Notice of Payment by Publication
Execution No.:3362/2022/207-Commercial Execution

Presented to: The Eighth Execution Department No. No. 229
The Subject of the Execution:The Execution of the judgment issued in Lawsuit 
No. 3204 of 2021 commercial partial, by paying the executed amount of (AED 
125526.19), including fees and expenses.
Claimant:Squiby Foods B.V,Address:United Arab Emirates Dubai Riqqa Al 
Buteen-Deira - Dubai- Al Maktoum Street,MM Towers Building- Apartment 
No.:1203
Who is required to be noticed: 1. European sea food LLC, his capacity: A 
Enforcee
The Subject of the Notice:The above-mentioned executive lawsuit has been 
brought against you and obligated you to pay the executed amount of (AED 
125526.19) to the requester of execution or the court treasury, in addition to the 
amount of to court treasury fees.Therefore, the Court will initiate the executive 
procedures against you in the event of non-compliance with the aforementioned 
decision within 0 days from the date of publishing this notice.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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اأعلن جمل�س دبي الريا�شي عن فتح باب الت�شجيل يف الن�شخة اخلام�شة من 
يف  نوعه  الأول من  الريا�شي  احل��دث   ،"2022 لل�شيدات  دبي  "ترايثلون 
املنطقة املخ�ش�س لل�شيدات فقط، الذي ينظمه جمل�س دبي الريا�شي يوم 
الأحد )2 اأكتوبر 2022( بالتعاون مع نادي دبي لل�شيدات، ويت�شمن ثلث 

ريا�شات، هي ال�شباحة واجلري والدراجات الهوائية.
من  الن�شاء  جميع  اأم���ام  ال��رتاي��ث��ل��ون  يف  الت�شجيل  املنظمة  اللجنة  وتتيح 
خمتلف امل�شتويات البدنية وجميع اجلن�شيات من داخل وخارج الدولة بداية 
من عمر 15 �شنة فما فوق، وذلك عرب املوقع الإلكرتوين الر�شمي ملجل�س 
دبي الريا�شي www.dubaisc.ae، حيث ميكن للراغبات يف امل�شاركة 

الت�شجيل ب�شكل فردي اأو بتكوين فرق.

ويحت�شن نادي دبي لل�شيدات مبنطقة جمريا مناف�شات الن�شخة اخلام�شة 
م��ن ال��رتاي��ث��ل��ون ال���ذي يت�شمن ث���لث ري��ا���ش��ات ه���ي: ال�����ش��ب��اح��ة، اجلري، 
والدراجات الهوائية مل�شافة ت�شل اإىل اأكرث من 40 كيلومرًتا، وذلك �شمن 
املعتمدة، حيث  الأوملبية  وامل�شافة  و�شربنت،  �شربنت،  �شوبر  فئات هي  ثلث 
تتناف�س املت�شابقات يف فئة ال�شوبر �شربنت على م�شافة 400 مرت �شباحة، 
وم�شافة 10 كيلومرتات دراجات هوائية، وم�شافة 2.5 كيلومرت جري، فيما 
تتناف�س املت�شابقات يف فئة ال�شربنت على م�شافة 750 مرت �شباحة، وم�شافة 
جري، ويف فئة  كيلومرتات   5 وم�شافة  الهوائية،  للدراجات  كيلومرتاً   20
كيلومرت   1.5 م�شافة  على  امل�شاركات  تتناف�س  املعتمدة  الأومل��ب��ي��ة  امل�شافة 

�شباحة، و40 كيلومرت للدراجات هوائية، و10 كيلومرتات جري.

وتنطلق مناف�شات الرتايثلون مب�شابقة ال�شباحة، التي تقام يف �شاطئ نادي 
كامل  توفري طاقم  و�شيتم  التامة،  اإط��ار من اخل�شو�شية  لل�شيدات يف  دبي 
اإىل  ينتقلن  ثم  وم��ن  ال�شباحة،  �شباق  اأثناء  امل�شاركات  ملتابعة  املنقذات  من 
�شارع جمريا  النادي يف  اأمام  التي تنطلق من  الهوائية  الدراجات  مناف�شات 
ما بني متحف الحتاد وتقاطع �شارع الثنية، و�شوًل اإىل النادي مرة اأخرى، 
اإىل مناف�شات اجلري الذي جتري مناف�شاته مبحاذاة قناة دبي  ثم ينتقلن 

املائية، لتنتهي املناف�شات داخل نادي دبي لل�شيدات.
ويعمل جمل�س دبي الريا�شي على تنظيم العديد من الأن�شطة والفعاليات 
املخ�ش�شة لل�شيدات واإطلق العديد من املبادرات التي تهدف اإىل تعزيز دور 
املراأة يف القطاع الريا�شي �شواًء على م�شتوى التمكني والتطوير اأو املمار�شة 

الدولية،  املحافل  كافة  يف  امل�شرف  التمثيل  خ��لل  من  الإجن���ازات  وحتقيق 
امل��راأة من خلل  كما يعمل وفق منهجية ت�شعى لتحقيق التطور يف ريا�شة 
توعية املراأة باأهمية الريا�شة يف حياتها اليومية على املدى القريب وتعزيز 
والعاملية  والإقليمية  املحلية  الريا�شية  ال�شاحة  الإماراتية على  املراأة  وجود 
على املدى البعيد. ويعد ترايثلون دبي لل�شيدات اأحد مبادرات جمل�س دبي 
البدين بني  الن�شاط  ثقافة ممار�شة  ن�شر  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الريا�شي 
الن�شاء، وتاأ�شي�س قاعدة را�شخة من هذه الفئة املجتمعية ملمار�شة الريا�شة 
على  اأو  التناف�شي  امل�شتوى  على  ���ش��واًء  البدنية  الن�شاطات  اأن����واع  وجميع 
م�شتوى املمار�شة التي تك�شب املراأة الر�شاقة واللياقة وحتافظ على �شحتها 

مبا ميكنها من اأداء دورها على �شعيد خدمة الوطن ورعاية اأفراد اأ�شرتها.

•• اأبوظبي- وام:

اأكد الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم اأن الأندية الإماراتية جنحت يف ال�شتفادة 
من فرتة النتقالت ال�شيفية باإبرام العديد من ال�شفقات املهمة لنخبة من 
النجوم. واأ�شار الحتاد يف تقرير مو�شع ن�شره ام�س على موقعه الر�شمي اإىل 
اإىل  ري��ال  فيا  األكا�شري من  باكو  الإ�شباين  ال��دويل  املهاجم  انتقال  اأن �شفقة 
اأهم ال�شفقات يف الدوري الإماراتي ودوري��ات غرب  ال�شارقة تعد واحدة من 

اآ�شيا ب�شكل عام.
ال�����ش��ي��ف��ي ح��ي��ث �شم  امل��ريك��ات��و  ك���ان ن�شطا يف  ن����ادي اجل���زي���رة  اأن  واأو����ش���ح 
اإ���س بي يف  ن��ادي  ال��دويل الروماين فلورين تنا�شي قادما من  �شانع الألعاب 
بوخاري�شت، واجلناح املغربي اأ�شرف بن �شرقي الذي �شبق له اللعب يف الهلل 

ال�شعودي والزمالك امل�شري.
واألقى التقرير ال�شوء اأي�شا على �شفقة انتقال املهاجم ال�شوري عمر خريبني 
اإىل نادي �شباب الأهلي قادما من الوحدة على �شبيل الإعارة بديل للمهاجم 

الرنويجي توما�س اول�شن.
ال�شعودي  ال���دوري  يف  ال�شفقات  اأب���رز  التقرير  ا�شتعر�س  نف�شه  ال��وق��ت  يف 
ومنها انتقال اللعب هيلدر كو�شتا من ليدز يونايتد الإجنليزي اإىل احتاد 
اإىل  اأرون يوبيندرا  الدويل  �شانتي مينا واجلابوين  الإ�شباين  جدة، واملهاجم 
اإىل  ج��دة  اأه��ل��ي  م��ن  انتقل  ال��ذي  غريب  الرحمن  عبد  وال�شعودي  ال��ه��لل، 
فنار  من  التفاق  اإىل  املنتقل  تي�شريان  مار�شيل  الكنجويل  واملدافع  الن�شر، 
بخ�شة الرتكي.. فيما اعترب التقرير اأن انتقال اللعب الدويل ال�شوري عمر 

ال�شومة من اأهلي جدة اإىل نادي العربي اأبرز �شفقات دوري جنوم قطر.

•• دبي-الفجر:

ال�شيفية  ال���دورة  مناف�شات  اختتمت 
احلادية ع�شرة لأكادمييات كرة القدم 
التي نظمها جمل�س دبي الريا�شي يف 
القدم  ك��رة  و�شركات  واأن��دي��ة  ملعب 
680 لع��ًب��ا من  فيها  و���ش��ارك  بدبي 
خمتلفة  اأن��دي��ة   5 مثلوا  فريق   24
اأندية الدولة هم: �شباب الأهلي،  من 

الو�شل، الن�شر، حتا، وعجمان.
بني  قوية  مناف�شات  ال���دورة  و�شهدت 
الفرق امل�شاركة التي لعبت 42 مباراة 
�شمن 6 فئات عمرية، حيث فاز فريق 
الأول يف فئة  ب��امل��رك��ز  الأه��ل��ي  ���ش��ب��اب 
حتت 17 �شنة التي اأقيمت مبارياتها 
اأن  يف ملعب �شباب الأهلي وذل��ك بعد 
ت�شدر ترتيب الفرق مبجموع 9 نقاط 
وت�شجيله 12 هدًفا يف البطولة، كما 
القدم  لكرة  الأه��ل��ي  �شباب  فريق  ف��از 
حتت  فئة  مناف�شات  يف  الأول  باملركز 
يف  مناف�شاتها  اأقيمت  التي  �شنة   16

ملعب نادي الن�شر الريا�شي.

وفاز فريق الن�شر باملركز الأول يف فئة 
حتت 15 �شنة التي اأقيمت مناف�شاتها 
الأهلي وذلك  �شباب  ن��ادي  يف ملعب 
وت�شدره  م��ب��اري��ات   3 يف  ف����وزه  ب��ع��د 
نقطة   12 ب��ر���ش��ي��د  ال���ف���رق  ت��رت��ي��ب 
14 هدًفا يف البطولة، ويف  وت�شجيله 
التي  �شنة   14 حت��ت  ف��ئ��ة  م��ن��اف�����ش��ات 

اأق��ي��م��ت م��ب��اري��ات��ه��ا يف م��لع��ب نادي 
الو�شل  فريق  فاز  الريا�شي،  الو�شل 
 8 ر�شيد  حتقيقه  بعد  الأول  باملركز 

نقاط وت�شجيله 7 اأهداف.
وفاز فريق �شباب الأهلي باملركز الأول 
13 �شنة التي  يف مناف�شات فئة حتت 
اأقيمت مبارياتها يف ملعب عامل دبي 

للريا�شة مبركز دبي التجاري العاملي، 
ث���لث مبارياته  ف���وزه يف  ب��ع��د  وذل���ك 
 11 وت�شجيله  نقطة   12 وح�����ش��ده 
 12 حت��ت  ف��ئ��ة  مناف�شات  ويف  ه��دًف��ا، 
الأول  باملركز  الو�شل  فريق  ف��از  �شنة 
بعد ح�شده ر�شيد 9 نقاط وت�شجيله 

البطولة. خلل  اأهداف   7

بنظام  ال��������دورة  م���ب���اري���ات  واأق���ي���م���ت 
دور  من  فئة  لكل  ال��واح��دة  املجموعة 
واح����د ح��ي��ث ت��ت��ن��اف�����س ج��م��ي��ع الفرق 
الفرق ح�شب  ترتيب  بينها، ومت  فيما 
نهاية  ب��ع��د   4 اإىل   1 م���ن  م���راك���زه���ا 
احت�شاب  خ��لل  م��ن  امل��ب��اري��ات  جميع 
جمموع النقاط التي ح�شل عليها كل 

فريق، كما مت احت�شاب نقاط �شربات 
اجلزاء يف الرتتيب العام، وتوج الفريق 
احلا�شل على اأف�شل عدد من النقاط 
واأدار  ف��ي��ه��ا  امل�������ش���ارك  ل��ل��ف��ئ��ة  ب���ط���ًل 
الدورة  ملباريات  التحكيمية  العملية 
الإم���ارات  احت��اد  م��ن  حكام معتمدين 

لكرة القدم.

حرة  م�شابقة  تنظيم  ال��دورة  و�شهدت 
ترجيحية  ���ش��رب��ات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  خ��ا���ش��ة 
تطوير  بهدف  م��ب��اراة  ك��ل  نهاية  بعد 
ل�شربات  واإتقانهم  اللعبني  مهارات 
اجل����زاء ال��رتج��ي��ح��ي��ة وال��ت��ع��رف على 
موؤهلت كل لعب اأو حار�س مرمى يف 

هذا اجلانب.

