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�ل�صي�صي ي�صل  �إىل قطر
•• القاهرة-وكاالت:

عبد  امل�صري  الرئي�س  و�صل 
الدوحة  اإىل  ال�صي�صي  الفتاح 
اأم�س الثالثاء يف زيارة ت�صتمر 
منذ  ل��ه  الأوىل  ه��ي  ليومني 
 ،2014 يف  من�صبه  ت��ول��ي��ه 
لتكري�س  ت���ه���دف  خ���ط���وة  يف 

العالقات بني البلدين.
وقالت وكالة الأنباء القطرية 
ال�صيخ  قطر  اأم���ر  اإّن  »ق��ن��ا« 
متيم بن حمد اآل ثاين تقدم 
جمهورية  رئي�س  م�صتقبلي 
ال�صقيقة،  ال��ع��رب��ي��ة  م�����ص��ر 
لدى و�صوله يف زيارة ر�صمية 

للبالد.
وكتب املتحدث با�صم الرئا�صة 
امل���������ص����ري����ة، ب�������ص���ام را�����ص����ي، 
ع��ل��ى ���ص��ف��ح��ت��ه امل��وث��ق��ة على 
ال�صيد  »ت��وج��ه  »ف��ي�����ص��ب��وك«: 
الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي 
مدينة  اإىل  اأم���������س  ����ص���ب���اح 
الدوحة يف زي��ارة ر�صمية ملدة 
ت��ع��د الأوىل  وال���ت���ي  ي���وم���ني، 
من نوعها ل�صيادته اإىل دولة 
للدعوة  تلبيًة  وذل���ك  ق��ط��ر، 
الرئي�س  ال�صيد  اإىل  املوجهة 
م����ن ���ص��ق��ي��ق��ه ���ص��م��و الأم�����ر 
متيم بن حمد اآل ثاين اأمر 

دولة قطر«.
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رئي�س �لدولة يبحث هاتفيا مع 
رئي�س وزر�ء �ليابان عالقات �لتعاون 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  ب���ح���ث 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الدولة »حفظه اهلل« خالل ات�صال 
هاتفي من معايل فوميو كي�صيدا 
ال�صديقة،  ال��ي��اب��ان  وزراء  رئي�س 
الثنائية  العالقات  اأوج��ه  خمتلف 
تعزيزها  و���ص��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

وتو�صيع اآفاقها.
وتبادل اجلانبان - خالل الت�صال 
ع��دد من  ب�صاأن  النظر  وج��ه��ات   -
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����ص��اي��ا 
حم��ل اله��ت��م��ام امل�����ص��رك، و�صبل 
دع��م اأ���ص�����س ال�����ص��الم وال��ت��ع��اون يف 
منطقة ال�صرق الأو�صط والعامل. 
ا�صت�صافة  اإىل  الت�صال  وت��ط��رق 
الثامنة  ال�����دورة  الإم������ارات  دول���ة 
وال��ع�����ص��ري��ن م���ن م���وؤمت���ر ال���دول 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة 
 »28 الإطارية لتغر املناخ »كوب 
عام 2023، واأهمية هذا املوؤمتر 
يف دفع التعاون الدويل يف مواجهة 

خطر التغر املناخي.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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خرباء متفجرات يفرزون قذائف واألغام واأ�صلحة يف قرية حررتها القوات الأوكرانية يف خاركيف.   )رويرز(

الالعب نيمار طرف يف معركة املوؤثرين

خالل زيارته لــ »ب�ستاِنَك« اأكرب املجمعات الزراعية الذكية يف العامل

حممد بن ر��صد: �الأمن �لغذ�ئي و�الكتفاء �لذ�تي من 
�حتياجاتنا �لغذ�ئية �أولويات ��صرت�تيجية ثابتة لالإمار�ت

حممد بن را�صد خالل زيارته »ب�صتاِنَك«،اأكرب املجمعات الزراعية الذكية يف العامل   )وام(

ة اإيرانية اأوكرانيا ُت�سقط اأول م�سيرّ

رو�صيا تكثف �ل�صربات �جلوية على كل �جلبهات
االأمم املتحدة تدعو ال�ستجابة عاجلة الحتواء انت�ساره

�ملخاوف تتز�يد و�صط تف�صي �لكولري� يف �صوريا

فرن�سا تطرح النزاع على جمل�س االأمن

هدوء حذر بني �أذربيجان و�أرمينيا بعد معارك د�مية
•• عوا�صم-وكاالت:

واأذربيجان،  اأرمينيا  بني  املواجهات  فرن�صا  �صتعر�س 
الأقل،  على  اأرمينيا  جندياً   49 مقتل  اإىل  اأدت  التي 
على جمل�س الأمن الدويل، ح�صب ما اأعلن الإليزيه، 

اأم�س الثالثاء.
الرئي�س  ب��ني  ب��ع��د حم��ادث��ة هاتفية  الإل��ي��زي��ه  وق���ال 
ورئ��ي�����س احلكومة  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل  ال��ف��رن�����ص��ي 
الأرمينية نيكول با�صينيان: »�صتعر�س فرن�صا الو�صع 
ع��ل��ى جم��ل�����س الأم����ن ال����دويل ال����ذي ت��ت��وىل رئا�صته 

حالياً«، نقال عن فران�س بر�س.
الوزراء  رئي�س  عن  لالأنباء  اإنرفاك�س  وكالة  ونقلت 
50 جنديا  نحو  اإن  قوله  با�صينيان  نيكول  الأرميني 

قتلوا خالل ا�صتباكات ليلية مع اأذربيجان.
وقال با�صينيان يف خطاب اأمام الربملان اإن باكو هاجمت 

مواقع اأرمينيا خالل الليل واإن القتال م�صتمر.
وتبادلت باكو ويريفان اللوم يف التوترات التي اندلعت 
القتالية  الأعمال  ت�صعيد يف  اأح��دث  يف  الليل،  خالل 
باغ  ناجورنو قرة  ب�صبب منطقة  امل�صتمرة منذ عقود 

املتنازع عليها.
اأذربيجان  اأن  ال��ث��الث��اء،  »روي������رز«،  وك��ال��ة  وذك����رت 
التي  ال�صتباكات  ينهي  اتفاق  اإىل  تو�صلتا  واأرمينيا 

�صبح  ب��ع��ودة  الأخ����رة، وه���ددت  ال�صاعات  ان��دل��ع��ت يف 
احلرب بني الدولتني.

اتفقا  ورو�صيا  اأرمينيا  الدفاع يف  وزي��ري  اأن  واأ�صافت 
ع��ل��ى احلدود  ال��و���ص��ع  لتثبيت  ات��خ��اذ خ��ط��وات  ع��ل��ى 

الأرمينية الأذرية.
وكانت جولة جديدة من القتال اندلعت قبل �صاعات 
بني اأرمينيا واأذربيجان، اأ�صفرت عن مقتل ع�صكريني 

اأذريني مل يحدد عددهم.
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية يف بيان: »فجر الثالثاء  
�صنت اأذربيجان ق�صفا مكثفا باملدفعية وباأ�صلحة نارية 
يف  اأرمينية  ع�صكرية  مواقع  على  الثقيل  العيار  من 

بلدات غوري�س و�صوتك وجرموك«.
الهجوم  يف  اأي�صا  ا�صتخدمت  اأذربيجان  اأن  واأ�صافت 

طائرات بدون طيار.
باملقابل، اتهمت وزارة الدفاع الأذرية القوات الأرمينية 
ب�صن »اأعمال تخريبية وا�صعة النطاق« قرب مقاطعات 
دا�صك�صان وكلباجار ول�صني احلدودية، م�صرة اإىل اأن 
مواقع جي�صها »تعر�صت للق�صف، ول �صيما بقذائف 

الهاون«.
واأ����ص���اف ال��ب��ي��ان اأن ال��ق�����ص��ف الأرم��ي��ن��ي اأ���ص��ف��ر عن 
»خ�صائر يف �صفوف الع�صكريني )الأذريني(«، من دون 

حتديد عددهم.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأم�س  اأع��ل��ن اجل��ي�����س الأوك������راين 
طائرة  اأول  اأ�صقط  اأن��ه  ال��ث��الث��اء، 
ي�صتخدمها  ك��ان  م�صّرة  اإي��ران��ي��ة 
اجل��ي�����س ال��رو���ص��ي يف امل���ع���ارك، يف 
وق���ت ق��ال��ت م��و���ص��ك��و اإن���ه���ا كثفت 
ال�صربات اجلوية يف كل اجلبهات 

باأوكرانيا.
اأوكرانيا  تداولت و�صائل اإعالم يف 
اإنها  قالت  ما  تظهر حطام  �صورا 
الطائرة الإيرانية امل�صّرة، وتظهر 
ال�صور اأن الطائرة جرى اإ�صقاطها 
الأوك��ران��ي��ني ومل تتم  م��ن جانب 

عملية تفجرها املفر�صة.
ي���ق���ول اجل���ي�������س الأوك�����������راين اإن 
ه��ذه ال��ط��ائ��رة امل�����ص��ّرة م��ن النوع 
الن��ت��ح��اري ال����ذي ي�����ص��ت��خ��دم ملرة 
واحدة، تنفجر فيها الطائرة لدى 

ا�صطدامها بالهدف.
نقلت وكالة »اأ�صو�صيتد بر�س« عن 
اأوكراين وموقع  م�صوؤول ع�صكري 
اإخباري على �صلة وثيقة باجلي�س 
املثلث  ت�صبه  امل�صقطة  الطائرة  اأن 

اأو �صكل دلتا.
ت�صتخدم  الطائرة  اأن  ه��وؤلء  ذك��ر 
م��ن ج��ان��ب اإي����ران وي��ط��ل��ق عليها 

•• نيويورك-وكاالت:

اإن  ر�صا،  عمران  �صوريا،  يف  املتحدة  الأمم  ممثل  ق��ال 
ب��ال��ب��الد ميثل  ع��دة مناطق  ال��ك��ول��را يف  وب���اء  تف�صي 
تهديدا خطرا يف �صوريا واملنطقة، داعيا اإىل ا�صتجابة 
اأنه  بيان  يف  ر���ص��ا،  واأ���ص��اف  انت�صاره.  لح��ت��واء  عاجلة 
املحا�صيل  ب����ري  م��رت��ب��ط  امل���ر����س  ت��ف�����ص��ي  اأن  ي��ع��ت��ق��د 
با�صتخدام مياه ملوثة و�صرب مياه غر اآمنة من نهر 

الفرات الذي يق�صم �صوريا من ال�صمال اإىل ال�صرق.
ويعتمد كثر من �صكان �صوريا على م�صادر مياه غر 
اآمنة نظرا للدمار الوا�صع الذي حلق بالبنية التحتية 

ملوارد املياه ب�صبب احلرب الدائرة منذ اأكرث من عقد.
وقال ريت�صارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي ل�صرق 
املتو�صط يف منظمة ال�صحة العاملية، اإن املنظمة �صجلت 

�إي��������ر�ن: ج��ه��ة جم��ه��ول��ة 
نفط  بحقل  �لنري�ن  �أ�صعلت 

•• طهران-وكاالت:

التنفيذي  ال����رئ����ي���������س  اع��������رف 
النفط  ل�صتخراج  م��ارون  ل�صركة 
احلريق  اأن  نا�صري،  قباد  وال��غ��از، 
الثالثاء  اأم�س  �صباح  اندلع  الذي 
»�صادغان«  ح��ق��ل  اآب�����ار  اإح�����دى  يف 
الفالحية  م��دي��ن��ة  م���ن  ب���ال���ق���رب 
ج��ن��وب غ���رب الأه�����واز ك���ان ب�صبب 
ومل  بالبئر.  جمهولني«  »ت��الع��ب 
و�صفه  ما  طبيعة  نا�صري  يو�صح 
ناجم  اأنه  يبدو  الذي  ب�»التالعب« 

عن عمل تخريبي.
اندلع  اإن احلريق  بالقول  واكتفى 
اأم�س  �صباح  م��ن   6:20 ال�صاعة 
الثالثاء، ب�صبب تالعب جمهولني 
»�صادغان«  ح��ق��ل  يف  اآب����ار  ب��اإح��دى 

للنفط، ومت احتواوؤه على الفور.
اإن احلقل يف حالة  يقول  ووا���ص��ل 
املت�صررة  وال��ب��ئ��ر  ك��ام��ل��ة،  اأم�����ان 
مارون  �صركة  موظفي  اإدارة  حتت 
بداأت عمليات  وقد  والغاز،  للنفط 

ت�صليحه.

ع��ل��ى ال���ق���وات الأوك���ران���ي���ة يف كل 
اجلبهات الثالثاء.

الرو�صية  ال���دف���اع  وزارة  وق���ال���ت 
»القوات  اإن  اليومي  تقريرها  يف 
واملدفعية  وال��ب��ال�����ص��ت��ي��ة  اجل���وي���ة 
الرو�صية تنفذ �صربات مكثفة على 
وحدات القوات امل�صلحة الأوكرانية 
يف ك���ل م��ن��اط��ق ال��ع��م��ل��ي��ات«، وفق 

»فران�س بر�س«.
واأ�صارت اإىل عمليات ق�صف بالقرب 
من �صلوفيان�صك وكون�صتانتينيفكا 
ويف  اأوك��ران��ي��ا،  �صرق  يف  وباخموت 
وزابوريجيا  ميكوليف  منطقتي 
خاركيف  يف  وك��ذل��ك  اجل��ن��وب  يف 
قادت  حيث  ال�صرقي  ال�صمال  يف 
اأوك��ران��ي��ا ه��ج��وم��ا م�����ص��ادا عنيفا 
ف��اأج��ربت ال��ق��وات ال��رو���ص��ي��ة على 
الن�������ص���ح���اب م����ن م��ع��ظ��م اأن���ح���اء 

املنطقة.
اأنها  اأوك���ران���ي���ا الث���ن���ني  واأع��ل��ن��ت 
ا�صتعادت حوايل 6000 كيلومر 
مربع من الأرا�صي يف عدة جبهات 
مطلع  يف  ���ن  ����صُ م�������ص���اد  ب���ه���ج���وم 
���ص��ب��ت��م��رب، وم���ع ذل����ك، ق���ال نائب 
وزي����ر ال���دف���اع الأوك��������راين: »من 
املبكر القول باأن اأوكرانيا ا�صتعادت 

كامل ال�صيطرة على خاركيف«.

ا�صم »�صاهد«.
ق�����ال الأوك�����ران�����ي�����ون اإن�������ه ج���رى 
كوبيان�صك  يف  ال��ط��ائ��رة  اإ���ص��ق��اط 
�صمال  خ���ارك���ي���ف  م����ن  ال���ق���ري���ب���ة 
�صرقي اأوكرانيا، حيث ت�صن كييف 

هجوما م�صادا منذ اأيام.
امل���ا����ص���ي، حتدثت  ي��ول��ي��و  وم���ن���ذ 
العديد من التقارير عن ات�صالت 

رو�صية اإيرانية يف جمال الطائرات 
امل�صّرة.