تنظيم  يف  دب������ي  اأن�����دي�����ة  و����ش���اه���م���ت 
مناف�شات الدورة من خلل ا�شت�شافة 
املنا�شبة  الأج�����واء  وت��وف��ري  امل��ب��اري��ات 
مطابق  ج���و  يف  ل��ل��ت��ن��اف�����س  ل��لع��ب��ني 
كافة  الر�شمية من خلل  للمناف�شات 

املتطلبات للتناف�س.
املبادرات  اأه��م  ال���دورة م��ن  وتعد ه��ذه 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  ينظمها  التي 
����ش���ن���وًي���ا ل���ت���ط���وي���ر ق����ط����اع ال����رباع����م 
املبكر  الإع���داد  خ��لل  من  والنا�شئني 
للفرق واللعبني قبل انطلق املو�شم 
منح  اإىل  وتهدف  اجل��دي��د،  الريا�شي 
الفر�شة ل�شركات كرة القدم بالأندية 
بال�شكل  ال�شنية  املراحل  فرق  لإع��داد 
للم�شاركة  للعبني  وفر�شة  امللئم، 
لزيادة  امل���ب���اري���ات  م���ن  ع����دد  اأك����رب  يف 
امل�شتويات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  الح���ت���ك���اك 
اأك���رث،  خ���ربة  يك�شبهم  مم���ا  امل��ه��اري��ة 
لتجربة  الفنية  الأج��ه��زة  ت�شاعد  كما 
ال���لع���ب���ني م���ن اأج�����ل ال���ت���ع���رف على 
اأجواء  يف  ال��دخ��ول  قبل  م�شتوياتهم 

املناف�شات الر�شمية.

ال�سباق ينطلق يوم 02 اأكتوبر املقبل بالتعاون مع نادي دبي لل�سيدات

جمل�س دبي �لريا�شي يعلن عن فتح باب �لت�شجيل يف »تر�يثلون دبي لل�شيد�ت«

24 فريقًا مثلوا 5 اأندية تناف�سوا يف 42 مباراة من  العًبا   680

دورة جمل�س دبي �لريا�شي �ل�شيفية لأكادمييات كرة �لقدم تختتم ن�شختها �ل� 11 بنجاح كبري

»�لآ�شيوي لكرة �لقدم« ي�شيد بال�شفقات �جلديدة يف �أندية �لإمار�ت

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002362 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رو�شه عبدي - جمهول حمل الإقامة 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/9/14 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 8 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خلل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/24  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
)جزئي(   مدين   AJCAPCIREA2020 /0000906  يف  الدعوى رقم ال�شتئناف

امل�شتاأنف �شده:غ�شان خليل م�شطفى الغا
عنوانه:ايرلندا - 2 تامبل مانور جروف - �شارع ليميكلني - دبلن 21

ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  الغا  ع�شام  امل�شتاأنف:ماجد  ان  لديك  معلوما  ليكن 
بتاريخ:/// 20 يف الدعوى البتدائية 

رقم: AJCAPCIREA2020 /0000906 املحكمة ال�شتئنافية املدنية 
- مدين جزئي - فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان 
الحتادية بدار الق�شاء - يوم - املوافق:2022/9/20 ال�شاعة:10:30 �شباحا 
وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا 

ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 70488
انذار عديل بالن�شر
)2022/150491( 

املنذرة:هدى را�شد كرم البلو�شي - �شركة ق�شر ظبية للتجارة ذ.م.م
املنذر اليه:جمعة داد موىل داد

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة اخلء امل�شتاأجرة رقم L2140 مبنطقة را�س 
موؤ�ش�شة  0613-1368 ملك  رقم  الر���س  على قطعة   2 ال�شناعية  اخل��ور 
دبي العقارية وردها للمنذرة خلل �شبعة ايام من تاريخ اعلنكم بهذا النذار 
ويف حال خمالفة املنذر اليه ذلك �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات 

القانونية املقرره حلفظ حقوق موكلنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
الدعوى رقم:829 ل�شنة 2022 جتاري م�شارف جزئي لدى حماكم دبي

املدعي:بنك الفجرية الوطني
املدعي عليه:اني�س عظيمي

اعله  الدعوى  يف  خبريا  بندبي   2022 اأغ�شط�س  بتاريخ:15  ال�شادر  احلكم  اىل  بال�شارة 
�شبتمرب  امل��واف��ق:8  ي��وم اخلمي�س  الول  اجتماع اخل��ربة  بانه مت حتديد موعد  نخطركم 
2022 ال�������ش���اع���ة:11:00 ���ش��ب��اح��ا ع��ل��ى ان ي��ت��م ال��ت��وا���ش��ل م��ع م��ك��ت��ب اخل��ب��ري ق��ب��ل موعد 
املتبعة لعقد الجتماع بالتاريخ والتوقيت املبني  الجتماع لعلمكم بالجراءات والآلية 
اعله علما بان بيانات التوا�شل مع مكتب اخلبري هي - هاتف رق��م:042691222 - بريد 

info@nebrascapital.com:الكرتوين
حممد دملوك حممد بن دملوك
خبري م�سريف
قيد رقم 206

اعالن بالن�شر

70533

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0070392 رقم املعاملة
ال�شاعة-  برج  بناية  امل�شلى-  منطقة  ال�شارقة-  املختار:امارة  العنوان   - �س.ذ.م.م  اللحوم  لتجارة  املخطرة:الكرامة 
ADV. الكرتوين  بريد   -065214576 فاك�س:   -065214567 هاتف:   -804 مكتب  الثامن-  الطابق 

ح�شني. منري  �شهزاد  كانويل  بوكالة:   GHUNIEM@GMAIL.COM
�شد املخطر اليها:كاناكا�شرييل رامان ناريانان - العنوان:ال�شارقة- ال�شناعية رقم 1- خلف �شارع املليحة- حمل رقم 2 
الربيد �س.ب:   065322618  -0507362384 املتحرك:  الهاتف  رقم  القا�شمي  بن حممد  ال�شيخ عبداهلل  ملك 
34747 ال�شارقة. 2- �شركة طور الباحة مليكانيك ال�شيارات- العنوان:ال�شارقة- ال�شناعية رقم 1- خلف �شارع املليحة- 
حمل رقم 2 ملك ال�شيخ عبداهلل بن حممد القا�شمي رقم الهاتف املتحرك: 0507362384- 065322618 الربيد 

�س.ب: 34747 ال�شارقة.
املو�شوع /تكليف املخطر اليها بالوفاء مببلغ )18.180( درهم

يداين املخطر املخطر اليها مببلغ وقدره )18.180( درهم مبوجب �شيكات �شادرة من املخطر اليها وموقعة منها وحني 
الطرق  ا�شتنفاد كافة  الرغم من  ال�شداد على  اليها  ارتدت دون �شرف رف�شت املخطر  ال�شيكات  تقدمت املخطرة ل�شرف 
اليه لدفع  الودية املمكنه من قبل املخطرة وبناء على ذلك فان املخطر مبوجب هذا الخطار يوجة املخطر  واملحاولت 
قيمة ال�شيك وال ف�شي�شطر اىل اتخاذ جميع الجراءات القانونية بحقها. لذلك فان املخطر ينذر املخطر اليهما بالتي: 
اأوًل: �شداد مبلغ وقدره )18.180( درهم قيمة الدين يف ذمة املخطر اليها وامل�شتحق الداء للمخطر مبوجب ال�شيكات 
امل�شار اليها وذلك يف خلل )5 اأيام( خم�شة اأيام من تاريخ هذا الخطار. ثانياً: �شتقوم املخطرة باتخاذ الجراءات القانونية 

اللزمة حلفظ حقوقها قبل املخطر اليها ومنها ا�شت�شدار امر اداء اذ مل تنفذ ما ورد يف البند اأوًل.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005902 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رائد تي�شري اجلراد - جمهول حمل الإقامة 
احلكم بالزام املدعى عليهم ب�شداد مبلغ وقدره )12.757.50( اثنى ع�شر الف و�شبعمائة و�شبعة 
وخم�شون درهماً وخم�شون فل�شاً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة من تاريخ اول 
بقوة  كفالة  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى   2019/11/12 يوم  فاتورة 

القانون. الزام املدعى عليهما بالت�شامن والت�شامم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/9/12 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد 
مدعي  بو�شفك   - اعله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من  ايام  ع�شرة  على 

عليه. حرر بتاريخ  2022/8/31  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عائ�شة عبداهلل اآل علي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1102/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شاد�شة ع�شر رقم 765

مو�شوع املنازعة : املطالبة مببلغ 9.397.20 درهم بال�شافة للفوائد القانونية بواقع 9% حتى متام ال�شداد.
املتنازع:دولر ال�شرق الو�شط لتاأجري ال�شيارات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

الثاين-  �شقة  ارنكو-  مبنى  الكرامة-  �شارع  دب��ي-  بردبي-  الكرامه-  دب��ي-  ام��ارة  عنوانه:المارات- 
ثريفتي لتاأجري ال�شيارات 

املطلوب اإعلنه : 1- حممد عمري عبداخلالق - �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ )9.397.20( درهم بال�شافة 

للفوائد القانونية بواقع 9% حتى متام ال�شداد.
 وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2022/10/03 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة 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 بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 70392

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
باإنحالل �شركة وتعيني م�شفي  

599- العنوان: ام القيوين  ا�شم ال�شركة: �شركة فولتا لل�شناعات الهند�شية ذ.م.م- رقم الرخ�شة: 
)املقطع 2(- ال�شكل القانوين: �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة- رقم ال�شجل التجاري: 5665

ا�سم امل�سفي: امل�سفي الق�سائي: د. حممد ا�سماعيل الزرعوين
رقم القيد بوزارة االقت�ساد 29

التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  القيوين  اأم  التنمية القت�شادية-  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
لديها بانحلل ال�شركة املذكورة وبتعيني امل�شفي املذكور اأعله للقيام بت�شفيه ال�شركة.

تاريخ القرار: 2022/05/11
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف العنوان التايل م�شطحباً معه 

كافه امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
العنوان: دبي- ديرة- اخلبي�شي- ملك بنك دبي التجاري- مكتب 101- الهاتف: دبي: 042727123 

INFO@CHARTERED-DUBAI.COM :س.ب:11270- الربيد اللكرتوين�
رئي�ص ق�سم الت�سجيل والرتاخي�ص/مرمي عبيد تيمور
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الفجر الريا�ضي

••  اأبوظبي -الفجر

 حجز فريق ال�شارقة الريا�شي للمراأة 
نهائي  يف  مكانهما  البحرين  ون���ادي 
ب��ط��ول��ة ك��اأ���س اأك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة بنت 
الطائرة  ل��ل��ك��رة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  م���ب���ارك 
لل�شيدات بعدما اأحرز الفريقان الفوز 
ال��ن��ه��ائ��ي �شمن  ن�����ش��ف  م���ب���ارات���ي  يف 

احلدث الذي ت�شت�شيفه اأبوظبي.
تغلب  اأري���ن���ا،  جوجيت�شو  ���ش��ال��ة  ويف 
اأكادميية  فريق  على  البحرين  ن��ادي 
اأ�شواط،  بثلثة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الريا�شي  ال�شارقة  بينما متكن فريق 
للمراأة من التغلب على نادي الو�شل 
���ش��م��ن مرحلة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��واج��ه��ة  يف 

ن�شف النهائي �شمن البطولة.
املذهل  البحرين  ن��ادي  انت�شار  وج��اء 
 ،9-25(  0-3 اأ������ش�����واط  ب���ث���لث���ة 
25-9، 25-4( على فريق اأكادميية 
فاطمة بنت مبارك ليتمكن بذلك من 

�شمن  الن��ت�����ش��ارات  �شل�شلة  موا�شلة 
البطولة بعدما حقق الفوز يف مرحلة 
ال�شباح  املجموعات على فريق �شلوى 
الريا�شي  ال�شارقة  وف��ري��ق  الكويتي 

للمراأة.
النتائج،  ويف تعليق حول حتقيق هذه 
ق�����ال ي���ون�������س ال�����ه�����دار، م������درب ن����ادي 
للغاية  ����ش���ع���داء  "نحن  ال���ب���ح���ري���ن: 
بعدما  امل��ب��اراة، خا�شة  بفوزنا يف هذه 
م���ب���ارات���ني يف  اأول  يف  ال���ف���وز  ح��ق��ق��ن��ا 
ل��ق��د ح��اف��ظ��ن��ا على  امل��ج��م��وع��ات.  دور 
اأداًء  اللعبات  وقدمت  اللعب،  خطة 
اأكادميية  فريق  يف مواجهة  ا�شتثنائياً 
املهم  القوي. من  بنت مبارك  فاطمة 
بالن�شبة لنا الآن اأن نحافظ على هذا 
النهائي  م��ب��اراة  نلعب  عندما  الأداء 
ال��ت��ي ���ش��ت��ك��ون م���ب���اراة م��ه��م��ة اأخ����رى 

بالن�شبة لنا".
النهائي  ن�شف  مل���ب���اراة  بالن�شبة  اأم���ا 
ف�����وز فريق  ����ش���ه���دت  ال���ث���ان���ي���ة، ف���ق���د 

نادي  على  للمراأة  الريا�شي  ال�شارقة 
�شوط  مقابل  اأ�شواط  بثلثة  الو�شل 
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متقاربة وممتعة.
ال�شويدي، من  ري��ام  اللعبة  وع��ربت 
عن  للمراأة  الريا�شي  ال�شارقة  فريق 
�شعادتها بهذه النتيجة بقولها: "لقد 

حققنا فوزاً مهماً لأنه كان اأمام فريق 
الأمر  ج��ع��ل  للغاية مم��ا  وق���وي  ج��ي��د 
مباراة  ك��ل  اأن  ���ش��ك  ل  علينا.  �شعباً 
�شعبة وه��ذه املباراة الأخ��رية مل تكن 

الفريق  يف  جميعاً  حافظنا  خمتلفة. 
جيًدا،  اأداًء  وق��دم��ن��ا  ت��رك��ي��زن��ا  ع��ل��ى 
بالتاأكيد  اإن��ه  بالفوز.  �شعيدات  ونحن 
الدور  يف  الفوز  نحقق  اأن  رائ��ع  �شعور 

ن�شف النهائي، والآن نحن نتطلع اإىل 
اأن نتمكن من  النهائية وناأمل  املباراة 

الفوز".
ملتابعة  احل��ا���ش��ري��ن  ب���ني  م���ن  وك�����ان 
���ش��ع��ادة ناعمة  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ن��اف�����ش��ات 
اإدارة  جم���ل�������س  ع�������ش���و  امل����ن���������ش����وري، 
اأك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك، اإىل 
امل�شاركة  الأن��دي��ة  ع��ن  ممثلني  جانب 
والحت���������ادات الإم����ارات����ي����ة والأن����دي����ة 
الريا�شية. وكانت البطولة قد �شهدت 
م�����ش��ارك��ة ���ش��ت��ة ف����رق م���ن الإم�������ارات 
والبحرين،  وال���ك���وي���ت  وال�����ش��ع��ودي��ة 
اأكادميية  ف��ري��ق  ه���ي:  ال���ف���رق  وه����ذه 
الو�شل،  ون���ادي  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة 
وفريق ال�شارقة الريا�شي للمراأة من 
دولة الإمارات، اإىل جانب نادي �شلوى 
البحرين،  ون���ادي  ال��ك��وي��ت��ي،  ال�شباح 

ونادي نورة ال�شعودي.
وق���د اأق���ام���ت اأك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة بنت 
للبطولة،  امل��ن��ظ��م��ة  اجل��ه��ة  م���ب���ارك، 

موؤ�ش�شات  مع  رئي�شية  تعاون  علقات 
رائدة يف جميع اأنحاء الإمارات العربية 
النجاح  ����ش���م���ان  ���ش��ب��ي��ل  يف  امل���ت���ح���دة 
الأكادميية  تتقدم  احل���دث.  بتنظيم 
ل���ك���ل م����ن جمل�س  ال�������ش���ك���ر  ب���ج���زي���ل 
الداعم  ال�شريك  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي 
الطائرة  ل��ل��ك��رة  الإم��������ارات  احت�����اد  و 
لل�شثمارات  العاملية  ال��روؤي��ة  و�شركة 
و ال�����ش��ري��ك ال��ر���ش��م��ي يف ال��ب��ط��ول��ة، ، 
ال�شريك  الريا�شية  اأبوظبي  وقنوات 
الرئا�شة  ودي��وان  الر�شمي،  الإعلمي 
وموا�شلت  ال��ب��لت��ي��ن��ي،  ال�����ش��ري��ك 
الإمارات �شريك النقل الر�شمي، فيما 
القاب�شة  برجيل  م�شت�شفى  �شيكون 

ال�شريك الطبي الر�شمي.
كما تعرب اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
عن امتنانها لفريق املار�شال الإماراتي 
الذين بذلوا جهدهم ووقتهم ليكونوا 
ج���زءاً م��ن احل���دث وق��دم��وا امل�شاعدة 

اللزمة يف التنظيم.

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

للمحرتفني  اأدن����وك  دوري  ينطلق 
-2022 اجل�������دي�������د  ل����ل����م����و�����ش����م 
لدوري   15 الن�شخة  يف   ،  2023
انطلق  ال��ذي  الم��ارات��ي  املحرتفني 
 ،  2009-2008 مو�شم  يف  فعلياً 
دوري  عجلة  ���ش��ارت  حلظتها  وم��ن��ذ 
�شهدت  عدة  حمطات  يف  املحرتفني 
خ�شو�شاً  ك���ث���رياً  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ط��ور 
املحرتفني  راب��ط��ة  م��ن��ح  اأع���ق���اب  يف 
للتحرك  اأك���رب  م�شاحة  الإم��ارات��ي��ة 

والتاأ�شي�س والتطوير 
لدوري    48 ال���   الن�شخة   وتنطلق 
املحرتفني الإماراتي م�شاء اجلمعة 
باأربعة مواجهات قوية منذ البداية 
، وكان الدوري الإماراتي قد انطلق 
 1973 م���و����ش���م   يف   م�����رة  لأول 
يحقق  ال���ع���ني  وظ�����ل   ،  1974  -

فوز  مرات  باأكرث  والريادة  الزعامة 
14 م���رة بينما  ل���  ب��ال��ل��ق��ب و���ش��ل��ت 
و�شباب  ال��و���ش��ل  م��لح��ق��ي��ه  اأق�����رب 

الأهلي 7 مرات لكٍل.
وت�شت�شيف ملعب الإم��ارات م�شاء  
، حيث  م��ث��رية  م��ب��اري��ات   4 اجلمعة 
يق�س �شريط النطلق حامل لقب 
لفريق  �شيفاً  يحل  عندما  دوري��ن��ا 
ع��ج��م��ان يف ا���ش��ت��اد را���ش��د ب��ن �شعيد 
توقيت  وه��و   ، رب��ع��اً  اإل  ال�شاد�شة  يف 
انطلق مباراة ديربي نف�شه  الإمارة 
ب���ني  احتاد  ال���ذي يجمع  ال��ب��ا���ش��م��ة 

كلباء والبطائح  يف قلعة النمور.
ويتطلع حامل اللقب لأف�شل بداية 
ل��ق��ب��ه بح�شاد  ال���دف���اع ع���ن  ل��رح��ل��ة 
 ، نقطة   65 بلغ  النقاط  م��ن  واف���ر 
وبعد فرتة طويلة من التح�شريات 
باأملانيا  م��ع�����ش��ك��ري��ن  ف��ي��ه��ا  خ���ا����س 
والنم�شا لعب فيها 7 مباريات ودية 

اأوربية وخليجية  اأندية  اإعدادية مع 
اإعداديتني  مب��ب��ارات��ني  واأع��ق��ب��ه��ا   ،  ،
اأخ���ري���ني اأم����ام خ��ورف��ك��ان ف���از فيها 
اأمام  ، يخ�شر  اأن  3-1 قبل  بنتيجة 

الرفاع البحريني بثلثية نظيفة.
العني  ي����دخ����ل  وذاك  ه�����ذا  وف�������وق 
الدفاع  رح��ل��ة  يف  الأوىل  ل��ل��م��ب��اراة 
ع���ن ل��ق��ب��ه مب��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة عقب 
رابطة  جل���وائ���ز  ال���زع���ي���م  اك��ت�����ش��اح 
بعدد  اأخ���رياً  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني 
لنجومه  ال���ف���ردي���ة  اجل����وائ����ز  م����ن 
ولبا  الأحبابي  وبندر  عي�شى  خالد 
و���ش��ف��ي��ان رح��ي��م��ي وايريك  ك��ودج��و 
اأف�شل  ب���ج���ائ���زة  ج���م���ه���وره  وف�����وز   ،
جمهور ومدربه الوكراين �شريجي 
م��درب يف  اأف�شل  ري��ب��ريوف بجائزة 

املو�شم ال�شابق.
عدته  عجمان  بركان  اأع��د  وباملقابل 
اأمام  ل��لن��ف��ج��ار وت��ق��دمي الأف�����ش��ل 

عامل  م��ن  م�شتفيداً  اللقب  ح��ام��ل 
الأر�������س واجل��م��ه��ور ، وك���ذل���ك من 
تر�شيح  ع��ق��ب  امل��ع��ن��وي��ة  ال���ن���واح���ي 
غ������وران جلائزة  ال�����ش��رب��ي  م���درب���ه 
اجليدة  النتائج  بعد  م��درب  اأف�شل 
الذي  امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  ل��ل��ف��ري��ق يف 
ال�شابع  امل���رك���ز  يف  ال���ربك���ان  اأن���ه���اه 
اإجن����از تاريخي  ن��ق��ط��ة وه���و   35 ب��� 

للربتقايل.
كل هذا وذاك يجعل �شربة البداية 
اللذين  ل��ل��ف��ري��ق��ني  وم���ث���رية  ق��وي��ة 
بفارغ  املواجهة  جماهريهما  تنتظر 

ال�شرب.
مواجهة  ال��ن��م��ور  قلعة  وت�شت�شيف 
و�شيفه  كلباء  احت���اد  ب��ني  ال��دي��رب��ي 
حللوله  املحرتفني  ل���دوري  املتاأهل 
البطل  الأوىل خلف  لدوري  و�شيفاً 
دبا الفجرية  يف املو�شم ال�شابق وهو 
النادي الذي تاأ�ش�س يف عام 2012 

، بينما مل يكن مو�شم النمور جيداً 
اإل  الهبوط  دوام��ة  رغ��م جناته من 
املركز  امل��و���ش��م يف  اأن��ه��ى  ال��ف��ري��ق  اأن 
اأطاح  28 نقطة ما  11 بر�شيد  ال� 
مب��درب��ه الأورغ����وي����اين خ��ورخ��ي دا 
�شيلفا وقدوم املدرب الإيراين فرهاد 

جميدي.
الفتتاحي  ال��ي��وم  م��ب��اري��ات  و�شمن 
للم�شابقة جتري مباراتان يف الفرتة 
الثامنة  يف  تنطلق  ال��ت��ي  امل�����ش��ائ��ي��ة 
، حيث ي�شعى  اليوم  والن�شف م�شاء 
بداية  اأف�����ش��ل  اإىل  ي��ا���س  بني  ف��ري��ق 
خورفكان  �شيفه  ي�شت�شيف  عندما 
يف ا�شتاد ال�شاخمة ، وكل الفريقني 
املا�شي  املو�شم  اأمي��ا معاناة يف  عانى 
م���ن ت���ذب���ذب امل�����ش��ت��وى وال��ن��ت��ائ��ج ، 
ف��اأن��ه��ي ب��ن��ي ي��ا���س امل��و���ش��م يف املركز 
ن��ق��ط��ة ف��ق��ط وهو   31 ب����  ال��ت��ا���ش��ع 
يف  عنيداً  و�شيفاً  كان  الذي  الفريق 

�شراع اللقب يف املو�شم الذي �شبق ، 
مو�شم 2021-2020 .

الن�شور  جماهري  تتطلع  وب��امل��ق��اب��ل 
للتحليق يف املو�شم اجلديد بامل�شتوى 
الرائع والنتائج القوية ، واأن ت�شهد 
للفريق  اجل����دي����د  امل��������درب  ح���ق���ب���ة 
 ، نوعية  قفزة  العنربي  عبدالعزيز 
املركز  يف   مو�شمه  خورفكان  واأنهى 

العا�شر ب� 28 نقطة. 
وتنتظر ال�شارع الريا�شي بقليل من 
ال�شرب مواجهة اجلولة الفتتاحية 
الو�شل  ف��ري��ق  ي�شت�شيف  ع��ن��دم��ا 
ا�شتاد  يف  ال����وح����دة  ف���ري���ق  ���ش��ي��ف��ه 
ن��ه��ائ��ي مبكر يحمل  ، وه���ي  زع��ب��ي��ل 
الكثري من احلما�س والقوة والثارة 
وقد بدت مظاهرها يف التفاعل على 
بني  الجتماعي  التوا�شل  �شفحات 
اأنهى املو�شم  جماهري العنابي الذي 
املا�شي يف املركز الثالث ب� 53 ، وبني 

اأنهى املو�شم يف املركز  الو�شل الذي 
اأطاح  م��ا   ، نقطة   36 بر�شيد   6
اودي���ر هيلمان وجاء  ب��راأ���س م��درب��ه 
اأنطونيو  خ��وان  الأرجنتيني  بخلفه 

بيتزي.
وتنتظر اجلماهري الكروية مبختلف 
بني  الكل�شيكو  مواجهة  م�شاربها  
ال�شعادة يف  واأ���ش��ح��اب  الم��رباط��ور 
والن�شف  ال��ث��ام��ن��ة  يف  زع��ب��ي��ل  قلعة 

م�شاء اليوم.

مباريات ختام اجلولة 
بثلث  الفتتاحية  تمُ�شتكمل اجلولة 
الظفرة  ب�����ني  جت���م���ع  م����واج����ه����ات 
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ا�شتاد  يف  والن�شر 
، وي�شت�شيف اجلزيرة �شيفه العائد 
ل����دوري امل��ح��رتف��ني دب���ا ال��ف��ج��رية ، 
اجل��ول��ة مواجهة  خ��ت��ام  م�����ش��ك  ويف 
العيار الثقيل جتمع بني �شباب  من 
يف  ال�شرقاوي  امللك  و�شيفه  الأهلي 

قلعة الفر�شان ا�شتاد را�شد.