اأمركيون  م�صوؤولون  قال  بعدها، 
القومي،  الأم���ن  م�صت�صار  بينهم 
ال���ولي���ات  اإن  ���ص��ول��ي��ف��ان،  ج��ي��ك 
ت�صتعد  اإي���ران  اأن  تعتقد  املتحدة 
ل��ت��زوي��د رو���ص��ي��ا ب��ع��دة م��ئ��ات من 
طائرات  منها  امل�صّرة،  الطائرات 

ذات قدرة على حمل اأ�صلحة.
باأدلة  امل��ق��اب��ل، ط��ال��ب��ت رو���ص��ي��ا  يف 
تثبت مزاعم ح�صولها على اأ�صلحة 
الطائرات  وم���ن���ه���ا  اإي���������ران،  م����ن 

امل�صّرة.
الهجوم  ع���ل���ى  ال������رد  ����ص���ي���اق  ويف 
اجلي�س  اأعلن  امل�صاد،  الأوك���راين 
ي�صن �صربات مكثفة  اأنه  الرو�صي 

باري�س مدينة �لنور ت�صتعد الإطفاء 
�أ�صو�ئها مبكر� لتوفري �لطاقة 

•• باري�س-رويرتز:

اإطفاء  تعتزم  الفرن�صية  العا�صمة  اأن  الثالثاء  اأم�س  باري�س  بلدية  رئي�صة  اأعلنت 
امل�صابح  املياه يف  ح��رارة  درج��ة  و�صتخف�س  املعتاد  �صاعة من  اإيفل قبل  ب��رج  اأ���ص��واء 

البلدية و�صتقل�س تدفئة املباين العامة لتوفر الطاقة هذا ال�صتاء.
خف�س  ب�صاأن  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  لهدف  المتثال  اإىل  الإج���راءات  وتهدف 
باملئة يف   10 بن�صبة  الكهرباء  البلدية من  وال�صلطات  واملنازل  ال�صركات  ا�صتهالك 

ظل تقلي�س رو�صيا لإمدادات الغاز وارتفاع اأ�صعار الطاقة.
وتبحث الدول يف اأنحاء اأوروبا عن طرق خلف�س ا�صتهالك الطاقة وملء م�صتودعات 

الغاز حت�صبا لنقطاع كلي حمتمل.
العدد  اأن  اإل  ج��ران��ه��ا،  بع�س  ق��در  بنف�س  ال��رو���ص��ي  ال��غ��از  على  فرن�صا  تعتمد  ول 
القيا�صي للمفاعالت النووية التي خرجت من اخلدمة اأجرب البالد على ا�صتراد 

الطاقة رغم اأنها عادة ما تقوم بالت�صدير، مما فاقم ال�صغط على اأ�صواق الطاقة.
وقالت رئي�صة البلدية اآن هيداجلو »�صتظل فرن�صا على الدوام مدينة النور«.

�ص 07

�ص 09

�ص 19

جلنة امليزانية العامة لالحتاد تعقد اجتماعها ال�سابع 
ملناق�سة م�رشوع امليزانية العامة لل�سنة املالية 2023

اأخبار الإمارات

مع اقرتاب »احتجاجات اأكتوبر «.. 
بوابات حديدية وغلق ج�سور ببغداد

عربي ودويل

هالند ونيمار وليفاندوف�سكي.. 
�سباق احلذاء الذهبي يبداأ مبكرا

الفجر الريا�سي

•• دبي-وام:

را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك���د 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
الأم���ن  اأن   ، »رع�����اه اهلل«  دب���ي  ال������وزراء ح��اك��م 
احتياجاتنا  م��ن  ال��ذات��ي  والك��ت��ف��اء  ال��غ��ذائ��ي 
اأولويات  ا�صتدامة مواردها،  الغذائية وحتقيق 
م�صيداً  الإم����ارات،  ل��دول��ة  ثابتة  ا�صراتيجية 
�صّموه بجهود اأبناء الإمارات و�صباِبها املبدعني 
يف خمتلف املجالت مبا يف ذلك املجال الزراعي 
م��ن خ���الل م��ا ي��ق��دم��ون م��ن اأف��ك��ار وم�صاريع 
واأكرثها تقدماً،  التقنيات  اأحدث  ت�صتفيد من 
وتتبع اأف�صل املمار�صات العاملية لزيادة اإنتاجية 
اإن���ت���اج الغذاء  ال���زراع���ي وال��ت��و���ّص��ع يف  ال��ق��ط��اع 
يرافقه  �صّموه،  زي��ارة  خ��الل  ذل��ك  حملياً.جاء 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو 
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س  دب��ي  ن��ائ��ب ح��اك��م  مكتوم 
بن  اأح��م��د  ال�صيخ  و�صمو  املالية  وزي��ر  ال����وزراء 
للطران  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد 
ال��رئ��ي�����س الأع��ل��ى ملجموعة ط���ران الإم����ارات 
الزراعية  امل��ج��م��ع��ات  اأك����رب  »ب�����ص��ت��اِن��َك«،  اإىل   ،
يف  املائية  ال��زراع��ة  على  تعتمد  التي  الراأ�صية 
العامل، والتي اأعلنت »طران الإمارات« موؤخراً 
مليون   150 اإىل  ت�صل  با�صتثمارات  افتتاحه 

درهم.
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
القطاعات  يف  املحلي  الإن��ت��اج  تعزيز  اأن  مكتوم 
من  اأ�صا�صية  رك��ي��زة  ميثل  احليوية  ال��زراع��ي��ة 
ركائز التنمية امل�صتدامة لدولة الإمارات، وقال 

راأ���ص��ي يف  زراع���ي  اأك��رب جممع  »افتتاح  �صموه: 
العامل اإجناز مهم يعك�س مدى وعي موؤ�ص�صاتنا 
يف  واإ�صهامها  التنموية،  امللفات  باأهم  الوطنية 
تاأكيد ريادة دولة الإمارات يف خمتلف املجالت 

امل�صتقبلية«.                )التفا�صيل �س2(

اأغ�صط�س، منها   25 املر�س منذ  ب�صبب  ثماين وفيات 
الزور  دي��ر  يف  واث��ن��ت��ان  بال�صمال  حلب  يف  ح���الت  �صت 

بال�صرق.
ونقلت رويرز عن برينان قوله : »هذا اأول تف�س موؤكد 
اجلغرايف  النت�صار  الأخ���رة...«  ال�صنوات  يف  للكولرا 

يثر القلق، لذا علينا التحرك �صريعا.
اأقل  عددا  والالذقية  وحماة  واحل�صكة  الرقة  و�صهدت 

من احلالت امل�صتبه بها.
20 حالة يف حلب  املوؤكدة  الكولرا  وبلغ عدد ح��الت 

واأربع حالت يف الالذقية واثنتان يف دم�صق.
وقالت منظمة ال�صحة العاملية اإنه قبل انت�صار الكولرا 
يف الآونة الأخرة، ت�صببت اأزمة املياه يف زيادة اأمرا�س 
يف  اجللدية  والأم��را���س  التغذية  و�صوء  الإ�صهال  مثل 

املنطقة.

�لدبيبة: جاهزون لالنتخابات �إذ� مت �لتو�فق على »�لقاعدة �لد�صتورية«
•• طرابل�س-وكاالت:

قال رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد احلميد الدبيبة، اإن هدفه 
»الو�صول لنتخابات توافقية«، و�صدد يف مقابلة مع قناة  »العربية« اأن موعد 

حول  اجل��دل  الت�صريعيون  اأن��ه��ى  اإذا  قريبا  يكون  اأن  ميكن  النتخابات 
القاعدة الد�صتورية، ح�صب تعبره.

اأ�صهر  غ�صون  ويف  جاهزة،  النتخابات  »مفو�صية  الدبيبة  واأ���ص��اف 
ولي�س �صنوات ميكن اإجراء انتخابات يف ليبيا اإذا مت التو�صل لقاعدة 

د�صتورية توافقية«.
جمل�س  عّينها  مناف�صة  ثانية  حكومة  مع  ال�صراع  وح��ول 

الدبيبة »من يريد النتخابات  النواب يف طربق قال 
ميكن اأن نتفاهم معه يف مرحلة انتقالية«

االنتخابات الرئا�سية يف الربازيل:
�لهاتف �لذكي، �صالح جايري بول�صونارو �ل�صري!

•• الفجر -خرية ال�صيباين

 2 اأجل ال�صعود يف ا�صتطالعات الراأي قبل النتخابات الرئا�صية يف  من 
اأكتوبر، يراهن الرئي�س املنتهية وليته على ال�صبكات الجتماعية، حيث 

يهيمن اإىل حد كبر على لول.
هذه لي�صت اأخباًرا جيدة للدميقراطية الربازيلية: قبل اأقل من �صهر من 
النتخابات الرئا�صية »اجلولة الأوىل يف 2 اأكتوبر«، تدور املعركة يف حقل 
األغام ال�صبكات الجتماعية، حيث يتوىل جاير بول�صونارو من�صب امللك. 
)التفا�صيل �س10(

يف جنوب البالد و�سمالها:
�أوكر�نيا تعك�س �لهجوم ... �إىل �أي مدى؟

•• الفجر -�صرييل بريت -ترجمة خرية ال�صيباين

بعد �صتة اأ�صهر من اإطالق »العملية الع�صكرية اخلا�صة« الرو�صية 
ك��ي��ي��ف، يف  ح��ك��وم��ة  �صنت   ،2022 ف��رباي��ر   24 يف  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
البالد  �صبتمرب، هجوًما م�صاًدا يف جنوب  اأغ�صط�س -بداية  نهاية 
و�صمالها. يف املنطقة اجلنوبية من خر�صون ويف املنطقة ال�صمالية 
ال�صرقية من خاركيف، بداأ اجلنود الأوكرانيون يف ا�صتعادة الأر�س 
من القوات الرو�صية. ونظًرا ل�صرعتهما وخفة حركتهما وكفاءتهما، 
فاإن هذين الهجومني املرتدين يثران القلق يف رو�صيا، ويطمئنان 

الغرب، ويثران الأمل يف اأوكرانيا.
وفعال، غادرت القوات الرو�صية بلدات بالكليا واإيزيوم وكوبيان�صك 
�صرقي البالد. وهكذا يبدو اأن اجلي�س الأوك��راين يعك�س الجتاه: 
الرو�صية �صعوبة يف منطقة  الآن ف�صاعًدا، �صتواجه اجليو�س  من 
املوالني  النف�صاليني  ل�صيطرة  خا�صعة  تظل  لكنها  دونيت�صك، 

لرو�صيا.     )التفا�صيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات

خالل زيارته لــ »ب�ستاِنَك« اأكرب املجمعات الزراعية الذكية يف العامل

حممد بن ر��صد: �الأمن �لغذ�ئي و�الكتفاء �لذ�تي من �حتياجاتنا �لغذ�ئية و��صتد�مة مو�ردها �أولويات ��صرت�تيجية ثابتة لدولة �الإمار�ت

الك�����ت�����ف�����اء ال������ذات������ي م�����ن امل�������واد 
املتنوع  القت�صاد  ودع��م  الغذائية، 
والبتكار،  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
ا�صراتيجية  وحتقيق م�صتهدفات 
اأعلى  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ال���غ���ذائ���ي  الأم�����ن 
معاير ال�صتدامة، لتكون مبثابة 
الغذائي  ل���الأم���ن  الأوىل  ال��ل��ب��ن��ة 

القائم على البتكار.
���ص��رح حول  اإىل  ���ص��م��وه  وا���ص��ت��م��ع 

م����ن اإجن���������ازات وم�����ا ت���ق���دم���ه من 
خدمات عززت بها تناف�صيتها بني 
الطران  ���ص��رك��ات  واأع������رق  اأك����رب 
العاملية با�صتحداث معاير جديدة 
نثق يف  امل��ج��ال...  ه��ذا  للجودة يف 
وموؤ�ص�صاتنا  ال�صابة  كوادرنا  قدرة 
الوطنية على تقدمي وتنفيذ اأفكار 
لت�صريع  التقليدية  الأطر  تتجاوز 
اأف�صل  الإجن�����از وحت��ق��ي��ق  وت����رة 

فيه  امل�صتخدمة  الذكية  التقنيات 
بخف�س مياه امل�صتهلكة يف الزراعة 
املياه  ك��م��ي��ات  ع��ن   95% بن�صبة 
التقليدية،  الزراعة  حتتاجه  التي 
اأهمها  ومن  املميزات  وغرها من 
ت���واف���ر امل��ح��ا���ص��ي��ل ال��ورق��ي��ة على 
بتغر  ال���ت���اأث���ر  دون  ال���ع���ام  م�����دار 
والف�صول، مع متتع جممع  املناخ 
ما  اإنتاج  على  "ب�صتاِنَك" بالقدرة 

وا�صراتيجيتها  امل���ت���وا����ص���ل���ة 
وتوفر  الأفكار  لتحفيز  املتكاملة 
الأجواء املالئمة لإطالق م�صاريع 
رائ����دة ت��ع��زز م��ك��ان��ة دب���ي كمدينة 
�صمان  ع���ل���ى  ح���ري�������ص���ة  ع���امل���ي���ة 
م��ق��وم��ات ال���ص��ت��دام��ة والزده�����ار 

والتميز.
الإم���ارات  "طران   : �صموه  وق��ال 
وج��ه��ة وط��ن��ي��ة نفخر مب��ا حتققه 

املجمع  يف  امل�صتخدمة  التقنيات 
الزراعي الذكي املُقام على م�صاحة 
بالقرب  م��رب��ع  ق���دم  األ���ف   330
الدويل"  م��ك��ت��وم  اآل  "مطار  م��ن 
والذي  �صنرال"،  "دبي وورل��د  يف 
الإنتاجية  طاقته  بو�صول  ي�صمح 
كيلوجرام  م��ل��ي��ون  م��ن  اأك���رث  اإىل 
م��ن اخل�����ص��روات ال��ورق��ي��ة عالية 
ت�صهم  ح���ني  يف  ���ص��ن��وي��اً،  اجل�����ودة 

القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ن��ت��ائ��ج 
احليوية".

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اطلع  وق��د 
اآل مكتوم خالل  را�صد  بن  حممد 
املتقدمة  التقنيات  ع��ل��ى  ال���زي���ارة 
الزراعي  امل��ج��م��ع  يف  املُ�����ص��ت��خ��دم��ة 
التي متثل مكوناً اأ�صا�صياً ملجتمعات 
واملزايا  الذكية  الزراعية  امل�صتقبل 
احتياجات  لتلبية  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  اأك��������د 
نائب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
والكتفاء  ال��غ��ذائ��ي  الأم�����ن  اأن   ،
الغذائية  احتياجاتنا  من  ال��ذات��ي 
وحت���ق���ي���ق ا����ص���ت���دام���ة م�����وارده�����ا، 
اأولويات ا�صراتيجية ثابتة لدولة 
بجهود  ���ص��ّم��وه  م�صيداً  الإم�����ارات، 
املبدعني  و�صباِبها  الإم���ارات  اأبناء 
ذلك  امل��ج��الت مب��ا يف  يف خمتلف 
امل���ج���ال ال����زراع����ي م���ن خ����الل ما 
وم�صاريع  اأف����ك����ار  م���ن  ي���ق���دم���ون 
التقنيات  اأح������دث  م���ن  ت�����ص��ت��ف��ي��د 
اأف�صل  وت��ت��ب��ع  ت��ق��دم��اً،  واأك���رثه���ا 
اإنتاجية  لزيادة  العاملية  املمار�صات 
القطاع الزراعي والتو�ّصع يف اإنتاج 

الغذاء حملياً.
�صّموه،  زي������ارة  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
ي��راف��ق��ه ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  حممد 
ح��اك��م دب���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال�صيخ  املالية و�صمو  ال��وزراء وزير 
رئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد  بن  اأحمد 
الرئي�س  ل���ل���ط���ران  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة 
الإمارات  الأعلى ملجموعة طران 
املجمعات  اأك��رب  "ب�صتاِنَك"،  اإىل   ،
ال��ت��ي تعتمد  ال��راأ���ص��ي��ة  ال��زراع��ي��ة 
العامل،  امل��ائ��ي��ة يف  ال���زراع���ة  ع��ل��ى 
الإمارات"  "طران  اأعلنت  والتي 
موؤخراً افتتاحه با�صتثمارات ت�صل 