•• دبي-وام:

احلديث  للخما�شي  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  املطرو�شي،  هدى  الدكتورة  اأك��دت 
�شعي الحتاد امل�شكل حديثاً للعمل بقوة على توفري قاعدة ممار�شة م�شتقبلية 
الإم��ارات على خريطة ريا�شة اخلما�شي  اأجل و�شع  الدولة من  مميزة داخل 

احلديث يف العامل.
كان احتاد اخلما�شي احلديث قد مت اإ�شهاره بالقرار ال�شادر من الهيئة العامة 
للريا�شة يف 2021، برئا�شة �شعادة الدكتورة هدى املطرو�شي، وع�شوية كل 
من �شعادة نا�شر �شلطان املعمري، النائب الأول للرئي�س، و�شعادة حممد جلل 
العام، و ثاين ماجد  الزعابي الأمني  الثاين للرئي�س، وخالد  النائب  الري�شي 
�شلطان الأمني العام امل�شاعد، و�شلطان الكعبي املدير املايل، وعائ�شة القمزي 
وو�شاح  والت�شويق،  الإع��لم  جلنة  رئي�س  النقبي  خالد  و  امل���راأة،  جلنة  رئي�س 

احلارثي رئي�س جلنة التخطيط الإ�شرتاتيجي.
اأنباء الإم��ارات /  و اأو�شحت الدكتورة هدى املطرو�شي، يف ت�شريحات لوكالة 
وام / اأن الحتاد قطع اأ�شواطاً كبرية يف تنفيذ خطواته على اأر�س الواقع، �شعيا 
لتحقيق طموحات القيادة الر�شيدة، التي تدعم الريا�شة الإماراتية بل حدود 
فيما عقد جمل�س الإدارة اأكرث من اجتماع لتحقيق اأهدافه املو�شوعة، ومنها 

وتاأهيل  الوطنية،  املنتخبات  وت�شكيل  الإم���ارات،  يف  اللعبة  ن�شر  قواعد  و�شع 
الكوادر الريا�شية املختلفة من حكام ومدربني واإداريني، واعتماد الحتاد لدى 

املنظمات القارية والدولية كافة.
اأع�شاء  على  الإداري����ة  املنا�شب  ت��وزي��ع  مت  الإداري  ال�شعيد  على  اإن��ه  قالت  و 
علم  ب��األ��وان  الر�شمي  الحت��اد  �شعار  اختيار  الحت��اد يف حني مت  اإدارة  جمل�س 
للخما�شي احلديث  املكونة  الأل��ع��اب اخلم�س  يت�شمن  وال��ذي  الإم���ارات،  دول��ة 
وهي املبارزة وال�شباحة والفرو�شية والرماية بالليزر واجلري".. واأ�شافت اأنه 
: "على �شعيد التجهيزات مت اختيار مقر للحتاد بالعا�شمة اأبوظبي، مبدينة 

خليفة /اأ/ مبجمع الفر�شان الريا�شي".
اأن��ه مت ت�شكيل جلنة فنية للحتاد  اأو�شحت املطرو�شي  الفنية،  الأم��ور  و عن 
برئا�شة �شعادة نا�شر �شلطان املعمري و اعتماد لئحة النظام الأ�شا�شي للحتاد 

من الهيئة العامة للريا�شة.
و اأكدت املطرو�شي اأن الحتاد و�شع جمموعة من الأهداف ي�شعى لتحقيقها يف 
حقبة عمله الأوىل وامل�شتمرة حتى 2024، من بينها العمل على ن�شر وتو�شيع 

قاعدة ممار�شة اخلما�شي احلديث يف جميع اإمارات الدولة.
اإىل  ون�شعى  اأولويات الحت��اد  راأ���س  الوطنية على  املنتخبات  "تاأتي  اأ�شافت:  و 
تكوين منتخبات وطنية يف خمتلف الفئات العمرية لتمثيل الدولة يف البطولت 

وامل�شابقات اخلارجية، �شعيا لتحقيق اإجنازات ريا�شية تليق با�شم الإمارات". و 
اأه��داف الحت��اد التي ي�شعى لتحقيقها ت�شجيع و دعم  اأهم  اأن من  اإىل  اأ�شارت 
ريا�شة املراأة من خلل الهتمام بريا�شة اخلما�شي احلديث لل�شيدات، خا�شة 
بعدما جنحت املراأة الإماراتية يف اإثبات جدارتها مبختلف الريا�شات وحتقيق 

العديد من الإجنازات الدولية.
و �شددت على اأن تنظيم امل�شابقات املحلية مب�شاركة اأكرب عدد ممكن من الأندية 
يف خمتلف الفئات العمرية مبثابة اخلطوة الأ�شا�شية �شعياً لكت�شاف املواهب 

القادرة على متثيل املنتخبات يف البطولت اخلارجية.
وقالت: "ن�شعى جاهدين لتوطيد العلقة الدولية للحتاد مبختلف الحتادات 
اأ�شا�س الحرتام املتبادل وال�شداقة والتعاون  الدولية والقارية والأهلية على 
�شعياً لكت�شاب مزيد من اخلربة وو�شع اللعبة على اخلريطة الدولية �شواء 
اإعداد  دورات  يف  امل�شاركة  وك��ذل��ك  البطولت  تنظيم  اأو  امل�شاركات  حيث  م��ن 
الكوادر املرتبطة بالريا�شة". واأعلنت املطرو�شي اأن الحتاد يف الفرتة املقبلة 
ب�شدد توقيع جمموعة من التفاقات مع املجال�س الريا�شية يف الدولة �شعيا 
للم�شاعدة يف ن�شر اللعبة وتقدمي الدعم يف بداية مرحلة التاأ�شي�س من خلل 
اإىل مظلة الحت��اد، ويف نف�س الوقت امل�شاعدة يف  م�شاعدة الأندية للن�شمام 

انت�شار مراكز للعبة يف خمتلف ارجاء الدولة.

هدى �ملطرو�شي: هدفنا و�شع �لإمار�ت على خريطة �خلما�شي �حلديث عامليا

فوز فريق ال�سارقة الريا�سي للمراأة على نادي الو�سل وفوز نادي البحرين على فريق اأكادميية فاطمة بنت مبارك  

نهائي كاأ�س �أكادميية فاطمة بنت مبارك �خلليجية للكرة �لطائرة لل�شيد�ت يجمع فريقي �ل�شارقة و�لبحرين

انطالق الن�سخة 15 لدوري اأدنوك للمحرتفني  ب� 4 مواجهات

�لعني يبد�أ رحلة �لدفاع عن �للقب �أمام بركان عجمان 

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002362 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد احمد يو�شف - جمهول حمل الإقامة 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/9/14 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 8 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خلل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/24  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002944 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اأوباه عبي�س احمد - جمهول حمل الإقامة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/6 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 6 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خلل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/23  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
اميان احمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإخطار عديل بالوفاء برقم املحرر 2022/0080308

انذار عديل
املنذر:الفخور ل�سيانة املباين - موؤ�س�سة فردية\

وميثلها مالكها/حممد ال�سعيد نعمان مطاوع - اجلن�سية م�سر وكيال عنه ال�سيد/حممد ابراهيم حممد غازي ح�سن - العنوان:امارة 
عجمان - منطقة الرميلة - فندق درمي باال�ص حمل رقم 8 - هاتف رقم:0547555649 - رقم مكاين:4315710752 وكيال 

.alfakhoorbuilding@gmail.com:عنه ال�سيد  - الربيد االلكرتوين
املنذر اليها:بلكرتوم للتجارة �ص.ذ.م.م - عنوان املكتب:دبي - مكتب 208 ملك عبداهلل فوؤاد القاب�سة - مبنى ذا بايرني تاور 
باي امنيات - �سارع مرا�سي درايف - بردبي - اخلليج التجاري/ا�ستدامة B - هاتف رقم:0508099766 - 0502400813 - 
0561857300 - رقم مكاين:2534686829 - عنوان امل�سنع:ام القيوين - ام الثعوب - الرفاعة - 18 �سارع 1 - بلوك 5 رقم 

. finance.dep@plectrum.an.com - info@plectrum.an.com:مكاين:6569527809 - الربيد االلكرتوين
مو�سوع االنذار:انذار عديل بالوفاء مببلغ بقيمة )5000( درهما فقط الغري

الوقائع:نتيجة لبع�ص املعامالت التجارية فيما بني املنذر واملنذر اليها فان املنذر اليها ا�ستلم من املنذر فواتري مقابل هذه املعامالت 
وبيانات  جدوى  دون  ولكن  وتكرارا  مرارا  اليها  املنذر  على  باالت�سال  املنذر  وقام  ال�سداد  يف  ماطل  اليها  املنذر  مراجعة  وعند 

الفاتورة كاالتي:
فاتورة رقم 1005 بقيمة 5000.00 درهم بتاريخ:2022/6/10

لذلك ان املنذر يخطر املنذر اليها ب�سرورة �سداد املبالغ املرت�سدة بذمتها وامل�ستحق للمنذر وذلك يف موعد اق�ساه 5 ايام من تاريخ 
الفائدة  مع  له  امل�ستحق  باملبلغ  للمطالبة  القانونية  االجراءات  كافة  اتخاذ  ال  املنذر  ي�سطر  �سوف  واال  االنذار  هذا  تبلغكم 
والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق - لذلك:فاملنذر يخطركم بهذا االنذار للعلم مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة االثار 

القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
 اإخطار عديل بالوفاء برقم املحرر 2022/0052994

رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  اماراتي   - املرزوقي  ح�سن  احمد  املخطر:ح�سن 
رقم:0507168585 هاتف   - العنوان/ال�سارقة   -  784193992814611

االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  وال�سادرة   , ذ.م.م  البناء  ملقاوالت  االحالم  اليها:برج  املخطر 
برقم:568245 - العنوان:ال�سارقة - هاتف رقم:050767373523-0566285001

املو�سوع اخطار عديل بالوفاء مببلغ 42.000 درهم 
بني  جتارة  عالقة  مبوجب  ك�سمان  درهم   42.000 مببلغ  للمخطر  �سيك   1 عدد  حرر  اليه  املخطر 
انه  حيث  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ب�سداد  اليها  املخطر  يطالب  املخطر  ان  حيث  اليه  واملخطر  املخطر 
الر�سيد )�سيك  لعدم كفاية  ارتد دون �سرف  انه  اال  ل�سرفه   املخطر  ال�سيك توجه  ا�ستحقاق  بتاريخ 
ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب  ا�ستحقاق:2021/2/2  بتاريخ  درهم   42.000 مببلغ   700108 رقم 
التجاري( حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية 
مرارا وتكرارا لكن دون جدوى - لذلك فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة 
ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل 

التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533
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ب��اأن��ه مل  ت��وخ��ي��ل، فريقه  ت��وم��ا���س  ت�شيل�شي،  م���درب  ات��ه��م 
1-2 ع��ل��ى ملعب  ي��ك��ن ق��وي��ا مب��ا يكفي خ���لل اخل�����ش��ارة 

�شاوثامبتون يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ومنح هدف رحيم �شرتلينغ الثالث يف مباراتني، ت�شيل�شي 
التقدم مبكرا لكن ثنائية من روميو لفيا واآدم اأرم�شرتونغ 
ال�شوط  نهاية  قبل  الأر����س  اأ�شحاب  ل�شالح  امل��ب��اراة  قلبا 

الأول.
حيث  ال���ش��رتاح��ة  بعد  جيد  ب�شكل  ال�شيوف  يظهر  ومل 
تلقى الفريق اللندين اخل�شارة الثانية على التوايل خارج 

اأر�شه.
وم���ا اأق��ل��ق ت��وخ��ي��ل ه��و ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ف��ق��د بها 

من  الرغم  على  امل��ب��اراة  على  ال�شيطرة  فريقه 
تقدمه يف النتيجة.

اأننا  الوا�شح  "من  لل�شحافيني  توخيل  وق��ال 
ال��وق��ت احلايل  ل�شنا ح��ازم��ني مب��ا يكفي يف 

للفوز بهذه املباريات خارج اأر�شنا.
مرة  �شيء  دفاع  اأخ��رى.  مرة  ثابتة  "ركلة 

اأخرى. ثم نفقد توازننا. مل نكن اأقوياء مبا 
يكفي كفريق للرد".

بعدما  ال�شدارة  عن  بالفعل  ت�شيل�شي  وابتعد 
ح�شد �شبع نقاط من مبارياته اخلم�س 

الأوىل، وياأمل توخيل اأن يتحقق �شيء ما قبل نهاية فرتة 
النتقالت هذا الأ�شبوع.

جيم�س  وري�س  كانتي  جنولو  امل�شابني  دون  الفريق  وك��ان 
واملوقوف كونور جالجر. لكن توخيل مل يقدم اأي اأعذار.

وقال املدرب الأملاين "ل يكفي الفوز مبباريات خارج اأر�شنا، 
ل يكفي اأن نلعب 20-25 دقيقة بامل�شتوى الذي نريده. 

من ال�شهل جدا اأن نخلرّ بتوازننا ومن ثم نخ�شر.
بحاجة  نحن  ليدز.  �شد  ح��دث  لقد  للغاية.  �شهل  "الأمر 
واإيجاد احللول.  ال�شبب  اإىل فهم 
خطتنا  ونفقد  الرتكيز  نفقد 
والت�شاق، من ال�شهل جدا 
نحتاج  ع��ل��ي��ن��ا.  ال��ت��غ��ل��ب 
اإىل  اإج��اب��ات، نحتاج  اإىل 
م�شتوى  ولعب  التقدم 

اأعلى اإذا لزم الأمر".
وب���������ع���������د ال������ه������زمي������ة 
توتنهام  اأم���ام  الثقيلة 
اجلولة  يف  ه��وت�����ش��ب��ري 
كان  امل��و���ش��م،  م��ن  الأوىل 
جيداً  �شاوثامبتون  فعل  رد 
وهو الآن ميلك نف�س ر�شيد 
�شبع  منهما  ول��ك��ل  ت�شيل�شي 

نقاط.