اإىل 150 مليون درهم.
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  واأك��������د 
اأن  اآل م��ك��ت��وم  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
تعزيز الإنتاج املحلي يف القطاعات 
ال��زراع��ي��ة احل��ي��وي��ة مي��ث��ل ركيزة 
التنمية  رك����ائ����ز  م����ن  اأ����ص���ا����ص���ي���ة 
وقال  الإم���ارات،  لدولة  امل�صتدامة 
�صموه: "افتتاح اأكرب جممع زراعي 
راأ�صي يف العامل اإجناز مهم يعك�س 
الوطنية  موؤ�ص�صاتنا  وع���ي  م���دى 
واإ�صهامها  التنموية،  امللفات  باأهم 
يف تاأكيد ري���ادة دول��ة الإم����ارات يف 

خمتلف املجالت امل�صتقبلية ".
التطوير  بعملية  ���ص��م��وه  واأ����ص���اد 
"طران  ت�صهدها  التي  امل�صتمرة 
امل�صتويات  كافة  وعلى  الإمارات" 
ب���ق���ي���ادة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ اأح���م���د بن 
���ص��ع��ي��د اآل م��ك��ت��وم، وم���ا ت��ق��وم به 
ت�����ص��ري��ع وترة  ف��اع��ل يف  دور  م��ن 
مبادراتها  عرب  القت�صادي  النمو 

ُم�صتزرع  ن��ب��ات  مليون  على  ي��زي��د 
اإن��ت��اج 3  يف اأي وق���ت، م��ا يتيح ل��ه 
اخل�صروات  م��ن  كيلوجرام  اآلف 
ال��ط��ازج��ة ذات اجل���ودة  ال��ورق��ي��ة 

العالية يومياً.
"ب�صتاِنَك"  جم���م���ع  وي���ع���ت���م���د 
ت��ق��ن��ي��ات متطورة،  ع��ل��ى  ال���زراع���ي 
ال��ذك��اء ال�صطناعي  ذل��ك  مب��ا يف 
ويديره  املُ��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
املتخ�ص�صني  م��ن  متكامل  ف��ري��ق 
ذوي الكفاءات العالية، من خرباء 
واأخ�صائيني  ومهند�صني  زراعيني 

يف علوم الب�صتنة، وعلماء النبات.
دورة  ع��ل��ى  "ب�صتاِنَك"  وي��ع��ت��م��د 
اإنتاجاً  ت�����ص��م��ن  ُم�����ص��ت��م��رة  اإن���ت���اج 
ف��ائ��ق ال��ن�����ص��ارة وال��ن��ظ��اف��ة، ومن 
دون ا�صتخدام اأي ُمبيدات اأو مواد 
كيماوية، يف حني مت تزويده بنظام 
يعاد  حيث  للري،  املُغلقة  ال��دائ��رة 
توفر  يف  يخدم  مما  املياه  تدوير 
250 مليون لر من املاء �صنوياً، 
ال��زراع��ة اخلارجية  ب��امل��ق��ارن��ة م��ع 
كمية  نف�س  ُتنتج  التي  التقليدية 

املح�صول.
"ب�صتاِنَك"  جم����م����ع  وي�������ص���ه���م 
الزراعي الذكي يف تاأمني �صال�صل 
ل�صركة  التابعة  والتوريد  الإم��داد 
الطائرات"،  لتموين  "الإمارات 
و�صمان متتع امل�صافرين على منت 
خدمات  من  امل�صتفيدة  ال��رح��الت 
"طران  مقدمتها  ويف  ال�����ص��رك��ة 
الإمارات" مبنتجات غذائية عالية 
اجلودة ُمنتجة حملياً، فيما �صيتاح 
دولة  يف  للم�صتهلكني  اأي�صاً  قريباً 
الإم��ارات �صراء املنتجات الزراعية 
اخلطط  ���ص��م��ن  "ب�صتاِنَك"  ل����� 
وبيع  اإنتاج  يف  للتو�صع  امل�صتقبلية 

الفواكه واخل�صراوات.
الراأ�صية  ال��زراع��ة  �صوق  اأن  ُي��ذك��ر 
ال��ع��امل��ي ح��ق��ق من����واً م���ط���رداً على 
م����دى ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة، حيث 
ترجح التقديرات منو هذا ال�صوق 
العام  يف  دولر  مليار   4.16 م��ن 
مليار   20.91 اإىل   2022
 ،2029 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول  دولر 
كبر  مركب  �صنوي  منو  ومبعدل 
 ،  %  25.9 اإىل  ن�����ص��ب��ت��ه  ت�����ص��ل 
الزيادة  التوقعات  �صوء  يف  وذل��ك 
منوذج  على  الطلب  على  الكبرة 
الإقبال  ب�صبب  الراأ�صية  ال��زراع��ة 
الع�صوية،  الأغ��ذي��ة  على  املتنامي 
وتاأثراتها الإيجابية على ال�صحة 

العامة.

�ليوم.. �نطالق �أعمال موؤمتر زعماء �الأديان يف كاز�خ�صتان 
•• نور �صلطان-وام:

تنطلق اليوم اأعمال املوؤمتر ال�صابع لزعماء الأديان العاملية والتقليدية 
وت�صتمر يومني يف "نور �صلطان" عا�صمة كازاخ�صتان.

كازاخ�صتان  جمهورية  رئي�س  توكاييف  جومارت  قا�صم  فخامة  ويلقي 
كلمة افتتاح املوؤمتر، اإ�صافة اإىل كلمات روؤ�صاء الوفود امل�صاركة، برئا�صة 
ال�صريف،  الأزه���ر  �صيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأك��رب  الإم���ام  ف�صيلة 

وقدا�صة البابا فرن�صي�س، بابا الكني�صة الكاثوليكية.
وي�صارك من الدولة يف املوؤمتر امل�صت�صار حممد عبدال�صالم الأمني العام 
ملجل�س حكماء امل�صلمني حيث من املقرر اأن يلقي كلمًة يف اجلل�صة العامة 
قيم  تعزيز  يف  الأدي����ان  ق��ادة  دور  اأهمية  على  خاللها  ��د  ي��وؤِكّ للموؤمتر 

الإخاء والتعاي�س امل�صرك، ويلقي ال�صوء على وثيقة اأبوظبي لالأخوة 
الإن�صانية واأهميتها العاملية يف احلوار بني الأديان والثقافات.

تعزيز  يف  الأدي��ان  الأديان" دور  "زعماء  موؤمتر  يف  امل�صاركون  ويناق�س 
القيم الروحَيّة والأخالقَيّة يف العامل احلديث، ودور الربية والتنوير 
الديني يف تعزيز الَتّعاي�س القائم على الحرام بني الأديان والثقافات 
والعدالة وال�صالم، اإ�صافة اإىل م�صاهمة الزعماء الدينيني وال�صيا�صيني 
يف تعزيز احل���وار ال��ع��امل��ي ب��ني الأدي����ان وال�����ص��الم، وم��ق��اوم��ة التطرف 
ل�صياغة  �صعًيا  ال��دي��ن؛  اأ�صا�س  على  وخا�صة  والإره����اب،  والراديكالية 
موقف م�صرك حيال الق�صايا امللحة التي تهم الب�صرية جمعاء، ف�صاًل 
عن مناق�صة م�صاهمة املراأة يف رفاهية املجتمع وتنميته امل�صتدامة ودور 

الطوائف الدينية يف دعم املكانة الجتماعية للمراأة.

�ل�صحة  جتري 210،746 فح�صا ك�صفت عن 377 �إ�صابة 
جديدة بفريو�س كورونا و381 حالة �صفاء 

•• اأبوظبي -وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  مع    متا�صيا 
امل�صابة  احل��الت  وح�صر  املبكر  الكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات 
وعزلهم..  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 
ال�صاعات  خ��الل  جديدا  فح�صا   210،746 اإج���راء  عن  ال���وزارة  اأعلنت 
اأف�صل واأحدث  املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام   24 ال� 

تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  وتو�صيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�صي  اإج����راءات  تكثيف    و�صاهم 
الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 377 حالة اإ�صابة جديدة 

بفرو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حالت م�صتقرة 
وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 

حالة.  1،020،789
واأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة يف الأربع 
 2،342 والع�صرين �صاعة املا�صية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 381 حالة جديدة مل�صابني بفرو�س كورونا 
املر�س بعد تلقيها  اأعرا�س  التام من  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�صتجد 
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع 

حالت ال�صفاء 1،000،463 حالة. 

�لعاملية  �لطري�ن  �صركات  �أكرب  بني  تناف�صيتها  بها  عززت  خدمات  من  تقدمه  وما  �إجناز�ت  من  حتققه  مبا  نفخر  وطنية  وجهة  �الإمار�ت  • طري�ن 
�لتنموية  �مللفات  باأهم  �لوطنية  موؤ�ص�صاتنا  وعي  مدى  يعك�س  �إجناز  �لعامل  يف  ذكي  ر�أ�صي  زر�عي  جممع  �أكرب  • �فتتاح 

�حليوية  �لقطاعات  خمتلف  �صمن  �لنتائج  �أف�صل  وحتقق  �الإجناز  وترية  ت�صّرع  �أفكار  وتنفيذ  تقدمي  على  وموؤ�ص�صاتنا  �ل�صابة  كو�درنا  قدرة  يف  • نثق 
�صنويًا  �جلودة  عالية  �لورقية  �خل�صر�و�ت  من  كيلوجر�م  مليون  �إىل  ت�صل  �إنتاجية  بطاقة  مربع  قدم  �ألف   330 م�صاحة  على  ُمقام  �لذكي  �لزر�عي  • �ملجمع 

�لتقليدية   �ملز�رع  من  نظري�تها  % عن   95 بن�صبة  �ملياه  ��صتهالك  وتقلل  �صنويًا  �ملاء  من  لرت  مليون   250 توّفر  ذكية  ري  • نظم 

�للجنة �الأمنية �مل�صرتكة بني �الإمار�ت و�لبحرين جتتمع يف �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

وزارت���ي  ب��ني  امل�صركة  الأم��ن��ي��ة  اللجنة  ناق�صت 

الداخلية لدولة الإمارات العربية املتحدة ومملكة 
وزارة  مقر  يف  لها  اجتماع  يف  ال�صقيقة  البحرين 
الأمني  التعاون  تعزيز  �صبل  باأبوظبي  الداخلية 

الإلكروين بني  الربط  وم�صاريع  اأ�صكاله،  بكافة 
تبادل  وتعزيز  ال�صقيقني،  البلدين  يف  الأن��ظ��م��ة 

املعلومات واخلربات بينهما.
ال��ل��واء خليفة حارب  ت��راأ���س اجل��ان��ب الإم���ارات���ي 
تراأ�س  ف��ي��م��ا  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  وك��ي��ل  اخل��ي��ي��ل��ي 
رئي�س  احل�صن  ط��ارق  الفريق  البحريني  ال��وف��د 
الأمن العام بوزارة الداخلية يف مملكة البحرين 

ال�صقيقة، وبح�صور اأع�صاء اللجنة يف البلدين.
حتيات  ترحيبية  كلمة  يف  اخلييلي  ال��ل��واء  ونقل 
الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب 
الداخلية، ومتنيات  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 

�صموه للمجتمعني بالنجاح والتوفيق.
الداخلية  وزارة  ب���ا����ص���م  اخل��ي��ي��ل��ي  رح�����ب  ك���م���ا 
ال�صقيقة  البحرين  مملكة  من  الكرام  بال�صيوف 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  الثاين دولة  يف بلدهم 
للعالقات  ا�صتمراراً  ياأتي  الذي  الجتماع  هذا  يف 
ال��ب��ل��دي��ن يف ظل  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الطيبة وامل��ت��م��ي��زة 
العالقات  بهذه  لالرتقاء  الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة 
ملا  التعاون  اأوا�صر  وتوطيد  امل�صتويات،  اأعلى  اإىل 

اليوم يف  اإننا  وقال  املنطقة.  �صعوب  فيه م�صلحة 
البلدين  الداخلية يف  وزارت��ي  اجتماع جديد بني 
امل�صركة  الأمنية  اللجنة  مظلة  حتت  ال�صقيقني 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف املجالت  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
ب��ه��ا، وترجمة  الأم��ن��ي��ة وال�����ص��رط��ي��ة والرت����ق����اء 
وال�صداقة  بينهما،  الرا�صخة  الأخوية  للعالقات 
املتبادل  الح�������رام  م���ن  اأ����ص�������س  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 

والعالقات التاريخية التي تربطنا معاً.
بالفائدة  الجتماع  يتوج  اأن  يف  اأمله  عن  واأع���رب 
والأهداف  والنتائج  امل�صركة  امل�صلحة  وحتقيق 
املرجوة منه، ويحقق الرفاهية لل�صعبني ال�صقيقني 

يف اأجواء من الأمن والأمان وال�صتقرار.
و����ص���م ال���وف���د الإم�����ارات�����ي ال����ل����واء ع��ل��ي خلفان 
ب�صرطة  اخلا�صة  امل��ه��ام  قطاع  مدير  ال��ظ��اه��ري، 
اأب��وظ��ب��ي وال���ل���واء ���ص��ل��ط��ان ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر عام 
واجلن�صية"  ب�"الهوية  الأجانب  و�صوؤون  الإقامة 
ال��وف��د البحريني  ف��ي��م��ا ���ص��م  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�����ص��اء 
اآل خليفة  ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن  ال�صيف 
وكيل وزارة الداخلية ل�صوؤون اجلن�صية واجلوازات 

اآل خليفة  اأح��م��د ب��ن ح��م��د  والإق����ام����ة، وال�����ص��ي��خ 
اآل  حممد  ب��ن  �صلمان  وال�صيخ  اجل��م��ارك،  رئي�س 
خليفة الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني لالأمن 
ال�صيرباين، وعدد من ال�صباط. كما متت خالل 
الجتماع مناق�صة عدد من املو�صوعات وامل�صاريع 
واملبادرات واأف�صل املمار�صات يف خمتلف املجالت 
الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي مت ط��رح��ه��ا خ���الل الج��ت��م��اع يف 

ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات والربط  ت���ب���ادل  جم����الت 
الإل����ك����روين ب���ني غ����رف ال��ع��ل��م��ي��ات يف وزارت�����ي 
ومنظومة  ال�����ص��ق��ي��ق��ني،  ال��ب��ل��دي��ن  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
املرورية  للمخالفات  الثنائي  الإلكروين  الربط 
والتعاون يف جمالت  التدريبية  ال��دورات  وتبادل 
الكليات ال�صرطية وعدد من امل�صاريع امل�صركة يف 

املجالت ال�صرطية والأمنية.
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اأخبـار الإمـارات

بتنظيم وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف العا�سمة اأبوظبي من 19 اإىل 23 �سبتمرب

�الإمار�ت ت�صت�صيف �الجتماع �ل�صنوي للمنظمة �لدولية للتقيي�س بح�صور ممثلي �ملنظمات و�لهيئات �لوطنية و�لدولية و�خلرب�ء

الإقليمية  اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف  وم���ن 
اجلل�صات  م���ن  ع����دد  يف  وال���دول���ي���ة 
والتي  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة  احل�����واري�����ة 
ت���اأت���ي ل��ت�����ص��ل��ي��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى دور 
التناف�صية،  دع�����م  يف  ال��ت��ق��ي��ي�����س 
امل�صتدامة،  التنمية  اأه��داف  وتعزيز 
والتطوير ومن  ال��دع��م  م��ن خ��الل 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ع��ن��ا���ص��ر  خ����الل 
اأولريكا  ال�صيدة  اأب��رزه��ا   ، للجودة 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����ص��ة  ف���ران���ك 
الدكتور  و   ،/ISO/ ل��ل��ت��ق��ي��ي�����س 
���ص��ت��ي��دم��ان، رئ��ي�����س معهد  ���ص��ك��وت 
 ،/BSI/ الربيطانية  امل��وا���ص��ف��ات 
ف��ي��ل��ه��و، مدير  ا�����ص����ال  ون���ي���ل�������ص���ون 
التقيي�س، منظمة املعاير الوطنية 
واأمينة   ،  /ABNT/ الربازيلية 
يف  التنفيذي،  املدير  حممد،  اأحمد 
مركز الإم��ارات العاملي لالعتماد /