يكون  ل���ن   ،2023-2022 احل����ايل  امل��و���ش��م  اأن  ي��ب��دو 
امل�شري  ال��دويل  ليفربول،  ن��ادي  ب��ال��ورود، لنجم  مفرو�شاً 
حممد �شلح، بحكم "ال�شغوطات" الكبرية التي حتا�شر 
ل�شيل من  ���ش��لح  24 تعر�س  ل��وك��ال��ة  ال��لع��ب. ووف��ق��اة 
ال�شعيدين اجلماهريي والإعلمي، منذ  النتقادات على 
بداية م�شابقة "الربميريليغ"، وخا�شة يف املباراة الأخرية 
هدف،  اأي  ت�شجيل  فيها  ي�شتطع  مل  التي  بورمنوث،  اأم��ام 

رغم فوز فريقه 0-9.
ل اأحد ي�شك يف موهبة "مو"، لكن رمبا و�شول جنم بحجم 
اللفت  وتاألقه  الإجنليزي،  ال��دوري  اإىل  هالند،  اإيرلينغ 

واحد  للأهداف  ت�شجيله  وموا�شلة  �شيتي،  مان�ش�شرت  مع 
تلو الآخر، �شبب �شغطاً كبرياً على نف�شية �شلح.

واإذا مل ي�شتطع �شلح ال�شتفاقة مبكراً، بداية من اجلولة 
اخلام�شة من "الربميريليغ"، فلن يلحق بقطار الهدافني 
ل  لأن���ه  واأك����رث،  اأك���رث  ال�شغوط  عليه  و�شتزيد  ال�����ش��ري��ع، 
توتنهام، هاري كني،  يناف�س هالند فقط، بل هناك جنم 
الذي ا�شتعاد م�شتواه ب�شكل ملحوظ، بالإ�شافة اإىل لعب 
اآر�شنال غابرييل جي�شو�س، الذي قاد فريقه لعتلء �شدارة 
الدوري عن جدارة وا�شتحقاق، وغريهم من النجوم الذين 

ي�شعون لإثبات موهبتهم.
قوة ال�شخ�شية التي يتمتع بها �شلح، ورغبته الدائمة يف 
الإجن��ازات، هدفان مهمان جلعله يقدم م�شتوى  موا�شلة 
مغاير يف الفرتة املقبلة، فهو بالتاأكيد �شانع البهجة 
العربي  واجل��م��ه��ور  "الريدز"،  مل�شجعي  الأول 
ب�شكل عام. ولكن هناك حقيقة يجب ذكرها، اأن 
اإليه،  الكرة  اإي�شال  ناحية  من  مظلوم  �شلح 
كما يف الأع��وام املا�شية، بحكم رحيل الدويل 
ال�شنغايل، �شاديو ماين، وعدم تعوي�شه بنجم 
تياغو  واإ�شابة  الثقيل،  العيار  من  و�شط  خط 
األ��ك��ان��رتا، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ت��واج��د ال��ع��دي��د من 
اللعبني ال�شبان الذين يفتقدون اخلربة الكافية، 

والن�شجام، مع حتركات �شلح.
ي�شتطيع  هل  ملعرفة  النتظار..  علينا  النهاية  ويف 
امل�شككيني  ع���ل���ى  ال������رد  ����ش���لح 
وقلب  م�������ش���ت���واه،  يف 
ال������ط������اول������ة 

عليهم؟

•• اأبوظبي -الفجر

اجلديد  املو�شم  ان��ط��لق  م��ع  ت��زام��ًن��ا  دوري��ن��ا،  فانتا�شي  لعبة  جديد  م��ن  تعود 
املحرتفني  رابطة  واأعلنت  اجلمعة،  غ��ٍد  ي��وم  للمحرتفني،   اأدن���وك  دوري  من 
دوري  "فانتا�شي  للعبة  اجلديد  املو�شم  يف  الت�شجيل  ب��اب  فتح  عن  الإم��ارات��ي��ة 
اأدنوك للمحرتفني" 2022-2023، التي تعد واحدة من مبادرات الرابطة، 

التي ت�شهد اإقباًل متزايًدا من متابعي الدوري.
والتطبيق  املوقع  اأدن��وك للمحرتفني" عرب  "فانتا�شي دوري  امل�شاركة يف  وتتم 
للم�شاركني  ويتيح  و"اآبل"،  "اأندرويد"  اأجهزة  على  املتوفر  باللعبة،  اخلا�س 

اختيار ت�شكيلت فرقهم من جنوم الدوري.
ويكون الهدف هو حماولة ك�شب اأكرب عدد من النقاط اأ�شبوعًيا، على اأن تكون 

اجلائزة الكربى خم�ش�شة ملن يجمع اأكرب قدر من النقاط يف نهاية املو�شم.
جوائز فانتا�شي دوري اأدنوك للمحرتفني 

خ�ش�شت الرابطة العديد من اجلوائز للم�شاركني، حيث بلغ اإجمايل اجلوائز 
مبلغ  املو�شم  نهاية  الأول يف  باملركز  الفائز  و�شينال  دره��م،  األ��ف   27 املو�شمية 
4 اآلف درهم،  والثالث مبلغ  درهم،  اآلف   6 مبلغ  والثاين  درهم،  اآلف   10
�شيح�شل  فيما  دره��م،   2000 مبلغ  واخلام�س  دره��م،  اآلف   3 مبلغ  وال��راب��ع 
اأ�شحاب املراكز ال�شاد�س وال�شابع والثامن على اإقامة فندقية، والتا�شع والعا�شر 

درهم. �شيح�شل كل منهما على 1000 
ويح�شل الفائز الأ�شبوعي يف اجلولة على مبلغ 500 درهم، وتذكرتي مباراة 
فئة كبار ال�شخ�شيات حل�شور مباراة فريقه املف�شل، ب�شرط اأن يكون كل منهما 
على  بجولتني  به  الفائز  الأ�شبوع  قبل  اأو  املو�شم،  بداية  قبل  اللعبة  يف  �شارك 

الأقل، ومل ي�شتخدما اأيًّا من بطاقات التعزيز. 
البطاقات اجلديدة 

وت�شهد الن�شخة اجلديدة للم�شابقة، رفع عدد بطاقات التعزيز املخ�ش�شة لكل 

واح��دة فقط  ا�شتخدام كل منها مرة  والتي ميكن  املو�شم،  م��دار  مت�شابق على 
ا�شتخدامها  وميكن  امل��ح��دودة،  غري  النتقالت  بطاقة  ع��دا  ما  املو�شم،  ط��وال 

مرتني خلل املو�شم، لي�شبح عدد اخلوا�س 8.
اإنه عند تفعيلها، تت�شاعف  الكابنت، حيث  البداية من بطاقة تعزيز  و�شتكون 
نقاط الكابنت الذي اختاره امل�شارك مبقدار 3 اأ�شعاف خلل اجلولة التي تفعل 

فيها هذه البطاقة.
وهناك اأي�شا بطاقة تبديل غري حمدود، وبا�شتخدامها ميكن للم�شارك اإجراء 
عدد غري حمدود من النتقالت، ميكن ا�شتخدامها مرتني خلل املو�شم، مرة 
 14 اجلولة  من  الثاين  بالدور  ومرة   ،13 1 حتى  بالدور الأول من اجلولة 

وحتى اجلولة 26.
كذلك، تتواجد اأي�شا بطاقة دكة البدلء، التي حتت�شب النقاط جلميع اللعبني 
ال�15 يف اجلولة التي ت�شتخدم فيها هذه البطاقة، مبن فيهم اللعبون ال�4 

على دكة البدلء.
البطاقة، حتى تكون فر�س  اأخ��رى مع هذه  ا�شتخدام بطاقة تعزيز  ول يجوز 
ال�شتبدال مماثلة للو�شع الفعلي الطبيعي، حيث �شيح�شل اللعب على نقاط 

جلميع لعبيه ال�15.
من  الفانتا�شي  للعب  ميكن  ف��اإن��ه  املفتوحة،  امليزانية  بطاقة  يخ�س  وفيما 
خللها اإج��راء عدد غري حمدود من النتقالت يف تلك اجلولة، بغ�س النظر 
اإىل الت�شكيلة القدمية بعد انتهاء اجلولة التي  عن امليزانية، ثم يعود الفريق 

تفعل فيها "البطاقة الرابحة".
لكل  النقاط  �شعف  امل�شتخدم  و�شيك�شب  ال��دف��اع،  خط  بطاقة  اأي�شا  وتتواجد 
اللعبون  وي�شتطيع  اجل��ول��ة،  تلك  يف  فريقه  يف  ي�شمهم  ال��ذي��ن  امل��داف��ع��ني 
اإجراء التبديلت ب�شكل طبيعي �شمن اجلولة، اإل اأن النقاط �شتحت�شب فقط 

للمدافعني من �شمن ت�شكيلة ال�11 لعًبا يف اليوم الأخري من اجلولة.
املدافعني  اأي نقاط عن  اأي�شا، لن يح�شل اللعب على  البطاقة  و�شمن هذه 

الذين يبقيهم على دكة البدلء يف يوم اجلولة املعني، ويف حال اختار اللعب 
اأحد املدافعني ليكون الكابنت، يح�شل هذا اللعب على عدد النقاط م�شاعفاً 

يف اجلولة املعنية. اأ�شعاف   4
وبني اأبرز البطاقات اأي�شا، بطاقة خط الهجوم، التي يك�شب من خللها امل�شارك 

�شعف النقاط لكل املهاجمني الذين ي�شمهم يف فريقه يف تلك اجلولة.
اأن  اإل  اجل��ول��ة،  �شمن  طبيعي  ب�شكل  التبديلت  اإج���راء  اللعبون  وي�شتطيع 
اليوم  ال�11 لعًبا يف  ت�شكيلة  للمهاجمني من �شمن  �شتحت�شب فقط  النقاط 
الأخري من اجلولة، ولن يح�شل اللعب على اأي نقاط عن املهاجمني الذين 

يبقيهم على دكة البدلء يف يوم اجلولة املعني.
ويف حال اختار اللعب اأحد املهاجمني ليكون الكابنت، يح�شل هذا اللعب على 

عدد النقاط 4 اأ�شعاف يف اجلولة املعنية.
وبالتطرق لبطاقة الكباتن ال�2، فاإنه ي�شتطيع امل�شتخدم ك�شب نقاط م�شاعفة 
من  كل  ا�شتخدام  وميكن  اجلولة،  تلك  يف  للفريق  كباتن  يختارهما  للعبني 

الكباتن من اأي مركز كان.
ويف حال مل يلعب اأحد الكباتن ال�2، فلن يكون هناك كابنت بديل عن اللعب 
الذي مل يلعب، ولن يكون للكابنت الثاين نف�س وظيفة الكابنت الأ�شا�شي؛ اأي 

اأنه �شيكون حمدوداً كبطاقة تعزيز فقط.
وميكن للعب تبديل الكابنت الثاين واإر�شاله اإىل دكة البدلء اإذا رغب، اإل اأنه 

لن يتم ا�شتبدال الكابنت الثاين تلقائياً يف اأي حال من الأحوال.
وت�شهد ن�شخة املو�شم القادم اإ�شافة بطاقة حار�س املرمى ال�شوبر، حيث �شيح�شل 
امل�شتخدم على �شعف عدد النقاط حلار�س املرمى، وميكن تبديل احلار�س الذي 
تكون  بحيث  ال��ث��اين،  اليوم  يف  �شيلعب  بحار�س  اجلولة  من  الأول  اليوم  لعب 
النقاط امل�شاعفة للحار�س بالت�شكيلة الأ�شا�شية يف اليوم الأخري للجولة، ويف 
حال اإذا اختار امل�شتخدم حار�س املرمى كابتناً للفريق يف تلك اجلولة، �شيح�شل 

احلار�س على 4 اأ�شعاف عدد النقاط يف اجلولة املعنية.

رابطة املحرتفني تعلن عن فتح باب الت�سجيل للعبة فانتا�سي دوري اأدنوك للمحرتفني 

�إجمايل �جلو�ئز �ملو�شمية 27 �ألف درهم  مع �إقامة فندقية وجو�ئز �أ�شبوعية 

توخيل بعد �لهزمية من �شاوثمبتون: 
ل�شنا �أقوياء مبا يكفي

هل يتخطى �شلح »�ل�شغوطات« 
للتحليق جمددً�؟

�شاوثمبتون يلحق بت�شل�شي  
�خل�شارة �لثانية 

ني ت�شل�شي باخل�شارة الثانية هذا املو�شم يف الدوري النكليزي املمتاز لكرة  ممُ
القدم ب�شقوطه اأمام م�شيفه �شاوثمبتون 2-1 يف افتتاح املرحلة اخلام�شة.
المل��اين توما�س توخل بعد خ�شارته  امل��درب  الثانية لفريق  الهزمية  وه��ذه 
�شكة  اىل  يعود  اأن  قبل  يونايتد قبل مرحلتني،  ليدز  اأم��ام  بثلثية نظيفة 

النت�شارات على ح�شاب لي�شرت �شيتي ال�شبوع املا�شي )1-2(.
وجتمد ر�شيد ت�شل�شي عند 7 نقاط يف املركز الثامن بفارق اله��داف عن 

�شاوثمبتون ال�شابع الذي حقق فوزه الثاين.
قال توخل بعد اخل�شارة "بداأنا ب�شكل جيد وكنا حا�شرين وبعد ذلك بداأت 
ل  ذل��ك  بعد  ولكن  ه��دًف��ا  �شجلنا  ا�شتمرارية.  هناك  يكن  مل  ال�شعوبات. 