العربي  اجلهاز  ورئي�س   /EIAC
كارن  /،و   ARAC ل��الع��ت��م��اد/ 
الدولية،  ال�������ص���وؤون  رئ��ي�����ص��ة  ب�����ات، 
/ ال�صرالية"  امل���وا����ص���ف���ات  م���ن 
./Standards Australia

وتعد وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا 

الإماراتي  ال��ري��ادي  ال���دور  تر�صيخ 
امل�صتويني  على  التقيي�س  جم��ال  يف 
ويعك�س  وال�������������دويل،  الق����ل����ي����م����ي 
البنية  ملف  يف  الإماراتية  القدرات 
تعزيز  للجودة، ودوره��ا يف  التحتية 
والتي  الإمارات"،  يف  "ا�صنع  حملة 
مرحلة  اإىل  ال���دول���ة  فيها  ان��ت��ق��ل��ت 
والتحفيز  ال��ت��م��ك��ني  م���ن  ج���دي���دة 
باهتمام  مدفوعاً  ال�صناعة،  لقطاع 
"منظومة  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  وت���رك���ي���ز 
والتي  للجودة"،  التحتية  البنية 
لنجاح  اأ�����ص����ا�����ص����ي����ة  رك�����ي�����زة  ت����ع����د 
لل�صناعة  الوطنية  الإ�صراتيجية 
وتهيئة  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واجلاذبة  امل��ن��ا���ص��ب��ة  الأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة 
والدوليني،  املحليني  للم�صتثمرين 
وتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة  ال�صناعة  ودع���م 
املحلية  الأ�����ص����واق  يف  ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه��ا 

والدولية.
وتدعم حملة "ا�صنع يف الإمارات"، 
تناف�صية  لتعزيز  الوطنية  القدرات 
املنتجات الإماراتية اإقليمياً ودولياً، 
الأعمال  ق��ط��اع  متطلبات  وت��ل��ب��ي��ة 
للتطور  امل��ج��ت��م��ع��ات  واح���ت���ي���اج���ات 

الإنتاجية  الأخ��������رى  ال���ق���ط���اع���ات 
والتعليم  ال�صحة  مثل  واخل��دم��ي��ة 
وال��زراع��ة ونظم  والأغ��ذي��ة  والبناء 
القطاعات  م���ن  وغ���ره���ا  الإدارة 
التي تعد الأكرث حيوية وا�صت�صرافاً 

للم�صتقبل.
وتركز وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا 
منظومة  دور  تعزيز  على  املتقدمة 
وتهدف  ل��ل��ج��ودة،  التحتية  البنية 
اإىل حماية امل�صتهلك والبيئة ودعم 
القت�صاد، وتعطي الأولوية لت�صهيل 
بني  التكنولوجيا  وت��ب��ادل  ال��ت��ج��ارة 
البلدان من خالل مواءمة املعاير 
املمار�صات  اأف�������ص���ل  م���ع  ال��وط��ن��ي��ة 

الدولية.
الع�صوية  ال���������وزارة  ت�����ص��م��ن  ك���م���ا 
ال�صناعية  القطاعات  م��ن  ملمثلني 
واملوؤ�ص�صات  واخل��دم��ي��ة  والتجارية 
والهيئات  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
احلكومية املعنية يف اللجان الفنية 
تطوير  بتوىل  املعنية  العمل  وف��رق 
الوطنية  ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة  امل���وا����ص���ف���ات 
الفنية،  وال�����ل�����وائ�����ح  وامل���ق���اي���ي�������س 
املتكاملة  التحتية  البنية  وحتديث 

للمنظمة  ال�صنوي  الجتماع  خالل 
ت����اون بجنوب  ال����ذي ع��ق��د يف ك��ي��ب 
 ،2019 ���ص��ب��ت��م��رب  يف  اأف���ري���ق���ي���ا 
ال�صت�صافة  على  الت�صويت  وب��ع��د 
الدمنارك  م��ع  فيها  تناف�صت  التي 
 64 وح�صدت فيها دول��ة الإم���ارات 
�صوتاً مقابل 44 �صوتاً للدمنارك، 
ما يعك�س الدور الريادي لالإمارات 
والثقة  التقيي�س  جم���ال  يف  دول��ي��ا 
املنظمة  اأع�صاء  الدول  توليها  التي 
وزارة  لإمكانيات  للتقيي�س  الدولية 
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف 
تنظيم ورعاية هذا الجتماع ومدى 
ال�����ذي و���ص��ل��ت��ه يف جمال  ال���ت���ط���ور 
التقيي�س وما تبذله ل�صمان تكامل 
ال��دول��ي��ة م��ع متطلبات  امل��وا���ص��ف��ات 
الدولة،  يف  ال�صناعة  قطاع  تعزيز 
العاملية،  التناف�صية  املوؤ�صرات  ودعم 
اأه��داف التنمية، من خالل  وتعزيز 
للبنية  امل�صتدام  والتطوير  ال��دع��م 

التحتية للجودة.
وي��ع��د الج��ت��م��اع ال�����ص��ن��وي، احلدث 
الدولية  املنظمة  ت��ق��ومي  يف  الأه���م 
يف  ي�صهم  ال���ذي   ،ISO للتقيي�س 

يف  للدولة  املمثل  الع�صو  املتقدمة 
املنظمة الدولية للتقيي�س باعتبارها 
تتوىل مهام جهاز التقيي�س الوطني 
اإ�صدار  ع���ن  وامل�������ص���وؤول  ل����الإم����ارات 
واللوائح  ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة  امل���وا����ص���ف���ات 
الفنية الإماراتية من خالل اللجان 
الفنية الوطنية وجمموعات العمل 

املتخ�ص�صة يف دولة الإمارات.
اإماراتية  وموؤ�ص�صات  �صركات  ورعت 
رائ�������دة ال���ص��ت�����ص��اف��ة الإم����ارات����ي����ة 
للمنظمة،  ال�������ص���ن���وي  ل���الج���ت���م���اع 
اأب����رزه����ا ���ص��رك��ة ح���دي���د الإم�������ارات 
العاملية لالأملنيوم،  الإمارات  و�صركة 
وجمموعة  ال��ف��ط��ي��م،  وجم���م���وع���ة 
ملجموعة  اإ�صافة  للطران،  الحتاد 
ال�����ص��رك��ات م��ت��ع��ددة اجل��ن�����ص��ي��ات /

./MCBG
وت��ويل دول��ة الإم���ارات ملف البنية 
التحتية للجودة، اأهمية ا�صتثنائية، 
األ�����ف   27 ن���ح���و  اأ�������ص������درت  ح���ي���ث 
م��وا���ص��ف��ة ق��ي��ا���ص��ي��ة ولئ���ح���ة فنية 
ال�صلة  ذات  امل��ج��الت  يف  اإم��ارات��ي��ة 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  ب��ق��ط��اع 
ويف  امل�صتقبل،  و�صناعات  املتقدمة 

واخلدمات،  امل��ن��ت��ج��ات  يف  امل�����ص��ت��م��ر 
الدولة  م�����ص��اع��ي  م���ع  ين�صجم  مب���ا 
التجاري  التبادل  بحجم  لالرتقاء 
ال���ت���و����ص���ع يف الت���ف���اق���ي���ات  ����ص���م���ن 
دول  خمتلف  م��ع  امل��ربم��ة  الثنائية 

العامل.
وي����ق����ام خ�����الل احل������دث ع�������دداً من 
املتخ�ص�صة،  احل���واري���ة  اجل��ل�����ص��ات 
امل�صوؤولني  كبار  من  ع��دد  مب�صاركة 
م���ن خمتلف  الإم����������ارات،  دول�����ة  يف 
اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ص���ة 
ومتثيل مميز من اخلرباء واملعنيني 
اإىل جانب قيادات الوزارة، ممثلة يف 
يو�صف  بنت  ���ص��ارة  م��ع��ايل  م�صاركة 
العام  الأمري وزيرة دولة للتعليم 
و�صعادة  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
عمر ال�صويدي وكيل وزارة ال�صناعة 
و�صعادة  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الدكتورة فرح علي الزرعوين، وكيل 
املوا�صفات  لقطاع  امل�صاعد  ال���وزارة 
ال�صناعة  وزارة  يف  وال��ت�����ص��ري��ع��ات 

والتكنولوجيا املتقدمة.
دولية  ���ص��خ�����ص��ي��ات  ت�������ص���ارك  ك���م���ا 
الدولة  م��ن  التقيي�س  خ���رباء  م��ن 

•• اأبوظبي-وام:

ت�����ص��ت�����ص��ي��ف دول�������ة الإم�������������ارات، يف 
العا�صمة اأبوظبي، اأعمال الجتماع 
ال���������ص����ن����وي ل���ل���م���ن���ظ���م���ة ال����دول����ي����ة 
 ،2022 ل�صنة   "ISO" للتقيي�س 
ال�صناعة  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  وال���ت���ي 
الفرة  يف  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
من 19 حتى 23 �صبتمرب، يف مركز 
�صعادة  بح�صور  ل��الأع��م��ال،  اأدن����وك 
املنظمة،  رئي�صة  ف��ران��ك،  اأول��ري��ك��ا 
2000 على  اأك���رث م��ن  وم�����ص��ارك��ة 
من  وال���دويل  الإقليمي  امل�صتويني 
التقيي�س  وهيئات  منظمات  ممثلي 
ال���دول���ي���ة واخل������رباء وال��ف��ن��ي��ني يف 

جمال املوا�صفات من 163 دولة.
وي��ع��د ع��ق��د ه���ذا الج��ت��م��اع وال���ذي 
ي��ن��ع��ق��د ل���ل���م���رة ال���ث���ان���ي���ة يف دول����ة 
مكانة  ع���ل���ى  ت����اأك����ي����داً  الإم������������ارات، 
لأف�صل  وتطبيقها  ودعمها  الدولة 
التقيي�س  يف  ال��دول��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات 
وامل���ع���اي���ر ال���دول���ي���ة، اإ����ص���اف���ة اإىل 
روؤ�صاء ومدراء تنفيذيني من هيئات 
العامل  دول  من  الوطنية  التقيي�س 
الإقليمية  والهيئات  املنظمات  ومن 

والدولية ذات العالقة.
وت���اأت���ي ا���ص��ت�����ص��اف��ة دول����ة الإم�����ارات 
اأن  بعد  ال�صنوي،  املنظمة  لجتماع 
ال�صت�صافة  ب�صرف  ال��دول��ة  ف���ازت 

ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م  ل��ل��ج��ودة 
الإماراتي، وتنفيذ �صيا�صات �صناعية 
ال�صتهالك  وت��ر���ص��ي��د  م�����ص��ت��دام��ة 
الأن�صطة  يف  وت�����ص��ه��م  ل����ل����م����وارد، 
البيئية ويف وجهود مكافحة التغر 
املناخي واحلد من الغازات الدفيئة 
بهدف  ال��ك��رب��وين  احل��ي��اد  وحتقيق 
زيادة كفاءة وا�صتدامة دورات الإنتاج 
و�صال�صل التوريد، ف�صاًل عن زيادة 
الركيز على اعتماد تقنيات الثورة 
خمتلف  يف  ال���راب���ع���ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

القطاعات ال�صناعية.
للتقيي�س،  الدولية  املنظمة  وت�صم 
�صوي�صرا  يف  جنيف  مدينة  ومقرها 
ولديها  ع�صويتها،  يف  167دولة 
ف��ن��ي��ة يف  340 جل���ن���ة  اأك������رث م����ن 
ج�صراً  وت�����ص��ك��ل  امل���ج���الت،  خمتلف 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ب��ني  ح��ي��وي��اً 
املوا�صفات  ل���ت���ط���وي���ر  واخل�����ا������س 
القيا�صية الدولية، حيث �صي�صارك يف 
الجتماع اأكرث من 2000 م�صوؤول 
املبا�صر  ب��احل�����ص��ور  دويل  وخ���ب���ر 
وعن طريق تقنية الت�صال املرئي، 
ع�صو،  دول�����ة   123 ع���ن  مم��ث��ل��ون 
الجتماع  و�صي�صهد  م��راق��ب��اً،  و31 
التفاهم  مذكرات  من  ع��ددا  توقيع 
والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  بني 
املتقدمة، وعدد من هيئات التقيي�س 

على امل�صتوى الإقليمي والدويل.

�إد�رة �لتنمية �الأ�صرية بال�صارقة تناق�س �النفتاح غري �لو�عي على �لثقافات و�أثره على تربية �الأبناء
•• ال�صارقة-وام:

املجل�س  موؤ�ص�صات  اإح��دى   - وفروعها  الأ�صرية  التنمية  اإدارة  نظمت 
الأعلى لالأ�صرة بال�صارقة - متمثلة بفرع دبا احل�صن ندوة "النفتاح 
غر الواعي على الثقافات واأثره على تربية الأبناء" وذلك تكاتفاً مع 
اهتمامات  ي�صغل  ما  على  الوقوف  يف  والربوية  الوطنية  اجلوانب 
على  املجتمع  امل�صوؤولة يف  واجلهات  الأم��ور  واأولياء  احلالية  الأجيال 
العملية الربوية والتي جاءت �صمن مبادرة " لنتحدث " التي تعترب 
الأ�صرية  للتنمية  ال�صراتيجية  اخلطة  وم�صاريع  مبادرات  اأهم  من 
لعام 2022 و تهدف اإىل تطوير منظومة الربية والثقافة الأ�صرية. 
�صارك يف الندوة عدد من اأع�صاء املجل�س الوطني الحتادي " ناعمة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�صرهان  عبداهلل 

وعبيد الغول ال�صالمي و�صابرين �صعيد اليماحي حيث متت مناق�صة 
ثالث اأوراق عمل تناولت النفتاح غر الواعي على الثقافات املختلفة 
الأ�صيلة  القيم  املجتمع بحقوقهم وواجباتهم وتعزيز  اأف��راد  وتوعية 
النتماء  روح  وتعميق  الدخيلة  القيم  م��واج��ه��ة  اآل��ي��ات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
التاأثر  وط��رح  كينونته  على  واحلفاظ  واحتياجاته  الوطن  لق�صايا 
ال�صلبي للقيم الدخيلة على املجتمع وتعزيز روح املبادرة عند ال�صباب. 
واأكدت هدى بوكفيل مدير اإدارة الفروع حر�س اإدارة التنمية الأ�صرية 
املجالت  يف  املجتمعية  الق�صايا  على  ال�صوء  ت�صليط  على  بال�صارقة 
اأنه  اإىل  للم�صاركني م�صرة  اإيجابي  وانتاج حراك  املختلفة  احلياتية 
اأ�صبحت اأمام املوؤ�ص�صات املجتمعية العديد من التحديات التي جتعل 
من مو�صوع الربية الأ�صرية وغر الأ�صرية ا�صكالية يلزم متحي�صها 
الندوة  واأو�صت  ال�صليم.  القرار  اتخاذ  لها  يت�صنى  حتى  بها  والتفكر 

الأ�صر  ل��دى  م�صتمر  ب�صكل  القيم  لر�صيخ  منظومة  اإي��ج��اد  باأهمية 
والأبناء و�صرورة تفعيل دور املوؤ�ص�صات ذات ال�صلة لتحقيق اآثار العوملة 
على القيم لدى اأفراد املجتمع ووجوب تفعيل القوانني التي حتد من 
تاأثر النفتاح اإ�صافة اإىل تعزيز القيم الدينية وتفيل دور املوؤ�ص�صات 
الدينية ملواجهة الأفكار ال�صلبية. وت�صمنت التو�صيات تفعيل التطوع 
يف جميع املجالت لتعزيز املواطنة واإعداد منظومة متكاملة ي�صرك 
فيها اجلميع من اأجل توجيه العملية الربوية ورفع الوعي الأ�صري 
مب��ا يتعلق ب��غ��ر���س ق��ي��م امل��واط��ن��ة ال�����ص��احل��ة م��ن خ���الل ن��ق��ل �صورة 
اإيجابية عن املجتمع. ومت التوجيه اإىل اأهمية احلوار مع الأبناء من 
اأجل احلد من الآثار ال�صلبية لالنفتاح واملوازنة بني العمل والأ�صرة 
و  واملدر�صة  الأ�صرة  دور  تكامل  و�صرورة  الأ�صري  ال�صتقرار  لتحقيق 

الإعالم لن�صر التوعية ومواجهة التحديات.