ا�شتطيع ان اأجد اليجابات ملا ح�شل".
من  خاطئ  ت�شتيت  بعد  �شرتلينغ  رحيم  عرب  تقدم  اللندين  ال��ن��ادي  وك��ان 
�شيتي  مان�ش�شرت  من  الوافد  فا�شتلمها  ماونت،  ماي�شون  لتمريرة  الدفاع 
هذا ال�شيف و�شجل من م�شافة قريبة هدفه الثالث يف الدوري هذا املو�شم 

.)23(
اأهدر ت�شل�شي بعدها العديد من الفر�س وهو م�شهد تكرر كثرًيا يف املو�شمني 
الخريين مع ا�شتمرار البحث عن مهاجم فتاك بعد ف�شل البلجيكي روميلو 
لوكاكو الذي عاد اىل اإنرت اليطايل معاًرا وعودة الملاين تيمو فرينر اىل 

ليبزيغ.
�شدد  الذي  للبلجيكي روميو لفيا  رائع  "القدي�شني" بهدف  وع��ادل فريق 
كرة �شاروخية على الطائر من م�شارف املنطقة اىل ي�شار احلار�س ال�شنغايل 

اإدوار مندي )28(.
وجاء الهدف الثاين لأ�شحاب الر�س قبل ال�شرتاحة بتمريرة عر�شية من 
الفرن�شي رومان بريو اىل اآدم اأرم�شرتونغ املتواجد اأمام املرمى و�شط غياب 

الرقابة الدفاعية تابعها يف ال�شباك )1+45(.
و�شارك املغربي حكيم زيا�س للمرة الوىل اأ�شا�شًيا مع ال�"بلوز" هذا املو�شم.

وتعادل  برايتون  2-1 على �شيفه  فولهام  ف��از  الخ��رى،  النتائج  اأب��رز  ويف 
كري�شتال بال�س 1-1 على اأر�شه مع برنتفورد، فيما ي�شتمر بحث ايفرتون 

عن فوز اأول بعد تعادله بالنتيجة ذاتها مع م�شيفه ليدز يونايتد.

خ�شارة حامل �للقب باملري��س 
يف كوبا ليربتادوري�س

خ�شر باملريا�س الربازيلي، حامل اللقب يف العامني املا�شيني، اأمام مواطنه 
م�شابقة  من  النهائي  ن�شف  ال��دور  ذه��اب  يف  �شفر1-  باراناين�شي  اأتلتيكو 
اأمريكا  اأوروب���ا يف  اأب��ط��ال  ل��دوري  امل��وازي��ة  القدم  لكرة  ليربتادوري�س  كوبا 

اجلنوبية.
الوطني  للمنتخب  ال�شابق  امل��درب  عليه  ي�شرف  ال��ذي  باراناين�شي  وتقدم 
بف�شل   ،22 الدقيقة  يف  كوريتيبا  يف  ملعبه  على  �شكولري  فيليبي  لوي�س 
املهاجم  م��ن  عر�شية  تابع  ال��ذي  �شانتانا  األيك�س  و�شطه  لع��ب  م��ن  ه��دف 

ال�شاب فيتور روكي يف ال�شباك.
و�شطه  املو�شم  ه��ذا  لعبيه  اأف�شل  جلهود  افتقد  ال��ذي  باملريا�س  و�شغط 
م�شيفه  اأم��ام  التعادل  لإدراك  ال�شرتاحة،  بعد  �شكاربا  غو�شتافو  املهاجم 
املنقو�س عددياً، بعد طرد لعب و�شطه املدافع هوغو مورا يف الدقيقة 69. 
رد �شكولري قبل نهاية اللقاء ب�شبب اعرتا�شه املتكرر على قرارات  كما طمُ

احلكم.
امل�شابقة  يف  م��ب��اراة   20 يف  ملعبه  خ��ارج  الأوىل  بخ�شارته  باملريا�س  ني  وممُ
القارية. ويف ن�شف النهائي الآخر، يلتقي فيليز �شار�شفيلد الأرجنتيني مع 

فلمنغو الربازيلي الأربعاء.
ل/اأكتوبر يف  وتقام املباراة النهائية لن�شخة عام 2022 يف 29 ت�شرين الأورّ

مدينة غواياكيل الكوادورية.

•• دبي-وام:

لعب  جومابييف  وري��ن��ات  ب��راج��ن��ان��ان��دا  رامي�شابو  الهندي  اقت�شم 
دبي  بطولة  من  ال�22  للن�شخة  العام  الرتتيب  �شدارة  كازاخ�شتان 
املفتوحة لل�شطرجن، بعدما حقق كل منهما العلمة الكاملة بر�شيد 
4 نقاط، بنهاية مناف�شات اجلولة الرابعة من البطولة، التي ي�شارك 

فيها 170 لعبا ولعبة.
�شدارة  على  ال�����ش��راك��ة  ف�س  م��ن  وجومابييف  ب��راج��ن��ان��ان��دا  وجن��ح 
يف  لعبني   8 عددهم  بلغ  الذين  الآخ��ري��ن،  املناف�شني  مع  الرتتيب 
اجلولة املا�شية، وذلك بعد حتقيقهما الفوز يف اجلولة الرابعة، فيما 

تراجع ترتيب الآخرون بالتعادل اأو اخل�شارة.

اأرجون  الهندي  انت�شارات  �شل�شلة  اإجنيج  األك�شندر  ال�شربي  واأوق��ف 
اإريجي�شي بعد مباراة انتهت بالتعادل.

الأرميني  القوية، وتفوق على  براجناناندا عرو�شه  الهندي  ووا�شل 
للبطولة  الأوىل  الن�شخة  وبطل  املخ�شرم  وت��ع��ادل  هاكوبيان،  اآرام 
"19 عاما" لعب  اأكوبيان مع مراديل حممد  الأمريكي فلدميري 

اأذربيجان، ومتكن رينات جومابييف على الهندي جروفر �شاهاج.
ل�شل�شلة  بريدكي  األك�شندر  الرو�شي  للبطولة  الأول  امل�شنف  وع��اد 
النت�شارات بفوزه على النا�شئ الأوزبكي اأورتيك نيجمانتوف ، وخيمت 
التعادلت على بقية املناف�شات؛ حيث تعادل امل�شنف الثالث للبطولة 
وامل�شنف  فينجي�س  الهندي  م��ع  طبطبائي  اأم���ني  حممد  الإي����راين 
ال�شاد�س الأملاين ني�شيبيانو مع الهندي �شرييهاري، والهندي اأبيجيت 

جوبتا مع الإيراين �شيد بور مو�شوي. وجتمع اجلولة اخلام�شة بني 
املت�شدرين براجاناندا وجوماباييف على الطاولة الأوىل.

واأ�شفرت نتائج لعبي الإمارات عن فوز اأحمد الرميثي على الهندية 
اأرن��اب جينا، فيما خ�شر  اإي�شا �شارما، واإبراهيم �شلطان على الهندي 
عمران احلو�شني اأمام الهندي حممد �شيخ نوبري�شاه، وحمد بدر اأمام 
تعادل  العرب،  اللعبني  نتائج  وعلى �شعيد  كري�شنا.  اأج��اي  الهندي 
امل�شري اأحمد عديل مع الهندي باندا �شامبيت، وخ�شر املغربي حممد 
تي�شري اأمام النا�شئ ال�شوري رامي طلب رغم الفارق الت�شنيفي الكبري 
بينهما والذي يزيد عن 800 نقطة، وتعادل اليمني ب�شري القدميي 
مع الفل�شطيني راجي �شايل اأبو عزيزة، وتعادل القطري ح�شني عزيز 

مع الأوزبكية �شاهنوزا �شابريوفا.

مناف�شة ثنائية على �شد�رة »دبي �ملفتوحة« لل�شطرجن  منتخبنا لل�شاطئية يوؤدي 3 مباريات 
ودية ��شتعد�د� لل�شتحقاقات �ملقبلة 

•• دبي-وام: 

بيلرو�شيا  منتخب  م��ع  ودي��ة  جت��ارب  ث��لث  ال�شاطئية  ال��ق��دم  لكرة  الوطني  منتخبنا  يخو�س 
�شباب  نادي  ي�شت�شيف ملعب  و  املقبلة.  الفرتة  تنتظره يف  التي  املقبلة  ا�شتعدادا لل�شتحقاقات 
الأهلي املباريات الثلث اأيام الأربعاء واخلمي�س واجلمعة يف متام ال�شاعة 5:30 م�شاء.. وي�شعى 
اجلهاز الفني من خللها اإىل اإ�شراك اأكرب عدد من اللعبني واختبار جاهزيتهم خلو�س املباريات 
الر�شمية. كان منتخبنا قد �شارك موؤخرا يف عدد من البطولت وامل�شابقات اآخرها بطولة كاأ�س 
اأدى خللها ثلث مباريات مع م�شر وال�شعودية واملغرب، وتوج قبلها  الودية و  البي�شاء  الدار 

ببطولة غرب اآ�شيا.

�لإمار�ت  ميثلون  �شباحني   8
يف �لبطولة �لعربية مب�شر

•• دبي-وام:

ي�شارك منتخب الإم��ارات لل�شباحة للفئات العمرية يف البطولة العربية 
املقبل،  �شبتمرب   14 اإىل   7 م��ن  ال��ق��اه��رة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  لل�شباحة، 

مب�شاركة عربية وا�شعة .
ويتوجه منتخب الإمارات اإىل القاهرة اليوم اخلمي�س �شمن بعثة يرتاأ�شها 
والذي  ال�شباحة،  باحتاد  الأعمال  ت�شيري  رئي�س جلنة  الوهيبي  اهلل  عبد 
�شيح�شر بدوره اجلمعية العمومية للحتاد العربي لل�شباحة املقررة يف 

البطولة. هام�س  على  �شبتمرب   7
�شعيد  غالب،  �شامل  هم  و�شباحات،  �شباحني   8 الإم���ارات  منتخب  ي�شم 
فرج، عمر احلتاوي، ح�شني ال�شايغ، عبداهلل البلو�شي، حمد العلي، ومرية 

ال�شحي، �شارة عكا�شة، ومعهم املدربان مروان احلتاوي وطلل العلي.
من  البطولة  يف  للم�شاركة  ال�شباحني  جاهزية  الوهيبي  عبداهلل  واأك��د 
الذين  الإع��داد  مع�شكر  اإىل  اإ�شافة  امل�شتمرة،  اليومية  التدريبات  خلل 
 6 اإىل  الأول  من  وي�شتمر  البطولة  قبل  القاهرة  يف  الفريق  �شيخو�شه 

�شبتمرب املقبل.
القاهرة  يف  مع�شكر  اإقامة  على  للمنتخب  الفني  اجلهاز  "حر�س  وق��ال: 
ي�شبق انطلق البطولة مبا�شرة للعتياد على الأجواء ومعاي�شة ظروف 
خو�س  قبل  ال�شباحني  جميع  على  الرتكيز  من  حالة  وفر�س  البطولة، 

املناف�شات".
واأ����ش���اف: "تاأتي ه���ذه امل�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة ���ش��م��ن ج����دول الأح����داث 
وال��ب��ط��ولت امل��درج��ة يف اأج��ن��دة ال��ب��ط��ولت اخل��ارج��ي��ة لحت���اد الإم����ارات 
لل�شباحة".. واأكد اأن منتخب الإمارات ي�شارك �شعيا لتحقيق نتائج واأرقام 
اإيجابية، واإك�شاب ال�شباحني ال�شغار خربة امل�شاركات يف البطولة الكربى، 
معظم  وم�شاركة  العربية  البطولة  يف  املناف�شة  م�شتوى  ارت��ف��اع  ظ��ل  يف 

املنتخبات العربية باأف�شل �شباحيها.



�إنقاذ ذئب تعر�س لطعن وده�س ور�شا�س
اأكد املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية يف ال�شعودية نقل ذئب 
الفي�شل لأبحاث  اإىل مركز الأمري �شعود  بليغة  تعر�س لإ�شابات 

احلياة الفطرية يف الطائف لتقدمي العناية اللزمة.
الإدارة  جمل�س  ع�شو  الر�شمي  املتحدث  ال��غ��ام��دي،  حمزة  وق��ال 
ل�)جمعية رحمة للرفق باحليوان( ملوقع "�شبق": "وردين ات�شال 
ب��اأن��ه وج��د ذئبا يحت�شر، مت ده�شه بجانب  اأف���اد  امل���ارة،  اأح��د  م��ن 
الطريق يف متنزه ال�شكران مبحافظة بلجر�شي، ول يتحرك منذ 

قرابة اليومني، وقد اأعطاه ماء وطعاما، ومل ياأكل".
واأ�شاف: "على الفور با�شرت البلغ، ووجدت الذئب وقد تعر�س 
لإطلق نار وطعن وتعذيب، ثم ده�س ب�شيارة، ول ي�شتطيع حتريك 
اأي جزء يف ج�شمه �شوى راأ�شه، فقمت بنقله ب�شيارتي، وذهبت به 
اإىل فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة ببلجر�شي، حيث ا�شتقبلوه، 
موا له الإ�شعافات الأولية، وكتبوا و�شفة اأدوية لأح�شرها من  وقدرّ
اإىل  ب��ه  وذه��ب��ت  منهم،  ال��ذئ��ب  وا�شتلمت  البيطرية،  ال�شيدليات 
بيتي". وتابع: "ملدة يومني اأقدم له الأدوية والرعاية املتاحة اإىل اأن 
و�شل مندوب من مركز تنمية احلياة الفطرية بالطائف؛ لي�شتلم 
الذئب، وهناك قاموا بخياطة جروحه بعد تنظيفها، واأفادوا باأنهم 
و�شلمة  الداخلية،  الإ�شابات  من  للتاأكد  اأ�شعة  بعمل  �شيقومون 

عموده الفقري الذي اأعتقد اأنه تعر�س لإ�شابة بالغة".
"كانت  اأنها  اأو���ش��ح  افرتا�شه،  خطر  وحتييد  نقله،  كيفية  وح��ول 
امل��ت��اح من  ا�شتخدمت  ل��ذل��ك  اأدوات وجت��ه��ي��زات  وب���دون  م��غ��ام��رة، 
لففت  ثم  يع�س،  ورب��ط فمه؛ حتى ل  بعمل عقدة،  حبال، فقمت 

عليه ب�شاط اجللو�س".

عر�س �أقدم منزل متنقل يف �لعامل للبيع 
Bonhams عن ا�شتعدادها لبيع  اأعلنت دار املزادات الربيطانية 

.Ford T اأقدم منزل متنقل يف العامل
موقعها  ع��ل��ى   Bonhams ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل������زادات  دار  ط��رح��ت 
ع��ل��ى عجلت  ال��ع��امل  م��ن��زل متنقل يف  اأق����دم  للبيع  الل���ك���رتوين 
املزايدة  وتبداأ  �شبتمرب.   10 امل��زاد يف  و�شيعقد   .Ford T 1914
من 20 األف جنيه. مت ت�شنيع املنزل من قبل عائلة بنتال يف عام 
1914، ولكن مت بيعه فيما بعد والتخلي عنها. ويف ال�شبعينيات، مت 

ترميم املنزل املتنقل بالكامل ملوا�شفاته الأ�شلية.
ب��احل��ط��ب للتدفئة،  اأ����ش���رة، وم��وق��د يعمل  اأرب��ع��ة  وي��وج��د داخ��ل��ه 
بالإ�شافة اإىل العديد من اخلزائن. و�شتائر خمملية خ�شراء على 

النوافذ. والأر�شية م�شنوعة من خ�شب ال�شنوبر.

مقتل رجل طعنًا خلل كرنفال
تل رجل طعناً، خلل مهرجان نوتينغ هيل ال�شعبي يف لندن الذي  قمُ
يحتفل بالثقافة الكاريبية وعادت فعالياته بعد اإلغائها يف العامني 
واأو�شحت  ال�شرطة.  اأعلنت  م��ا  على  اجل��ائ��ح��ة،  ب�شبب  املا�شيني 
ال�شاعة  اأنها تلقت قرابة  العا�شمة لندن  �شرطة مرتوبوليتان يف 
 21 �شن  غ( بلغا عن تعر�س رجل يف  الثامنة م�شاء )19،00 ت 
عاماً لإ�شابة جراء الطعن ب�شكني. وبعد تقدمي الإ�شعافات الأولية 
له يف املكان، نمُقل اإىل امل�شت�شفى حيث ما لبث اأن فارق احلياة متاأثراً 
بجروحه. وفتحت ال�شرطة حتقيقاً يف جرمية قتل، واأطلقت نداء 
اإىل العامة لتقدمي معلومات، لفتة اإىل اأن مئات الأ�شخا�س كانوا 
لندن  غ��رب  يف  هيل  نوتينغ  كرنفال  ويمُعترب  املكان.  يف  موجودين 
اأحد اأهم الأحداث من نوعه يف العامل، مع عرباته ال�شتعرا�شية 

وفرقه املو�شيقية ال�شاخبة وامللب�س الغريبة للم�شاركني فيه.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جو�رب ذكية حلماية �ملر�شى من �ل�شقوط
تو�شلت درا�شة اأجريت يف الوليات املتحدة اإىل اأنه من املمكن احلد من حوادث ال�شقوط اأر�شاً بالن�شبة للمر�شى 
تواجدهم  اأث��ن��اء  تتيح مراقبة حتركاتهم  ذكية  ج���وارب  ارت���داء  ع��ن طريق  ال��ت��وازن،  اخ��ت��لل  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 

بامل�شت�شفيات.
وخلل الدرا�شة التي اأجريت يف مركز "ويك�شرن" الطبي التابع مل�شت�شفى جامعة اأوهايو الأمريكية و�شملت اأكرث من 

2211 مري�شاً، مل يتعر�س اأي من املر�شى املتطوعني يف التجربة حلوادث �شقوط اأثناء ارتداء اجلوارب الذكية.
ا�شتغرقت الدرا�شة التي ن�شرتها الدورية العلمية "جورنال اأوف نري�شينج كري كواليتي"، 13 �شهراً، واإن كانت قد مت 

وقفها قبل موعدها املقرر �شلفاً ب�شبب تف�شي جائحة كورونا.
بق�شم  امل�شوؤول  م��ور  تامي  عن  الطبية  الأب��ح��اث  يف  املتخ�ش�س  اإك�شربي�س"  "ميديكال  الإل��ك��رتوين  املوقع  ونقل 
اأثناء تلقي العلج  التمري�س يف م�شت�شفى اأوهايو قوله: "من املمكن اأن يتعر�س املر�شى حلوادث ال�شقوط اأر�شاً 
بامل�شت�شفيات، مما قد يوؤدي للإ�شابة اأو الوفاة، ونعرف اأن اإجراءات حماية املر�شى من ال�شقوط املعمول بها حاليا 

ل تعمل ب�شكل مت�شق".
الذين  بالن�شبة للمر�شى  الإط��لق  على  اأر�شاً  الدرا�شة لحظنا عدم وجود حالت �شقوط  "خلل فرتة  واأ�شاف: 
األف  اأرب��ع مرات �شقوط لكل  اأن املعدلت املعتادة لل�شقوط يف امل�شت�شفيات تبلغ  يرتدون اجل��وارب الذكية، يف حني 

مري�س".
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نتيجة كارثية لمر�أة حاولت �إز�لة �لفيلر من �شفتيها
عن  التجميل  ه���واة  ي��رتاج��ع  طبيعية،  اأك���رث  مظهر  لخ��ت��ي��ار  حم��اول��ة  يف 
تغري  م��ع  واخل��دي��ن  ال�شفاه  ح�شوة  مثل  ال�شابقة  التجميلية  ال��ع��لج��ات 
اجتاهات و�شائل التوا�شل الجتماعي ل�شالح املظاهر اجلمالية الب�شيطة. 

لكن حماولة امراأة بريطانية لإزالة فيلر ال�شفاه كانت لها نتائج كارثية.
وعلى الرغم من الفرتا�س ال�شائع باأن اإزالة الفيلر ت�شكل خطراً اأقل من 
عملية احل�شو يف املرة الأوىل، فقد حذرت اإحدى الن�شاء من اإج��راء عملية 
الإزالة لأن رد الفعل التح�ش�شي الرهيب لديها جعلها ت�شعر بالرعب. ومت 
اإزالة  �شفتيها بعد  امل�شت�شفى حيث ت�شخم حجم  اإىل  اإدخ��ال كاريل غاردنر 
الفيلر، و�شاركت جتربتها على تيك توك لتحذير الن�شاء من خطورة هذه 
األف مرة.   87 اأكرث من  العملية، من خلل مقطع فيديو متت م�شاهدته 
واأو�شحت كاريل اأنها اختارت امل�شي قدماً يف العملية لأنها مل تكن را�شية عن 
�شفتيها. و قبل عر�س �شور لرد فعل اجللد، اأظهر املقطع اأكاريل م�شتلقية 
وظهرت  للختبار.  ب�شا�شات  مربوطة  كانت  بينما  امل�شت�شفى  �شرير  على 
كاريل وهي تبكي ويبدو اأنها كانت حزينة لأن �شفتيها ا�شتمرتا يف النتفاخ. 
امل�شت�شفى  اإىل  هرعت  وجهها،  اإىل  �شفتيها  من  ال��ت��ورم  انتقل  اأن  ومبجرد 

للح�شول على م�شاعدة طبية، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.

در��شة مثرية عن �أ�شماك �لقر�س.. �خلطر يقرتب
املناطق احل�شرية لكن على بعد م�شافة  ي�شبح امل�شطافون يف مياه بع�س 
ق�شرية منهم تتحرك اأ�شماك القر�س دون اأن يدركوا ذلك، بح�شب درا�شة 
ال�شاحل  قبالة  املفرت�شة  الأ�شماك  تتبعت حتركات  اأجرتها جامعة ميامي 

اجلنوبي لفلوريدا.
القر�س وهي  اأ�شماك  اأن��واع خمتلفة من   3 الدرا�شة، جرى تتبع  اإط��ار  ويف 
قر�س الثور وقر�س احلا�شن وقر�س اأبو مطرقة الكبري عرب تثبيت اأجهزة 

اإر�شال �شغرية باأج�شادها ومراقبة حتركاتها لعدة �شنوات.
وتوقع الباحثون اأن تبتعد اأ�شماك القر�س عن املناطق املزدحمة مثلما تفعل 
احليوانات الربية الكبرية، لكنهم وجدوا، بدل من ذلك، اأنها تق�شي وقتا 
طويل يف املياه التي يحب النا�س ال�شباحة فيها. وقال نيل هامر�شلغ، وهو 
ميامي:  بجامعة  عليها  واملحافظة  القر�س  اأ�شماك  اأبحاث  برنامج  مدير 
"بالرغم من اأن هذا قد يجعلك متوترا بع�س ال�شيء، اإل اأنه يثبت بالن�شبة 
يل اأن القر�س ل يريد يف احلقيقة اأن يهاجم النا�س، واأنه يف الواقع يت�شامح 
معهم ومييل اإىل جتنبهم". وين�شح هامر�شلغ مرتادي ال�شواطئ بتجنب 
النا�س  فيها  ميار�س  التي  املناطق  ويف  ال��روؤي��ة  �شعف  ف��رتات  يف  ال�شباحة 
اأ�شماك  على  القلق  من  اأك��رب  ق��درا  تثري  الدرا�شة  اإن  يقول  لكنه  ال�شيد، 

القر�س نظرا لأنها تواجه تهديدات من ال�شيادين وتلوث ال�شواطئ.
واأو�شح: "اأود القول اإن هذه الأخبار رمبا تكون اأكرث �شوءا بالن�شبة لأ�شماك 

القر�س منا نحن الب�شر".

حماولة ثانية من نا�شا 
لإطلق �شاروخ �إىل �لقمر

ب�����اإدارة الطريان  م�����ش��وؤول��ون  ق���ال 
)نا�شا(،  الأم���ريك���ي���ة  وال���ف�������ش���اء 
حماولة  اإج�����راء  اإىل  ت�شعى  اإن��ه��ا 
ال�شبت لإطلق �شاروخ  يوم  ثانية 
اإل  "اإ�س  الف�شائي  الإط��لق  نظام 
من  اأي���ام   5 بعد  القمر،  اإ�س" اإىل 
اإلغاء  يف  ت�شببتا  فنيتني  م�شكلتني 

حماولة يوم الإثنني.
ومن املقرر اإطلق ال�شاروخ الذي 
32 طابقا  يعادل طوله مبنى من 
من مركز كنيدي للف�شاء يف كيب 
كنافريال بولية فلوريدا، لإر�شال 
رحلة  يف  "اأوريون"  ك���ب�������ش���ول���ة 
 6 مدتها  م��اأه��ول��ة  غ��ري  جتريبية 
اإىل  تعود  ثم  القمر،  حول  اأ�شابيع 

الأر�س.
و���ش��ي��د���ش��ن الإط������لق ال����ذي طال 
"اأرمتي�س"  ب���رن���ام���ج  ان����ت����ظ����اره 
من  ل���رح���لت  ل�"نا�شا"  ال���ت���اب���ع 
يخلف  ال����ذي  امل���ري���خ،  اإىل  ال��ق��م��ر 
القمر  ل��رح��لت  "اأبولو"  م�شروع 

يف ال�شتينيات وال�شبعينيات.
نظام  الأوىل  ال���رح���ل���ة  وت����ه����دف 
وهي  و"اأوريون"،  اإ�س"  اإل  "اإ�س 
"اأرمتي�س  ا�شم  عليها  اأطلق  مهمة 
رحلة  يف  امل��رك��ب��ة  و���ش��ع  اإىل   ،"1
لأبعد  ق��درات��ه��ا  تخترب  جتريبية 
"نا�شا"  ت��ع��ت��رب  اأن  ق��ب��ل  احل�����دود، 
اأن بو�شعها العتماد عليها بدرجة 

كافية يف نقل رواد الف�شاء.
"اأرمتي�س  اإطلق  واألغيت حماولة 
بعد  الث����ن����ني،  ي����وم  الأوىل   "1
ب���اأح���د حمركات  ت���ربي���د  م�����ش��ك��ل��ة 
مما  لل�شاروخ،  الرئي�شية  املرحلة 
التنازيل  ال���ع���د  وق�����ف  اإىل  اأدى 

وتاأجيل املحاولة.