برعاية �ل�صيخة فاطمة.. �الحتاد �لن�صائي �لعام و بو�بة �ملقطع يطلقان �لدفعة �لر�بعة من برنامج »�أطلق«
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي العام 
رئي�صة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
الأ�صرية "اأم الإمارات".. اأطلق الحتاد الن�صائي العام وبوابة املقطع التابعة 
"اأطلق"، الذي يوؤكد  اأبوظبي، الدفعة الرابعة من برنامج  ملجموعة موانئ 
والتميز  الإب����داع  مفهوم  توظف  م�صتدامة  ا�صراتيجية  ك��م��ب��ادرة  مكانته 
الهادف  واخلا�س  احلكومي  القطاع  بني  املثمر  التعاون  من  فريد  لنموذج 

لدعم ملفي التوطني ومتكني املراأة.
العام  الن�صائي  ال��ذي عقد مبقر الحت��اد  التعريفي  اللقاء  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
جانب  اإىل  وتخ�ص�صاته،  الربنامج  باأهداف  التعريف  وت�صمن  اأبوظبي،  يف 
تنظيم اأن�صطة تفاعلية وجل�صات ع�صف ذهني املعنية بالعمل التقني املرتبط 

بامل�صاريع ال�صراتيجية يف جمالت التجارة واخلدمات اللوج�صتية.
اإىل  ال�صابة،  الن�صائية  الوطنية  الكفاءات  ي�صتقطب  الذي  الربنامج  وي�صعى 
اإثراء عقلية الإبداع التقني لدى منت�صباته، وو�صع فر�س التدريب والتاأهيل 
التي  ال��الزم��ة  اخل���ربات  اكت�صابهن  يف  ي�صاهم  مب��ا  متناولهن،  يف  املرموقة 
والإجنازات  املكت�صبات  من  املزيد  حتقيق  يف  الفاعلة  امل�صاركة  من  متكنهن 

وحتقيق روؤى دولة الإمارات واأهدافها امل�صتقبلية يف القطاع التكنولوجي.
واأعربت �صعادة نورة ال�صويدي، الأمينة العامة لالحتاد الن�صائي العام، عن 
�صعادتها مبا تقدمه بوابة املقطع التابعة ملجموعة موانئ اأبوظبي من خطط 
ومبادرات توؤكد موا�صلة دورهم الرائد يف ا�صت�صراف م�صتقبل اأف�صل للمراأة 

للمحافظة على ا�صتدامة ريادتها حملياً وعاملياً.
ال�صيخة فاطمة  العام بتوجيهات �صمو  الن�صائي  اأن الحتاد  �صعادتها  واأكدت 
مع  ال�صراتيجية  �صراكاته  تعزيز  على  تاأ�صي�صه  منذ  يعمل  م��ب��ارك  بنت 
جميع اجلهات واملوؤ�ص�صات داخل الدولة وخارجها، لتعزيز دور املراأة ك�صانعة 
وم�صاهمة وموؤثرة يف جميع جمالت التنمية امل�صتدامة بالإمارات ، متا�صياً 
مع روؤية القيادة الر�صيدة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
"حفظه اهلل"، واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد  رئي�س الدولة 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، 
واإخوانهما اأع�صاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، واإميانها مبحورية 

دور املراأة ك�صريك اأ�صا�صي يف بناء املجتمع.
ال�صيرباين  الأم��ن  رئي�س  الكويتي،  حممد  الدكتور  �صعادة  اأك��د  جانبه  من 
اأنه ومن خالل التعاون مع الإحت��اد الن�صائي العام  حلكومة دولة الإم��ارات 
مت اإطالق مبادرة النب�س ال�صيرباين للمراأة وهي مبادرة وطنية مقدمة من 
 املجل�س تهدف اىل خلق الكفاءات والقدرات يف جميع قطاعات الدولة لتكون 
مبا  ال�صت�صاريني  او  امل��درب��ني  مع  والتعاقد  اخل��ارج��ي  التدريب  عن  بديال 
يحقق ال�صتدامة وي�صمن النقل امل�صتمر للمعرفة يف جمال الأمن ال�صيرباين 

ويحقق الروؤية ال�صراتيجية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات.
وقام املجل�س يف املرحلة الأوىل من مبادرة النب�س ال�صيرباين للمراأة بالتعاون 
اإىل  املعرفة  50 متدربة ليقومن بنقل  العام بتدريب  الن�صائي  مع الحت��اد 
50،000 م�صتفيد من اأفراد املجتمع، وت�صكل هذه املبادرة اخلطوة الأوىل 
الف�صاء،  مثل  خمتلفة  قطاعات  لتغطية  ت�صميمها  مت  طريق  خارطة  من 

ال�صحة، التعليم، الطاقة، الدفاع وغرها.
وت�صكل هذه املبادرة جزءاً من مبادرة ا�صمل ت�صتهدف ثالث جمالت رئي�صية، 
حيث ان املجال الأول ي�صمل القيادات املوؤ�ص�صية بجميع م�صتوياتها من مدراء 
الإدارات وروؤ�صاء الأق�صام والقيادات العليا لكل موؤ�ص�صة واملجال الثاين ُيعنى 
هو  الثالث  واملجال  املبادرة،  هذه  حتتها  تنطوي  والتي  املجتمعية  بالتوعية 
الربنامج  ه��ذا  ويف  ال�صيرباين  الأم���ن  وموظفي  اخل���رباء  لتدريب  م�صمم 
جميع  مع  والتعامل  الإلكرونية  للهجمات  الت�صدي  على  تدريبهم  �صيتم 

الأخطار عرب التدريب العملي ومتارين الدرع الواقي.
– جمموعة  الرقمي  القطاع  رئي�صة  ال��ظ��اه��ري،  ن��ورة  ال��دك��ت��ورة  وتقدمت 
موانئ اأبوظبي الرئي�س التنفيذي لبوابة املقطع، بال�صكر اجلزيل اإىل �صمو 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك، "اأم الإمارات" على جهودها املباركة وتوجيهاتها 
احلكيمة الرامية اإىل متكني املراأة من خدمة وطننا احلبيب ودفع م�صرته 
والذي  بدايتها  "اأطلق" منذ  ملبادرة  املتوا�صل  �صموها  دعم  التنموية، وعلى 
ال�صتثنائية،  املبادرة  �صجل جناحات هذه  موا�صلة  الأك��رب يف  الأث��ر  له  كان 

ال��ذي �صجل  ال��دورة الرابعة من هذا الربنامج  اإط��الق  اإىل  اليوم  وو�صولنا 
جناحات كبرة يف جهود تنمية مهارات املراأة الإماراتية.

بني  الوثيق  التعاون  من  �صل�صلة  يف  حلقة  "اأطلق" يعد  برنامج  اإن  وقالت، 
طويلة،  لأع���وام  متتد  ال��ع��ام  الن�صائي  والحت���اد  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  جمموعة 
التي  والربامج  املبادرات  من  وا�صعة  جمموعة  على  اجلانبان  خاللها  عمل 
، وتعزيز  امل��راأة يف الإم��ارات  مت تنفيذها ب�صورة م�صركة بهدف دعم تقدم 

م�صاركتها يف القت�صاد الوطني.
هذا  ا�صتمرارية  وتكري�س  جهودها  موا�صلة  على  املقطع  بوابة  عزم  واأك��دت 
ال��ربن��ام��ج ال��ط��م��وح وت��وظ��ي��ف خ��ربات��ه��ا ك��اف��ة ب��ه��دف دع���م ب��ن��ات الإم����ارات 
ومتكينهن، مع موا�صلة تي�صر التجارة واخلدمات اللوج�صتية عرب تطبيق 
اأحدث التقنيات، مبا يحقق اأعلى م�صتويات النمو والزدهار لدولتنا احلبيبة، 

وي�صمن لها مكانة رفيعة يف م�صاف الدول املتقدمة يف العامل.
ثقافة  تكري�س  يف  اإماراتية،  ب�صواعد  بناوؤها  مت  التي  املقطع  بوابة  وجنحت 
خالل  م��ن  التكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  الن�صاء  دور  وتفعيل  ج��دي��دة  موؤ�ص�صية 
اإطالق العديد من املبادرات التكنولوجية امللهمة والفاعلة، اإذ يعد الربنامج 
التدريبي "اأطلق"، اإحدى هذه املبادرات املبدعة، الذي قدم للمنت�صبات خالل 
ن�صخه الثالثة ما يفوق عن ال� 32 األف �صاعة تدريبية عرب اأكرث من 350 
جل�صة تدريبية، و�صهد اإقباًل وا�صعاً تخطى 2،000 طلب انت�صاب، مب�صاركة 
88 متدربة، والذي اأثمر عن ح�صول املنت�صبات اإىل الربنامج، منذ اإطالقه، 
على اأكرث من 95 �صهادة معتمدة من جامعة هارفارد وما يزيد على 200 
العام لنتائج  املعدل  "يودميي" التعليمية، وجاء  �صهادة معتمدة من من�صة 

تقييم امل�صاركات يف نهاية كل برنامج اأكرث من 82%.
واأعربت جمموعة من املنت�صبات اإىل الدفعة الرابعة من الربنامج التدريبي 
يوفر  ال��ذي  النوعي،  الربنامج  ه��ذا  يف  بامل�صاركة  فخرهن  عن  "اأطلق"، 
برنامج تطبيقي متكامل ميكنهن من  لدعم مهاراتهن �صمن  لهن فر�صة 
امل�صاهمة يف تطوير النافذة املوحدة للخدمات اللوج�صتية والتجارة يف اإمارة 
املهارات  تنوع  م��ن  ال�صتفادة  على  تقوم  مقاربة  �صمن  "اأطلب"،  اأبوظبي 
والقدرات واخلربات وتوجهيها مبا ي�صهم يف تعزيز جاهزية املراأة الإماراتية 

للم�صاهمة يف بناء م�صتقبل م�صرق للدولة.
وي�صم الربنامج النوعي الذي ي�صتمر 3 اأ�صهر ، 10 تخ�ص�صات ، اإذ �صتتمكن 
املنت�صبات من الالتي �صي�صاركن يف تخ�ص�س "مطور برامج" من تعليم كيفية 
"الويب"،  تطوير الربامج والتطبيقات الإلكرونية التي تعمل عن طريق 
فيما �صيقدم تخ�ص�س "مهند�س جودة الأنظمة" فر�صة ملنت�صباته للتدريب 
على حتليل املتطلبات وكتابة �صيناريوهات اختبار التطبيقات واختبار حالت 
التنفيذ لواجهة امل�صتخدم والتكامل مع التطبيقات املت�صلة ور�صى م�صتخدم 
النظام وتطوير الربامج الن�صية وتنفيذها، كما �صيوفر تخ�ص�س "م�صمم 
التجارية  العالمة  وت�صميم  التوا�صل  مهارات  تعلم  جرافيك" للم�صاركات 
املعلومات،  لنقل  الت�صميم  عنا�صر  ا�صتخدام  وف��ن  التقدميية  وال��ع��رو���س 
اأعمال" على كيفية جمع متطلبات  "حملل  املنت�صبات لتخ�ص�س  و�صتتدرب 
العمل وت�صميم حلول الأنظمة واإن�صاء اإطارات للتطبيق، اإىل جانب ت�صميم 
العمليات التجارية واملخططات الن�صيابية واإدارة اأ�صحاب امل�صلحة واإجراء 

حتليل الفجوات وتقييم املخاطر.
البيانات  وع��ر���س  حتليل  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  بيانات"  "علم  تخ�ص�س  وي��ت��ي��ح 
برنامج  على  وال��ت��درب  ال�صطناعي  وال��ذك��اء  البحث  اأ�صاليب  وا���ص��ت��خ��دام 
Power BI وال�صتعالم يف قاعدة البيانات SQL، اأما تخ�ص�س "كاتب 
الكتابة والتوثيق والت�صال  املنت�صبات على مهارات  تقني" �صتتدرب خالله 
على  م�صاريع"،  "من�صق  تخ�ص�س  �صيعمل  فيما  والتخطيط،  الوقت  واإدارة 
تاأهيل املتدربات لإدارة وتن�صيق وتخطيط وتقارير امل�صروعات وتعلم مقدمة 
عن املن�صة املتقدمة للتجارة واخلدمات اللوج�صتية، كما �صيعرف تخ�ص�س 
الإلكرونية  البيانات  حماية  كيفية  على  التطبيقات"،  اأم��ن  "مهند�س 
التطبيقات،  اأم��ان  وتعزيز  الأمنية  الثغرات  عن  البحث  وكيفية  واملعلومات 
اأنظمة  على  عامة  نظرة  وال�صبكات"  النظام  "م�صوؤول  تخ�ص�س  و�صيعطي 
ال�صبكة،  واإع���دادات  ال�صحابية  واحلو�صبة   Servers الويب  خ��ادم  ت�صغيل 
ملعاجلة  احل��ل��ول  املتعاملني"،  خ��دم��ة  "ممثل  تخ�ص�س  ���ص��ي��ق��دم  وك��ذل��ك 
والربيد  "الهاتف  التوا�صل  ق��ن��وات  جميع  ع��رب  وال�صتف�صارات  ال�صكاوى 

الإلكروين والدرد�صة"، ومهارات خدمة العمالء وطرق التعامل معهم.