جهاز قابل للرتد�ء 
يعالج بال�شوء �ملزدوج

م��ن اجليل  ه��و جهاز   +  MOVE
للعلج  ريفيف  �شركة  م��ن  ال��ت��ايل 
ارت������داوؤه ويعتمد  ب��ال�����ش��وء مي��ك��ن 
التئام  يف  للم�شاعدة  ال�شوء  على 
وت�شريع  الأمل  وتخفيف  الأن�شجة 

ال�شفاء.
وبا�شتخدام مزيج من م�شابيح ليد 
ي�شتهدف  والأ�شعة حتت احلمراء، 
ال�شطح كما يخرتق بعمق  اجلهاز 
وتخفيف  ال�����ش��ف��اء،  يف  للم�شاعدة 
اأو  الأمل  اأو  ل��ل��ت��وت��ر  ع��لم��ات  اأي 

اللتهابات.
ت�شميمه  يف  اجلهاز  روع��ة  وتكمن 
املعياري الفريد الذي ميكن ربطه 
تقريباً اأو و�شعه على اأي جزء من 

اجل�شم. ومت ت�شميم
MOVE + ليتم ا�شتخدامه لي�س 
فقط على املفا�شل ولكن اأي�شاً على 
متعددة  ببنية  ويتميز  الع�شلت، 
الأجزاء ميكن جتميعها وتفكيكها 
ركبتيك  ليلئم  حجمها  وتعديل 
اأو كتفيك اأو رقبتك اأو مرفقيك اأو 

اأي جزء من ج�شمك.
قابلة  ب���اأح���زم���ة  م�����زود  واجل����ه����از 
ع��ل��ى و�شعه  ت�����ش��اع��دك  ل��ل��ت��ع��دي��ل 
وتثبيته  اجل�شم  اأي جزء من  على 
يف مكانه، وي�شتغرق الإعداد القابل 
ل��لرت��داء ث���واٍن م��ع��دودة، وميكن 
�شخ�س  اأي  ق��ب��ل  م��ن  ا���ش��ت��خ��دام��ه 

تقريباً.

قبل �شر�ء �لأجهزة �لإلكرتونية.. 
��شتعلم عن �لتحديثات

قد ي�شطر امل�شتخدم اإىل التخل�س من بع�س 
الأج���ه���زة الإل��ك��رتون��ي��ة لأن���ه���ا مل ت��ع��د تعمل 
بدرجة  اآمنة  تعد  اأنها مل  اأو  ب�شورة �شحيحة 
املنا�شبة  التحديثات  توافر  عدم  ب�شبب  كافية 
وطريقة  مكوناتها  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ل��ه��ا، 
امل�شكلة  ه����ذه  م��ث��ل  ���ش��ل��ي��م��ة. وت��ظ��ه��ر  ع��م��ل��ه��ا 
يف ال��ك��ث��ري م���ن الأج���ه���زة الإل��ك��رتون��ي��ة بدءا 
ب���رادي���و الإنرتنت  ال��ذك��ي��ة م�����روراً  ب��ال��ه��وات��ف 
التلفاز  اأجهزة  اإىل  و�شوًل  الذكية  وال�شاعات 
الدلئل،  �شمن  وم���ن  ال��ت��ن��ظ��ي��ف.  وروب���وت���ات 
التحديثات،  ���ش��م��ان  ف����رتة  اإىل  ت�����ش��ري  ال��ت��ي 
تكلفة املنتج وفرتة ال�شتخدام املعتادة وبيانات 
الرتويج اخلا�شة ب�شيا�شة التحديثات اخلا�شة 
اأمان  يوجد  ل  ع��ام  وب�شكل  املنتجة.  بال�شركة 
نهائي، ولكن املعايري الوحيدة، التي قد ت�شاعد 
امل�شتخدم يف ذلك، هي ت�شمني عامل حتديث 

الربامج يف قرار ال�شراء.

ق�شة مذيعة �أمريكية.. 
�نتحرت قبل زفافها باأ�شابيع

املذيعة  عائلة  و�شفت  هكذا  نعرفه"،  �شخ�س  "اأ�شعد 
املعروفة نينا بات�شولكي ابنتهم، التي �شدمتهم و�شدمت 
املتابعني، عندما اأقدمت على النتحار، قبل اأ�شابيع قليلة 

من "اأ�شعد يوم يف حياتها".
وع����رث ع��ل��ى ن��ي��ن��ا ب��ات�����ش��ول��ك��ي )27 ع���ام���ا( م��ت��وف��ي��ة يف 
يف  �شقتها  اإىل  ال�شرطة  ا�شتدعاء  مت  ال�شبت،  يوم  �شقتها 
ات�شل  اأن  بعد  �شباحا   11 ال�شاعة  وي�شكون�شن يف  ولي��ة 
الأ�شدقاء القلقون برقم 911 لإخبارهم اأنها كانت تهدد 

بقتل نف�شها.
من  فقط  اأ�شابيع   6 قبل  الأمريكية  املذيعة  وف��اة  وتاأتي 
زواجها من خطيبها كايل ها�س، وهو اأب مطلق لطفلني 

يكربها ب�11 عاما.
يكن  مل  واح��د،  منزل  يف  �شويا  معي�شتهما  من  وبالرغم 

ها�س )38 عاما( يف املنزل حلظة الوفاة.
اأنها  "اأعلم  وكتب ها�س يف من�شور موؤثر على في�شبوك: 
اأك��رث مما  اأحبك  نينا،  واأن��ا ممتنة لذلك.  تتاأمل  تعد  مل 
اأنا  كله.  وعاملي  اأ�شدقائي  اأع��ز  كنتي  تفهميه.  اأن  ميكن 

اآ�شف جدا لأنني مل اأ�شتطع اإنقاذك".
وبالإ�شافة مل�شوارها الناجح يف الإعلم، كانت نينا �شابة 
باملدر�شة  ال�شلة  ك��رة  ف��ري��ق  جنمة  ك��ان��ت  حيث  مثالية، 

الثانوية، كما كانت طالبة متفوقة.
كانت  نينا  اإن  بيتريز،  اآيل  املقربة،  نينا  �شديقة  وك�شفت 
يف  �شعادتها  م��ن  بالرغم  احلاد"،  "الكتئاب  م��ن  تعاين 

مكان العمل ومع خطيبها.

ت�شاب بال�شلل ب�شبب وجبة حمار
من  �شاعة   12 بعد  بال�شلل  نيوزيلندية  ام���راأة  اأ�شيبت 
تناول وجبة من حمار البطلينو�س الذي جمعته من اأحد 

ال�شواطئ القريبة من منزلها.
بعد اأن كانت تتمتع بلياقة بدنية و�شحة جيدتني، فوجئت 
كيم كايا باأعرا�س غريبة تتمثل يف انتفاخ �شفتيها و�شعور 
باخلدر يف ج�شمها بالكامل، ولدى نقلها اإىل امل�شت�شفى، 
اإىل  اإر�شالها  ومت  ال�شبب  مبعرفة  الفحو�شات  تنجح  مل 

منزلها.
م�شابة  وه���ي  ك��اي��ا  ا�شتيقظت  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  ���ش��ب��اح  يف 
بال�شلل التام من راأ�شها حتى اأخم�س قدميها، ومت نقلها 
اإىل امل�شت�شفى. وبعد �شاعات من الفحو�شات  على الفور 
املحار،  �شم  �شلل  اآث��ار  من  تعاين  باأنها  تبني  والتحاليل، 

وهو �شلل موؤقت ميكن التعايف منه خلل فرتة ق�شرية.
وق���د اأع��ط��ي��ت ال�����ش��ي��دة ت��اي��ا الأك�����ش��ج��ني مل�����ش��اع��دت��ه��ا يف 
خلله  تناولت  �شارم  �شحي  لنظام  وخ�شعت  التنف�س، 
ال�شوائل بكرثة لطرد ال�شموم، مما اأدى اإىل �شفائها التام 

خلل �شبعة اأيام فقط.
يف  ال�شهر  ه��ذا  م��رة  لأول  حمنتها  تايا  ال�شيدة  �شاركت 
والتثقيف  الوعي  توفر  التي  اجلامعية  واناجنا  موؤ�ش�شة 
حيال العديد من امل�شاكل ال�شحية، وحذرت من خماطر 
تناول املحار دون معرفة اآثاره على اجل�شم، وفق ما نقلت 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

مر�شى عادو� من �ملوت يروون ما حدث معهم
���ش��ارك جم��م��وع��ة م��ن الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن اأعلن 
الأطباء عن وفاتهم �شريرياً كيف كان �شعور املوت 

وحتدثوا عن جتاربهم يف العامل الآخر.
وبداأ النقا�س على موقع ريدت عندما �شارك اأحد 
عودته  قبل  م��ات  اإن���ه  ق��ائ��ًل  ق�شته  امل�شتخدمني 
ل��ل��ح��ي��اة ودع����ا امل�����ش��ت��خ��دم��ني ل��ط��رح اأ���ش��ئ��ل��ة حول 
ه���ذه امل��ح��ن��ة. و���ش��رع��ان م��ا ���ش��ارك ال��ع�����ش��رات من 
الأ���ش��خ��ا���س جت��ارب��ه��م اخل��ا���ش��ة م��ع امل����وت، حيث 
وامل�شاعر  الأحا�شي�س  تذكر  من  الكثريون  متكن 
التي �شاهدوها عندما ماتوا. ومن  ال��روؤى  وحتى 
هناك  كانت  جتاربهم،  تذكروا  الذين  اأولئك  بني 
اأنهم  الكثريون  ت�شابه مفاجئة، حيث تذكر  اأوجه 
نقليت �شحيفة  ال�شيء، بح�شب ما  نف�س  �شاهدوا 

مريور الربيطانية.
وكتب اأحدهم "كنت اأقوم باإجراء ت�شوير للأوعية 
اأ���ش��اه��د ال�شا�شة  ال��دم��وي��ة، وك��ن��ت ب��ك��ام��ل وع��ي��ي 
الإن����ذارات  ب���داأت  عندما  الطبيب،  اإىل  واأحت����دث 
اأ�شبح  وف��ج��اأة  بالذعر.  اجلميع  واأ�شيب  تنطلق 
عاملي ناعماً و�شبابياً وتل�شى كل �شيء اإىل اللون 

الأ�شود. ال�شيء التايل الذي اأتذكره هو فتح عيني 
كان  لقد   ." اأع��دن��اه  يقول" لقد  الدكتور  و�شماع 
حقاً �شعوراً بالطماأنينية اأكرث من اأي �شيء اآخر".

40 ثانية.  "ظللت م�شتلقياً حلوايل  اآخر  واأ�شاف 
ودون  اأح���ل���م،  اأن  دون  ب��ال��ن��وم  اأ���ش��ب��ه  الأم�����ر  ك���ان 
اإح�شا�س بالذات". وكتب ثالث يقول "لقد �شقطت 
ومل   2014 )�شباط(  فرباير  يف  عمل  اجتماع  يف 
يكن لدي اأي نب�س اأو اإيقاع قلبي ملدة خم�س دقائق 

تقريباً".
واأو�شح م�شتخدم اآخر قائًل "كانت ذاكرتي الأخرية 
التالية  �شاعة من احل��ادث، وذاكرتي  قبل ح��وايل 
ك��ان��ت ب��ع��د ي��وم��ني، ع��ن��دم��ا خ��رج��ت م��ن غيبوبة 
اآخر  اأ�شباب طبية". واأ�شاف م�شتخدم  ناجتة عن 
"لقد �شقطت خلل عر�س تقدميي يف الف�شل يف 
اأحد الأيام. توقف التنف�س والدورة الدموية لدي. 
�شعرت كما لو اأنني كنت اأغلق حفرة ل نهاية لها 
بينما كان زملئي ي�شرخون طلباً للم�شاعدة. مت 
اأذك��ر القليل مما ح��دث قبل  اإحيائي وم��ا زل��ت ل 

وفاتي وبعده".

بيكي جي لدى و�سولها حل�سور حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2022 يف نيو جري�سي. )رويرتز(

ميجان ماركل: جمرد وجودنا �أربك �لعائلة �ملالكة
ك�شفت ميجان ماركل، زوجة الأمري هاري، تفا�شيل حياتها ال�شابقة داخل 

العائلة املالكة يف بريطانيا، واأ�شباب هجرتها للوليات املتحدة.
اإن جمرد  الأمريكية،   )The Cut( وقالت ماركل، يف مقابلة مع جملة
الهرمي" للعائلة  الت�شل�شل  "ديناميكية  اأرب��ك  ه��اري  والأم���ري  وج��وده��ا 
الأمر  اإن  قائلة  امللكية،  العائلة  من  خروجها  اإىل  تطرقت  كما  امللكية. 

للت�شامح". اجلهد  من  الكثري  "تطلب 
كما حتدثت عن علقة الأمري هاري بوالده اأمري ويلز. وردا على �شوؤال 
�شد  اخل�شو�شية  ق�شية  ت��اأث��ري  ع��ن  ديفي�س،  ب��ي  األي�شون  ال�شحفية،  م��ن 
فقدت  لقد  ه���اري:  يل  "قال  ميجان:  قالت  �شنداي"،  اأون  "ميل  �شحيفة 
نف�شه  ه��و  الأم���ر  اأن يكون  "ل يجب  واأ���ش��اف��ت:  العملية".  ه��ذه  وال���دي يف 
متحدثة  وقالت  قراره".  هذا  ولكن  يل،  بالن�شبة  كان  كما  لهم  بالن�شبة 
با�شم الدوقة يف وقت لحق، ل� "بي بي �شي نيوز"، اإن ميجان كانت ت�شري 
اإىل والدها، الذي كانت بعيدة عنه، وكانت تقول اإنها تاأمل األ يحدث 

نف�س ال�شيء لزوجها.