معتمدة  فنية  والئحة  قيا�صية  مو��صفة  �ألف   27 نحو  ولديها  للجودة  �لتحتية  للبنية  ��صتثنائية  �أهمية  تويل  • �الإمار�ت 
و�الفرت��صي  �ملبا�صر  �حل�صور  بني  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  �حلدث  يف  م�صارك   2000 من  • �أكرث 

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم فعالية ريا�صية للعمال يف منطقة م�صفح �ل�صناعيةزيار�ت توعوية وتفتي�صية مبدن منطقة �لظفرة
•• الظفرة-الفجر:

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
التوعوية  ال���زي���ارات  م��ن  �صل�صلة 
والتفتي�صية امليدانية، والتي نفذتها 
ف����رق ال���رق���اب���ة وال��ت��ف��ت��ي�����س، على 
ا�صتهدفت  املنطقة.  مدن  م�صتوى 
ال��ت��ج��اري��ة لن�صر  ال��ع��زب وامل���ب���اين 
والتعريف  ال��ع��ام��ل��ني  ب��ني  ال��وع��ي 

بالتعليمات والإجراءات الوقائية.
التفتي�صية  ال���زي���ارات  خ���الل  ومت 
املحافظة  ب����اأه����م����ي����ة  ال����ت����وع����ي����ة 
واملظهر  ال���ع���ام���ة  ال��ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى 
احل�صاري للمنطقة تعزيًزا للدور 
م�صتوى  ورفع  والرقابي  ال�صرايف 
امل�صوهات. كما  الوعي واإزالة كافة 
التجارية  املباين  مالك  توعية  مت 
باأهمية  فيها  والعاملني  وال��ع��زب 
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل���ظ���ه���ر ال���ع���ام 
تعك�س  التي  اخلارجية  والنظافة 

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
م��ن خ���الل م��رك��ز ب��ل��دي��ة م�صفح، 
فعالية ريا�صية يف الكرة الطائرة، 
منطقة  يف  ال���ع���م���ال  ا���ص��ت��ه��دف��ت 
م�صفح ال�صناعية، وذلك بالتعاون 
LLH، وم�صت�صفى  مع م�صت�صفى 
ليف كر، بهدف التوعية باأهمية 
مم���ار����ص���ة ال���ري���ا����ص���ة وم����ردوده����ا 
الإيجابي على حياة و�صحة الفرد.
العمال  توعية  الفعالية  وت�صمنت 
من  ن�����وع  اأي  مم���ار����ص���ة  ب���اأه���م���ي���ة 
الريا�صة  واخ���ت���ي���ار  ال���ري���ا����ص���ات 
امل���ن���ا����ص���ب���ة ال���ت���ي ت��ن��م��ي امل����ه����ارات 
ويكون لها دور اإيجابي على �صحة 
الإيجابية  الطاقة  ومنحه  ال��ف��رد 
الذي  بال�صكل  الن�صاط،  وجت��دي��د 
مهامه  اأداء  على  ب��الإي��ج��اب  ي��وؤث��ر 
ي�صاهم  نف�صه  الوقت  ويف  العملية، 

ورفع  م�صتدامة  ب��ط��رق  املخلفات 
ون�صر  املجتمعي.  ال��وع��ي  م�صتوى 
بالتعليمات  وال���ت���ع���ري���ف  ال���وع���ي 
ل�صمان  ال��وق��ائ��ي��ة  والإج���������راءات 
جلميع  احل��م��اي��ة  م�صتويات  اأع��ل��ى 
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع. وامل��ح��اف��ظ��ة على 

ال�صورة احل�صارية للمدينة، وعدم 
القاء املخلفات واحليوانات النافقة 

يف غر الأماكن املخ�ص�صة لها.
حتفيز  اإىل  ال������زي������ارات  وت����ه����دف 
املظهر  ع���ل���ى  ال���ف���ّع���ال���ة  ال���رق���اب���ة 
ومعاجلة  العامة  وال�صحة  ال��ع��ام 

والبيئة  ال��ع��ام  امل��ظ��ه��ر احل�����ص��اري 
ال�صحية النظيفة وحماية �صالمة 
املجتمع، وتوجيه التوعية اخلا�صة 
على عدم رمي املخلفات التي توؤثر 
والعمل  ال��ع��ام  امل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى  �صلبا 

على اإزالتها. 
الطائرة  ال��ك��رة  م���ب���اراة يف  اإق���ام���ة 
ب���ني ف��ري��ق��ني م���ن ال��ع��م��ال، حيث 

و�صحته  لياقته  على  احل��ف��اظ  يف 
الفعالية  ت�صمنت  كما  ون�����ص��اط��ه، 

مت تكرمي الفريق الفائز وت�صليمه 
الكاأ�س وامليداليات.
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•• دبا احل�صن-الفجر: 

اأن��ه��ى جم��ل�����س م��دي��ن��ة دب���ا احل�صن 
ال�صواحي  ����ص���وؤون  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
جمعية  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون  وال����ق����رى 
ال�����ص��ارق��ة اخل��ري��ة ف���رع م��دي��ن��ة دبا 
احل�صن توزيع 62 حقيبة مدر�صية 
على الأ�صر املتعففة يف اإطار فعالياته 

املجتمعية.
وج�������اءت امل�����ب�����ادرة ت���زام���ن���ا م����ع بدء 
2022-2023م  ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام 
لتوفر احتياجات اأبناء وبنات الأ�صر 
من  احل�صن  دب��ا  مدينة  يف  املتعففة 

الأدوات املدر�صية ولوازم الدرا�صة.
ح�����ص��ر ف��ع��ال��ي��ات امل���ب���ادرة م���ن مقر 
جمعوه  ب�����ن  ����ص���ل���ي���م���ان  امل���ج���ل�������س 
رئ��ي�����س جم��ل�����س مدينة  ال��ي��ح��ي��ائ��ي 
دب����ا احل�����ص��ن وم���دي���ر ف����رع جمعية 
احل�صن  دب��ا  ف��رع  اخلرية  ال�صارقة 

علي ال�صالمي وعدد املعنيني.
وج��رى خ��الل امل��ب��ادرة ت��وزي��ع العدد 
62 من احلقائب املدر�صية مبنا�صبة 

العودة للمدار�س.

واأ�صاد �صليمان بن جمعوه اليحيائي 
احل�صن  دب��ا  مدينة  جمل�س  رئي�س 
ال�صارقة  ج��م��ع��ي��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
اخلرية يف تنفيذ هذه املبادرة والتي 
الأ�صر  مع  املجل�س  تعزز من ح�صور 
من  هامة  حاجة  تلبية  على  وتعمل 
حاجة الأبناء والبنات يف ظل العودة 
اإىل املدار�س بعد التعايف من جائحة 
كورونا وهلل احلمد . واأكد اأن املجل�س 

ي�صعى اإىل طرح املبادرات الجتماعية 
حاجات  تلم�س  على  ح��ر���س  ظ��ل  يف 
والعمل  امل��ت��ع��ف��ف��ة  ل���ص��ي��م��ا  الأ�����ص����ر 
اجلهات  مع  بالتن�صيق  تلبيتها  على 
طليعتها  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  اخل��ري��ة 
ل  والتي  اخلرية  ال�صارقة  جمعية 
الدعم يف  اأوج��ه  تتوانى على تقدمي 
اإطار قيامها مب�صاريع واأعمال جليلة 

القدر.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأكدت �صعادة الدكتورة ليلى الهيا�س، 
التنمية  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
املجتمع  تنمية  دائ���رة  يف  املجتمعية 
يوماً  تخ�صي�س  ب���اأن  اأب��وظ��ب��ي،   –
ياأتي  اخلليجية  بالأ�صرة  لالحتفاء 
اإمي����ان����اً م���ن اجل��م��ي��ع ب��اأه��م��ي��ة دور 
الأ�صرة الكبر والالحمدود يف تعزيز 

ال�صتقرار والتما�صك الأ�صري. 
دائ�����رة  اأن  ����ص���ع���ادت���ه���ا  واأو�����ص����ح����ت   
دور  حموري  ل��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
ت�صميم  ع����رب  الأ������ص�����رة  مت���ك���ني  يف 
تدعم  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ف��ع��ي��ل 
الأ����ص���رة وت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا. ومن 
هذا املنطلق عملت الدائرة مع كافة 

ال�صركاء يف القطاعات املختلفة على 
واإطالق  وم�صاريع  م��ب��ادرات  تنفيذ 
على  تركز  متكاملة  ا�صراتيجيات 

الأ�صرة بكافة �صرائحها. 
واأ�صافت الهيا�س:  اأن متا�صك الأ�صرة 
ل�صتقرار  امل���ت���ني  الأ����ص���ا����س  ي��ع��ت��رب 
يوم  تخ�صي�س  ف����اإن  ل���ذا  املُ��ج��ت��م��ع، 
املكانة  يعك�س  اخلليجية  ل��الأ���ص��رة 
واملحوري  ال���ف���ّع���ال  وال������دور  امل��ه��م��ة 
يف  ونحن  املجتمعات،  تنمية  يف  لها 
الدائرة �صنوا�صل العمل على تعزيز 
ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع خمتلف 
اجلهات املعنية ب�صوؤون الأ�صرة حملياً  
مع  امل�صرك  التعاون  اآف��اق  وتو�صيع 
وذلك  املجتمعية  التنمية  قطاعات 
اجلهود  ت�صافر  باأهمية  منا  اإمي��ان��اً 

املُجتمعية،  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف 
تر�صيخ  على  احلر�س   مع  ومتا�صياً 
على  واملُجتمعي  الأُ���ص��ري  التما�صك 
�صعيد الدولة ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي. 
ويف اإطار حر�س الدائرة على متكني 
ا�صراتيجية  على  العمل  مت  الأ�صرة 
الأ�صرة  لتعزيز جودة حياة  متكاملة 
ال�صن وال��ت��ي ت�صمل  والأب��ن��اء وك��ب��ار 
ح���زم���ة م����ن امل������ب������ادرات وال����ربام����ج 
تفعيلها  ���ص��ي��ت��م  ال��ت��ي  وال�����ص��ي��ا���ص��ات 

بالتعاون مع ال�صركاء. 
تخ�صي�س  فكرة  اأن  بالذكر  اجلدير 
يوم  لالأ�صرة اخلليجية انبثقت عن 
املا�صي  العام  اأقيم  ت�صاوري  اجتماع 
2021 بني الأمانة العامة للمجل�س 
بال�صارقة  الأ����ص���رة  ل�����ص��وؤون  الأع��ل��ى 
ال�صعودي،  الأ���ص��رة  ���ص��وؤون  وجمل�س 
اآل���ي���ات تعاون  مت م��ن خ��الل��ه ت��ب��ن��ي 
وتنفيذ  ت�صميم  جم��ال  يف  م�صرك 

والفعاليات  واخل����دم����ات  ال���ربام���ج 
املختلفة لتحقيق التنمية امل�صتدامة 
وزراء  اعتمدت جلنة  لالأ�صرة، حيث 
الجتماعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال�������ص���وؤون 
اخلليج  ل�������دول  ال����ت����ع����اون  مل��ج��ل�����س 
كل  م��ن  �صبتمرب   14 ي��وم  العربية، 
عام يوماً لالأ�صرة اخلليجية و�صيتم 
الح���ت���ف���اء ه�����ذا  ال���ع���ام حت���ت �صعار 
م�صتدام"،  ل��غ��د  م��راب��ط��ة  "اأ�صرة 
وذل���ك ت��اأك��ي��داً ع��ل��ى دور الأ����ص���رة يف 
امل��ج��ت��م��ع ومن���ائ���ه، وتعزيز  مت��ا���ص��ك 
امل�صتدامة،  الأ�����ص����ري����ة  ال���ت���ن���م���ي���ة 
توفر  اأهمية  على  ال�صوء  وت�صليط 
الأمثل  الن�صاأة  ت�صمن  اأ�صرية  بيئة 
امل�صتقبل  اأج��ي��ال  ومت�صك  ل��الأف��راد 

بالقيم واملبادئ املجتمعية.

•• اأبوظبي-وام:

يف  الرئي�صي  مب��ق��ره��ا  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  نظمت 
اأبوظبي اأم�س، امللتقى الإ�صعايف التا�صع بالتزامن مع اليوم العاملي 
لالإ�صعافات الأولية، مب�صاركة عدد من اجلهات ذات �صلة بخدمات 
بالإ�صعافات  اخل��ا���ص��ة  التدريبية  وال��ربام��ج  والإن���ق���اذ  الإ���ص��ع��اف 

الأولية من داخل الدولة وخارجها.
وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ت��ل��ك اجل���ه���ات خ���الل امل��ل��ت��ق��ى جت��رب��ت��ه��ا يف جمال 
املعدات  و  الأج��ه��زة  م��ن  ع��دد  املجتمعي، كما مت عر�س  الإ���ص��ع��اف 
احلديثة امل�صتخدمة يف جمالت الإ�صعاف و الطوارئ، اإىل جانب 

التجارب امليدانية يف هذا املجال احليوي.
ح�صر فعاليات امللتقى �صعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي الأمني العام 
حميد  نا�صر  الدكتور  و�صعادة  الإم��ارات��ي،  الأحمر  للهالل  املكلف 
والكوارث،  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  اإدارة  مركز  ع��ام  مدير  النعيمي 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري  فار�س  واملهند�س 
امل�صوؤولني يف الهالل الأحمر  امل�صاندة بدائرة ال�صحة، وعدد من 

واجلهات ذات ال�صلة مبو�صوع امللتقى.
واأكد را�صد مبارك املن�صوري نائب الأمني العام لقطاع امل�صاعدات 
اأن  الفعاليات  افتتاح  خالل  كلمته  يف  الأحمر،  الهالل  يف  املحلية 
املجتمعية  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ج��ه��ود  �صمن  ي��اأت��ي  ال��ت��ا���ص��ع  امللتقى 

والتوعوية.
اإن عامل اليوم ي�صهد ا�صتداد الأزمات وتزايد الكوارث التي  وقال 
ال�صعوب  للكثر من  الإن�صانية  الأو�صاع  ب�صكل مبا�صر على  اأثرت 
التي تعاين من وط��اأة تلك الأزم��ات مما يتطلب من العاملني يف 
اآثار  الإن�صاين تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم ملجابهة  احلقل 

تلك الكوارث وتخفيف حدتها على املنكوبني واملت�صررين.
ل���زام���ا ع��ل��ى املجتمعات  ال���ظ���روف ك���ان  " يف ظ���ل ه���ذه  واأ����ص���اف 
املحلية  �صاحتها  على  امل�صتجدات  مواكبة  واحل�صرية  الع�صرية 

والقيام مب�صوؤوليتها الت�صامنية مع ال�صلطات الر�صمية باعتبارها 
ج��ه��ات فاعلة وم��وؤث��رة يف ح��رك��ة املجتمع وت��ط��وره، وك��ان��ت دولة 
التي  ال��دول  اأوائ���ل  الر�صيدة من  قيادتها  روؤي��ة  بف�صل  الإم���ارات 
اأخذت بعني العتبار �صرورة اإ�صراك الهيئات واملوؤ�ص�صات وقطاعات 
العمل الإن�صاين  ال�صعب املختلفة وقواه احلية يف تعزيز جمالت 
وال��ت��ط��وع��ي، واإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة ل��ه��ا ل��ل��ق��ي��ام ب���دوره���ا ال��وط��ن��ي يف 
الإ�صعايف  امللتقى  اأن  اإىل  واأ�صار  احليوية".  الوطن  ق�صايا  خدمة 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  لهيئة  الت�صغيلية  يندرج �صمن اخلطة 
الهيئة  اإن  وق��ال  الأويل،  الإ�صعاف  و  املجتمعية  ال�صحة  يف جمال 
ت�صر�صد يف هذا ال�صدد مبحاور ال�صراتيجية الع�صرية لالحتاد 
 ،2030 ع��ام  حتى  الأحمر  وال�صليب  الهالل  جلمعيات  ال��دويل 
وتعمل الهيئة بقوة على �صاحتها املحلية لتعزيز قدرة املجتمع يف 
هذه املجالت الهامة باعتبارها جهة م�صاندة لل�صلطات الر�صمية، 
وتتطلع لتحقيق الريادة والتميز عرب روؤيتها امل�صتقبلية يف جمال 
ال�صحة املجتمعية الإ�صعاف الأويل والتي جاءت لتلبي احتياجات 
الدولة  يف  املبذولة  اجلهود  م�صاندة  يف  وت�صاهم  املحلي،  املجتمع 
يف ه��ذا ال�صدد. واأ���ص��اف " لتحقيق ه��ذه الأه���داف ع��ززت الهيئة 
���ص��راك��ت��ه��ا م��ع ع���دد م��ن اجل��ه��ات ذات ال�����ص��ل��ة يف ال���دول���ة وتعمل 

بالتعاون معها لتنفيذ براجمها التدريبية".
هيئتنا  قامت  احل��ي��وي  امل��ج��ال  ه��ذا  ملبادراتها يف  " تتويجا  وق��ال 
توعية  يف  جهودها  بتعزيز  كوفيد19-،  جائحة  خ��الل  الوطنية 
ب����الإج����راءات ال��وق��ائ��ي��ة والح����رازي����ة للوقاية  امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 
من  للطوارئ  ال�صتجابة  ف��رق  تاأهيل  خ��الل  م��ن  اجلائحة،  م��ن 
الأولية ودرء  الإ�صعافات  املتطوعني واملوظفني بدورات مكثفة يف 

املخاطر عن امل�صابني".
اإع��داد ك��وادر وطنية  اأن  واأك��د نائب الأم��ني العام لل�صوؤون املحلية 
مدربة يف هذه املجالت احليوية هدف �صام ن�صعى له، ونوفر له كل 
مقومات التوفيق والنجاح، ولن ندخر جهدا يف ال�صر قدما بهذه 

و�صكر  الإن�صانية،  غاياتها  وحتقيق  مراميها  اأق�صى  اإىل  الربامج 
يف ختام كلمته القائمني على تنظيم امللتقى وال�صركاء من داخل 
فيما  الهيئة  ل��ربام��ج  امل�صاندة  اجل��ه��ات  وك��اف��ة  وخارجها  ال��دول��ة 

يخ�س الإ�صعاف املجتمعي والتوعية ال�صحية.
الدولية  اللجنة  بعثة  رئي�صة  دال��ت��ون  كلر  اأ���ص��ادت  جانبها  م��ن 
القائمة بني  ال�صراكة  ب��روح  الإم���ارات،  دول��ة  الأحمر يف  لل�صليب 
الإن�صاين،  املجال  يف  الدولية  واللجنة  الإماراتي  الأحمر  الهالل 
يتناول  ال��ذي  امللتقي  ه��ذا  م��ن  ج��زءا  نكون  اأن  " ي�صعدنا  وق��ال��ت 

مو�صوعا مهما يتعلق باإنقاذ احلياة وحماية الأرواح".
192 جمعية وطنية من�صوية  التي تبذلها  اإىل اجلهود  واأ�صارت 
حتت لواء الحتاد الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر للحد 
من املعاناة الإن�صانية يف حالت الطوارئ والأزمات، وذلك عرب 17 

مليون متطوع منت�صرين حول العامل.
على  الأح��م��ر  لل�صليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  ح��ر���س  ك��ل��ر  وج����ددت 
موا�صلة تعاونها وتوثيق �صراكتها مع الهالل الأحمر الإماراتي، 
الأولية وتو�صيع مظلة  الإ�صعافات  خا�صة يف جمال تعزيز برامج 

امل�صتفيدين من الدورات التدريبية يف هذا ال�صدد.
ومت خالل امللتقى ا�صتعرا�س مبادرات عدد من اجلهات يف جمال 
الإ�صعاف، قدمتها هيئة الهالل الأحمر ال�صعودي، وهيئة اأبوظبي 
كما  ب��رج��ي��ل،  وم�صت�صفى  ال��وط��ن��ي،  والإ���ص��ع��اف  امل����دين،  ل��ل��دف��اع 
الأجهزة  جم��ال  يف  احلديثة  الب��ت��ك��ارات  م��ن  ع��دد  ا�صتعرا�س  مت 
واملعدات امل�صتخدمة يف اإطفاء احلرائق والإ�صعاف والإنقاذ والنبوؤ، 
قدمتها طالبات ثانوية التكنلوجيا التطبيقية، وجمموعة �صركات 
كونكورد. ويف اخلتام مت تكرمي اجلهات امل�صاركة يف امللتقى الإ�صعايف 
خالل  نفذت  الإم��ارات��ي،  الأحمر  الهالل  هيئة  اأن  يذكر  التا�صع. 
اخلم�س �صنوات املا�صية 726 دورة تدريبية يف جمال الإ�صعافات 
الأولية، ا�صتفاد منها 28 األفا و700 م�صارك من خمتلف �صرائح 

املجتمع يف القطاعني العام واخلا�س.

�لهالل �الأحمر ينظم �مللتقى �الإ�صعايف �لتا�صع 
مب�صاركة عدد من �جلهات من د�خل �لدولة وخارجها

دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي حتتفي بيوم االأ�سرة اخلليجية تعزيزًا لدورها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة   

ليلى �لهيا�س: �الأ�صرة هي �للبنة �الأ�صا�صية لتما�صك وتر�بط �ملجتمعات

•• عجمان -الفجر:

طبقت هيئة النقل – عجمان اآلية رقابة جديدة للحافالت املدر�صية، و ذلك 
 ، العمرية  الفئات  ملختلف  الطالبية  ال�صالمة  معدلت  اأعلى  حتقيق  بهدف 
حيث حتر�س هيئة النقل على جعل و�صائل النقل الطالبي اآمنة من خالل 
لتحقيق   اللكرونية  املدر�صية  الت�صاريح  �صالحية  على  ال��دوري  التفتي�س 

روؤية اإمارة عجمان .
املوا�صالت  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  اجل��الف  علي  �صامي  ال�صيد  واأو���ص��ح 
العامة والت�صاريح بتطبيق نظام جديد لر�صد الت�صاريح املنتهية اأو ت�صغيل 
اأية مركبة يف ن�صاط النقل املدر�صي بدون احل�صول على ت�صريح من خالل 
النظام الرقمي للهيئة SWIFT ، و  يتميز هذا النظام ب�صهولة ال�صتخدام 

اأعلى  وف��ق  �صهولة  اأك��رث  لتكون  املتعامل  رحلة  و  امل�صتخدم  جتربة  وتعزيز 
معاير اخلدمات احلكومية املتميزة. 

 و مت تطبيق هذه الآلية منذ بداية العام احلايل، حيث تعتمد على التكنولوجيا 
املدة   �صاري  ت�صريح  وج��ود  التاأكد من  املفت�س  و متكن   ، املبتكرة  و  احلديثة 
يف  م�صرفة  وج��ود  من  التاأكد  يف  املفت�س  مهام  ت�صتند  و  املدر�صية،  للحافلة 
تزود  من  والتاأكد  الإلكروين  ال��ذراع  وت�صغيل   ، الطلبة  نقل  اأثناء  احلافلة 
اإىل  بالإ�صافة  احلافلة  وخ��ارج  داخ��ل  فعاليتها  وم��دى  بالكامرات  احلافلة 

اأهمية وجود حقيبة الإ�صعافات الأولية  وغرها من املوا�صفات الأ�صا�صية .
يف  املدر�صي  بالنقل  اخلا�صة  املخالفات  كافة  باأمتتة  الآل��ي��ة  ه��ذه  �صاهمت  و 
الإمارة، حيث ت�صمل املخالفات؛ قيادة احلافلة املدر�صية من قبل �صائق غر 
ح له، وت�صغيل اأية مركبة يف ن�صاط النقل املدر�صي بدون ت�صريح، وعدم  ُم�صرَّ

ل�صعود  توقفها  اأثناء  املدر�صية  للحافلة  الإل��ك��روين  الوقوف  ذراع  ت�صغيل 
اأي �صرط  املدر�صية يف حال عدم تواجد  الطلبة، وخمالفة احلافلة  اأو نزول 
قبل  م��ن  املعتمدة  للحافلة  اخلارجية  اأو  الداخلية  املوا�صفات  ���ص��روط  م��ن 
العاملة  املدر�صية  احلافالت  ت�صاريح  كافة  على  النظام  يطبق  النقل.  هيئة 
اأعلى درج��ات الأم��ان يف منظومة  ، وذل��ك ل�صمان حتقيق  اإم��ارة عجمان  يف 
النقل املدر�صي وياأتي ذلك من �صمن توجهات الهيئة بتطبيق اأجدد التقنيات 
وارتباطا  الطالب  �صالمة  على  للحفاظ  املدر�صي  النقل  جمال  يف  احلديثة 

بروؤية اإمارة عجمان جلعل الإمارة اأف�صل مكان للعي�س. 
بعد  مدر�صية  حافله  م�صرفة  او  �صائق  ت�صريح  على  احل�����ص��ول  يتم  ح��ي��ث  
يف  للعمل  جاهزيتهم  م��دى  من  للتاأكد  امل��ق��ررة  التدريبية  ال��ربام��ج  اجتياز 
التدريبية   الربامج  تت�صمن  و   ، اجلديد  للعام  وا�صتعدادهم  املدر�صي  النقل 

عدة حماور رئي�صية مرتبطة ب�صالمة نقل الطلبة والطالبات داخل احلافلة 
املدر�صية وكذلك عند مناطق نزول الطالب خالل الرحلة و  القيام بفحو�صات 
ما قبل الرحلة لتاأكد  من �صالمة احلافلة املدر�صية لنقل الطلبة و ذلك من 
ال�صيانة   ، الزيت  للحافالت مثل تغير  الفنية  اتباع جدول اخلدمة  خالل 
الوقائية ، اإبالغ ال�صركة امل�صغلة باأي عطل قبل البدء برحلة النقل املدر�صي ، 
بالإ�صافة اىل تعريف ال�صائق وامل�صرفة بواجباتهم و  من م�صوؤولياتهم و جعل 

�صالمة الطالب من اأولوياتهم .
 و تهدف الربامج التدريبية اإىل جعل �صائقي احلافالت املدر�صية وامل�صرفني 
موؤهلني للتعامل مع حالت الطوارئ اأثناء عملهم حيث يتم تدريبيهم على 
ال�صتخدام ال�صليم لطفاية احلريق  وعملية اإخالء الطالب ، بالإ�صافة اىل 

الإ�صعافات الأولية والوقاية من احلرائق.

هيئة �لنقل – عجمان تطبق �لذكاء �ال�صطناعي ملر�قبة �حلافالت �ملدر�صية 

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  تريندز  مركز  احتفى  للتاأ�صي�س،  الثامنة  الذكرى  مع  بالتزامن 
للبحث  الأك��ادمي��ي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  الثانية  الدفعة  بتخريج  وال���ص��ت�����ص��ارات 
اأ���ص��ه��ر يف مقره   9 م���دى  ع��ل��ى  "تريندز"،  ن��ف��ذه  ال���ذي  ل��ل�����ص��ب��اب،  ال��ع��ل��م��ي 
باأبوظبي، بالتعاون وال�صراكة مع جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�صانية، 
و�صارك فيه كوكبة من الأكادمييني والباحثني واخلرباء من كال اجلانبني، 
باإ�صراف قطاع التدريب والتطوير يف "تريندز"، و�صمل كوكبة من الباحثني 
اتفاقية  اإط��ار  وذل��ك يف  اأبوظبي لالإعالم،  �صبكة  املركز وموظفني من  من 

ال�صراكة املوقعة بني املوؤ�ص�صتني. 
ال�صادة  تكرمي  امل�صاركة، كما مت  �صهادات  وت�صليمهم  تكرمي اخلريجني  ومت 
الثامنة  "تريندز" بالذكرى  املحا�صرين واخل��رباء، وذلك خالل احتفالية 
اأبوظبي، بح�صور  التي نظمها يف فندق فرمونت باب البحر يف  للتاأ�صي�س 
و�صعادة  "تريندز"،  ل�  التنفيذي  الرئي�س  العلي  اهلل  عبد  حممد  الدكتور 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ���ص��امل ال��ي��ب��ه��وين م��دي��ر ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي����د للعلوم 
وكبار  الإع���الم  بو�صائل  التحرير  وم��دي��ري  روؤ���ص��اء  م��ن  وجمع  الإن�صانية، 

امل�صوؤولني يف املوؤ�ص�صات من �صركاء "تريندز".

وقال الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز للبحوث 
جاء  الثانية  ن�صخته  يف  لل�صباب«  العلمي  »البحث  برنامج  اإن  وال�صت�صارات 
وجامعة  تريندز"   " بني  الفاعلة  ال�صراتيجية  وال�صراكة  التعاون  ثمرة 
حممد بن زايد للعلوم الإن�صانية، مب�صاركة موظفني من اأبوظبي لالإعالم.
البحثية  ال�صراكة  تفعيل  يف  لالإعالم  واأبوظبي  اجل�����امعة  جه�������ود  مث������مناً 
مع تريندز، ومو�صحاً اأن هذا التعاون اأثمر عن تك�������اتف اجله�����ود البحثي������ة 
على  القادرين  ال�ص������باب  الباحث�����ني  م������ن  ج�����يل  لتخ�����ريج  والأك������ادميية؛ 

مواكبة التطورات وامل�صتجدات الراهنة، وا�صت�صراف م�صارات امل�صتقبل.
واأكد الدكتور العلي اأن برنامج »البحث العلمي لل�صباب« الذي اأمت دورتني 
ال�صباب  يف  "ال�صتثمار  ت��ري��ن��دز  ���ص��ع��ار  عينيه  ن�صب  وا���ص��ع��اً  �صيتوا�صل 
ا�صتثمار يف امل�صتقبل" وهو ي�صعى لتاأهيل جيل جديد من الباحثني ال�صباب 
املتمر�صني، وم�صاعدي الباحثني القادرين على اإعداد اأوراق بحثية ودرا�صات 
من  نخبة  مب�صاركة  وذل��ك  وازن،  علمي  منهجي  اأك��ادمي��ي  بطابع  متكاملة 
زايد  بن  حممد  »جامعة  ومن  تريندز«  »مركز  من  واملتخ�ص�صني  اخل��رباء 
للعلوم الإن�صانية«، مبيناً اأن الربنامج ي�صتهدف خمرجات تتمثل يف امتالك 
املتدربني القدرة على التعبر والكتابة، وبلورة الأفكار يف ملخ�صات وتقارير، 
وتطوير املهارات املعرفية الأ�صا�صية يف البحث العلمي، وتر�صيخ قيم الت�صامح 

والتعاي�س لدى الباحثني ال�صباب.
وتاأهيلهم  ال�صباب  متكني  اأن  اإىل  تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  واأ���ص��ار 
الرئي�صية  الأه��داف  اأهم  من  والعلمية  البحثية  ومهاراتهم  قدراتهم  ورفع 
ل�صراتيجية »تريندز«، التي يعمل على تطبيقها قطاع التدريب والتطوير 
هذا  اأن  مبيناً  امل��ت��ن��وع��ة،  التدريبية  وال�����دورات  ال��ربام��ج  م��ن  �صل�صلة  ع��رب 
ال��ربن��ام��ج وغ���ره م��ن ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ة ت��اأت��ي يف اإط����ار خ��ط��ة »تريندز« 
من  جيل  واإع���داد  لتاأهيل  ال�صاعية   ،2022 لعام  واأه��داف��ه  ال�صراتيجية 

امل�صتقبل،  ا�صت�صراف  على  والقادر  ومعرفياً،  بحثياً  املوؤهل  ال�صابة  الكوادر 
الآنية  التحديات  ومواجهة  وال��ت��ط��ورات،  املتغرات  خمتلف  مع  والتعامل 

وامل�صتقبلية.
والتطوير  التدريب  رئي�س قطاع  ال�صاملي  الأ�صتاذ حممد  اأو�صح  من جانبه 
امل�صتمر يف »تريندز« اأن برنامج »البحث العلمي لل�صباب« الذي اختتم دورته 
وال�صت�صارات  للبحوث  تريندز  م��رك��ز  ب��ني  مثمر  ت��ع��اون  ن��ت��اج  ه��و  الثانية 
وج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي���د للعلوم الإن�����ص��ان��ي��ة واأب��وظ��ب��ي ل��الع��الم، و�صمل 
والكمي  النوعي  الجتماعي  البحث  »مناهج  منها:  ع��دة؛  تدريب  م�صاقات 
زايد،  واإرث  والتعاي�س،  والت�صامح  معا�صرة،  ق�صايا  وم�صاقات  وتقنياتهما، 
اأن الربنامج �صعى لتطوير مهارات وقدرات جيل  وتاريخ الأدي��ان«، م�صيفاً 
من الباحثني القادرين على كتابة اأوراق بحثية قائمة على املنهجية العلمية 

يف خمتلف املجالت والتخ�ص�صات. 
وبني ال�صاملي اأن تخريج دفعة ثانية من منت�صبي الربنامج يدفعنا اإىل مزيد 
تنمية  يحقق  مبا  ال�صركاء،  مع  التعاون  وا�صتمرار  اأخ��رى  برامج  عمل  من 
اأن برنامج البحث العلمي  الإبداع والبتكار لدى الباحثني ال�صباب، موؤكداً 
حول  الرثية  املعلومات  من  وا�صعاً  ق��دراً  امل�صاركني  منح  دورتيه  يف  لل�صباب 

اآليات اإعداد امللخ�صات والتقارير املعرفية والأوراق البحثية.

�سمن احتفاالته بالذكرى الثامنة للتاأ�سي�س

»تريندز« يحتفي بتخريج �لدفعة �لثانية من �لربنامج �الأكادميي للبحث �لعلمي لل�صباب

•• راأ�س اخليمة -وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي 
ق�صر  يف  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
اإميانويل  اأم�س، �صعادة  �صموه مبدينة �صقر بن حممد 
الذي  الدولة،  هاتيجيكا، �صفر جمهورية روان��دا لدى 

قدم لل�صالم على �صموه، والوفد املرافق له.
ب�صعادة  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  ح��اك��م  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ورح���ب 

عالقات  تعزيز  ح��ول  الأح��ادي��ث  معه  وت��ب��ادل  ال�صفر، 
التعاون بني البلدين ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.

واأ����ص���اد ���ص��م��وه ب��ع��الق��ات ال�����ص��داق��ة ال��ت��ي ت��رب��ط دولة 
�صاأنها حتقيق  والتي من  روان��دا،  الإم���ارات وجمهورية 

املزيد من التقدم والرخاء لل�صعبني.
بالغ  ع��ن  هاتيجيكا،  اإمي��ان��وي��ل  �صعادة  ع��رب  جانبه  م��ن 
�صكره وتقديره ل�صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة على 

كرم ال�صيافة وح�صن ال�صتقبال.

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�صتقبل �صفري رو�ند�

جمل�س مدينة دبا �حل�صن بالتعاون مع جمعية �ل�صارقة 
�خلريية يوزع �حلقائب �ملدر�صية على �الأ�صر �ملتعففة 
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•• دبي-الفجر: 

ا�صتقبلت حكومة دولة الإمارات وفداً 
زميبابوي،  ج��م��ه��وري��ة  م��ن  ح��ك��وم��ي��اً 
الطالع  بهدف  للدولة،  زي��ارة  �صمن 
احلكومية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى 
واملبادرات التي اأطلقتها حكومة دولة 
الإمارات وال�صيا�صات وال�صراتيجيات 
ال��ت��ي ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا خالل 
اإط����ار برنامج  امل��ا���ص��ي��ة، يف  ال�����ص��ن��وات 
الهادف  احل��ك��وم��ي  امل���ع���ريف  ال��ت��ب��ادل 
لبناء منوذج عاملي لل�صراكات الهادفة 

للتحديث احلكومي.
ب��ن��ت خلفان  وال��ت��ق��ت م���ع���ايل ع���ه���ود 
للتطوير  دول�������ة  وزي���������رة  ال�����روم�����ي 
الزائر،  ال��وف��د  وامل�صتقبل  احلكومي 
وت����ن����اول����ت م���ع���ه اآف��������اق ال����ت����ع����اون يف 
جم���������الت ال����ت����ط����وي����ر وال���ت���ح���دي���ث 
احل��ك��وم��ي، م���وؤك���دة ح��ر���س حكومة 
ال�صراكات  تعزيز  الإم��ارات على  دولة 
ال��دول��ي��ة يف جم��الت ال��ت��ب��ادل املعريف 
على  اإي��ج��اب��اً  احل��ك��وم��ي، مب��ا ينعك�س 
حكومات وجمتمعات الدول ال�صقيقة 
ل��وت��اه: قيادة  وال�����ص��دي��ق��ة. ع��ب��د اهلل 
دول��ة الإم����ارات ت��وؤم��ن ب�����ص��رورة دعم 

احلكومات ومتكينها وتعزيز قدراتها
واأكد �صعادة عبد اهلل نا�صر لوتاه مدير 
ال���وزراء يف  ع��ام مكتب رئا�صة جمل�س 
ال���وزراء، خالل  ���ص��وؤون جمل�س  وزارة 
زميبابوي،  حكومة  وف��د  م��ع  اجتماع 
توؤمن  الإم�����������ارات  دول������ة  ق����ي����ادة  اأن 
ب�����ص��رورة دع��م احل��ك��وم��ات ومتكينها 

وتعزيز قدراتها لالرتقاء مب�صتويات 
منظومة  وتطوير  والكفاءات،  الأداء 
الفر�س امل�صتقبلية من خالل حتديث 
مناذج عملها وت�صريع وترة مبادراتها 
وم�����ص��اري��ع��ه��ا ال��ه��ادف��ة ل��ل��و���ص��ول اإىل 

التحول الرقمي ال�صامل.
الوفد  زي��ارة  اإن  وق��ال عبد اهلل لوتاه 
للتعرف  زمي���ب���اب���وي  م���ن  احل��ك��وم��ي 
الإم����ارات  دول���ة  على جت���ارب حكومة 
ري������ادة م��ن��ه��ج ع��م��ل حكومة  ت��ع��ك�����س 
دول��ة الإم���ارات ال��ذي و�صل اإىل اأكرث 
ال���ع���امل، �صمن  18 دول����ة ح���ول  م��ن 
امل���ع���ريف احلكومي  ال��ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج 
باأهمية  روؤية احلكومة  الذي يرجم 
العاملي  ل���ل���ت���ع���اون  من������وذج  ت��اأ���ص��ي�����س 
وم�صاركة  اخل���ربات،  لتبادل  ال��ه��ادف 
احلكومتني  ل��ك��ل��ى  ال��ن��ج��اح  ق�����ص�����س 

ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة، م��ا ينعك�س  يف 
اإيجاباً على املجتمعات.

مرحلة  �ــســيــبــانــدا:  مي�سيك 
يف  الثنائي  التعاون  من  جديدة 

حتديث العمل احلكومي
الدكتور  م��ع��ايل  اأع�����رب  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
الأول  ال�صكرتر  �صيباندا  مي�صيك 
ل���دي���وان ال��رئ��ا���ص��ة وجم��ل�����س ال����وزراء 
عن تقدير حكومة زمبابوي حلر�س 
توطيد  على  الإم����ارات  دول���ة  حكومة 
ال�صديقني،  البلدين  ب��ني  العالقات 
اإي����ذان����ا ب���ب���دء م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 
العمل احلكومي،  التعاون يف حتديث 
التعاون  جهود  من  للمزيد  ومتهيداً 

امل�صرك يف خمتلف املجالت. 
هذه  يف  "حر�صنا  ���ص��ي��ب��ان��دا:  وق����ال 

املعارف  ال��زي��ارة على ال���ص��ت��ف��ادة م��ن 
العمل  ب���اإدارة  ال�صلة  ذات  واخل���ربات 
احلكومي يف دولة الإم��ارات، وخطط 
التنمية الوطنية التي و�صعت اقت�صاد 
القت�صادات  اأف�����ص��ل  ���ص��م��ن  ال���دول���ة 
م�صتوى  ع���ل���ى  جن�����اح�����اً  واأك������رثه������ا 
املزيد  اكت�صاب  اإىل  ونتطلع  ال��ع��امل، 
م��ن اخل���ربات وامل��ع��ارف ح��ول اأف�صل 
�صاأنها م�صاعدتنا  التي من  املمار�صات 
يف ب��ن��اء م��وؤ���ص�����ص��ات وم��ن��ظ��وم��ة عمل 
قوية ُت�صهم يف حت�صني الأداء وتعزيز 
منهجية  �صيما  ل  اخل��دم��ات،  تقدمي 
تبّنتها  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ي  ال��ت��ح��دي��ث 

حكومة دولة الإمارات". 
التبادل  ب��ربن��ام��ج  ���ص��ي��ب��ان��دا  واأ�����ص����اد 
ة  من�صّ ميّثل  ال��ذي  احلكومي  املعريف 
ل��ت��ب��ادل اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات يف جمال 

العمل احلكوم. موؤكدا حر�س حكومة 
امل�صاركة  ع��ل��ى  زمي��ب��اب��وي  ج��م��ه��وري��ة 
امل�صالح  يخدم  مبا  الربنامج  ه��ذا  يف 

امل�صركة للبلدين.
واط���ل���ع ال���وف���د خ����الل ال����زي����ارة على 
للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  م��ب��ادرات 
ببناء  اخل��ا���ص��ة  احلكومية  الب�صرية 
ال�صراتيجيات  واإط�����الق  ال���ق���درات 
م�صتوى  لتعزيز  ال��ه��ادف��ة  احلكومية 
على  اطلع  كما  احلكومية،  الكفاءات 
باإدارة  اخلا�صة  املالية  وزارة  مبادرات 
املوازنات احلكومية والعائدات، اإ�صافة 
ال�صتثمارات  ج����ذب  م����ب����ادرات  اإىل 
الأجنبية �صمن م�صروعات اخلم�صني 
الإمارات  دولة  حكومة  اأطلقتها  التي 
وتعمل على تنفيذها وزارة القت�صاد.

اأه����م منجزات  ال���وف���د ع��ل��ى  وت���ع���ّرف 

املركز الحتادي للتناف�صية والإح�صاء 
اخل���ا����ص���ة ب��ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ص��ي��ة دول����ة 
لت�صبح  العاملية  ومكانتها  الإم����ارات 
اأف�����ص��ل دول�����ة يف ال���ع���امل وامل����ب����ادرات 
العاملية  م��ك��ان��ت��ه��ا  ب��ت��ع��زي��ز  اخل��ا���ص��ة 
���ص��م��ن ال���ت���ق���اري���ر ال����دول����ي����ة، ورف����ع 
م�صتويات اأدائها يف املوؤ�صرات وتكثيف 
امل����ب����ادرات ل��ت�����ص��ري��ع حت��ق��ي��ق اأه����داف 

التنمية امل�صتدامة.
وا����ص���ت���ع���ر����س ف���ري���ق ح���ك���وم���ة دول����ة 
الإم������ارات امل���ب���ادرات وامل�����ص��اري��ع التي 
الب����ت����ك����ار  اأط����ل����ق����ت����ه����ا يف جم���������الت 
ال�صيخ  مركز  �صملت  التي  احلكومي 
را�صد لالبتكار احلكومي،  بن  حممد 
و���ص��ه��ر الإم��������ارات ل��الب��ت��ك��ار وع�����دداً 
عززت  ال��ت��ي  العاملية  امل�����ص��روع��ات  م��ن 
م��ك��ان��ة دول���ة الإم������ارات ال��ع��امل��ي��ة، ويف 

جمال الأداء احلكومي �صاملة اإطالق 
الإمارات  دول��ة  حلكومة  اأداء  برنامج 
الهادفة  احلكومية  وال�صراتيجيات 
عاملياً  الأف�صل  الإم���ارات  دول��ة  جلعل 

بحلول مئويتها.
ك���م���ا اط����ل����ع ال����وف����د ع���ل���ى م����ب����ادرات 
اخلدمات احلكومية مبا يف ذلك بناء 
قدرات موظفي اخلدمات احلكومية، 
اإ�صافة  اخل����دم����ة،  م���راك���ز  وت��ق��ي��ي��م 
اإىل اإط����الق ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة الإم����ارات 
لرفع  ال��ه��ادف��ة  احلكومية  للخدمات 
ت�صريع  ب���ه���دف  اخل����دم����ة،  م�����ص��ت��وى 
اإ�صافة اإىل  التحول الرقمي ال�صامل، 
ال��ق��درات وال��ك��ف��اءات احلكومية  ب��ن��اء 
القيادات  التايل من  اإع��داد اجليل  يف 

احلكومية.
ملركز خدمات  ب��زي��ارة  الوفد  ق��ام  كما 

على  م��رك��ز  اأول  ي��ع��ت��رب  ال����ذي   )1(
م�صتوى العامل يوّفر من�صة لت�صميم 
وت�����ق�����دمي اخل������دم������ات احل���ك���وم���ي���ة، 
وامل�����ص��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي تعترب 
فرق  نوعها جتمع  م�صرعات من  اأول 
العمل من خمتلف اجلهات احلكومية 
احللول  واإي��ج��اد  التحديات  واإط���الق 
ال�100  منهجية  على  بالعتماد  لها 
وملفاتها  الالم�صتحيل  ووزارة  ي��وم، 
ال����ت����ي ع���م���ل���ت ع��ل��ي��ه��ا يف اخل����دم����ات 
ال�صلوكية  وامل����ك����اف����اآت  ال���ص��ت��ب��اق��ي��ة 
الوفد  وزار  امل���ب���ادرات،  م��ن  وغ��ره��ا 
منطقة 2071 التي تديرها موؤ�ص�صة 

دبي للم�صتقبل.
اأن ح��ك��وم��ة دول���ة  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
التبادل  ب��رن��ام��ج  اأط��ل��ق��ت  الإم�������ارات 
املعريف احلكومي يف عام 2018 لبناء 
العمل  لتطوير  م��وح��د  ع��امل��ي  من���وذج 
احل��ك��وم��ي م��ن خ���الل ت��ب��ادل اأف�صل 
ب���ني حكومات  ال��ن��اج��ح��ة  امل��م��ار���ص��ات 
الإمارات  دولة  دور  ولر�صيخ  العامل، 
البارز يف املجتمع الدويل، حيث وقعت 
اتفاقيات  الإم��������ارات  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 
والأردن  م�صر  ا�صراتيجية  �صراكة 
وكو�صتاريكا  وكولومبيا  واأوزباك�صتان 
وال�صنغال واليونان وال�صودان و�صي�صل 
واإ�صبانيا  وق��رغ��ي��ز���ص��ت��ان  وال����ع����راق 
وامل����ال����دي����ف وغ����وي����ان����ا وب����ارب����ادو�����س 
اإىل �صربيا، ومتّكن الربنامج  اإ�صافة 
يف  عمل  ور���ص��ة   1،280 اإجن���از  م��ن 
100 جمال للتعاون، بهدف تطوير 

وحتديث العمل احلكومي.

•• ال�صارقة -وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�صارقة ، املر�صوم بقانون رقم /4/ ل�صنة 2022م ب�صاأن تنظيم 

دائرة الزراعة والرثوة احليوانية يف اإمارة ال�صارقة.
ال�صارقة،  للدائرة يف مدينة  الرئي�س  املقر  يكون  اأن  بقانون على  املر�صوم  ون�ّس 
اأو مكاتب  اأن ُتن�صئ فروعاً  ويجوز بقراٍر من املجل�س التنفيذي لإمارة ال�صارقة 

لها يف باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبح�صب املر�صوم بقانون تهدف الدائرة اإىل حتقيق ما ياأتي:

التي  ال�صاملة  احليوانية  وال���رثوة  ال��زراع��ي��ة  التنمية  تطوير  على  العمل   .1  
الدعم  وتقدمي  الإن��ت��اج  وحت�صني  امل��وارد  بكافة  والرت��ق��اء  ال�صتدامة  ت�صتهدف 

الالزم لها.
بها  والرت���ق���اء  واحل��ي��وان��ي��ة  ال��زراع��ي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة  ب��ال��ق��ط��اع��ات  اله��ت��م��ام   .2
وتطويرها مبا ي�صهم يف تعزيز حتقيق المن الغذائي والأمن احليوي والتكيف 

مع التغر املناخي بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.
الرثوة  وم�صاريع  ال��زراع��ي��ة  امل�صاريع  تبني  على  اخل��ا���س  القطاع  ت�صجيع   .3
الزراعي  وال�صتثمار  ال��زراع��ي��ة  التجارية  الأع��م��ال  ري���ادة  يعزز  مب��ا  احليوانية 

اخلا�س امل�صوؤول امل�صتدام.
4. تعزيز تبني التكنولوجيا احلديثة واملمار�صات الزراعية امل�صتدامة وت�صجيع 

تطوير الأبحاث والبتكارات الزراعية وتبني نتائجها.
الخت�صا�صات  اأوًل:  الآت���ي:  اإىل  ال��دائ��رة  اخت�صا�صات  بقانون  املر�صوم  وق�صم 

العامة:
الإمارة  يف  للدائرة  ال�صراتيجية  اخلطط  وو�صع  العامة  ال�صيا�صات  ر�صم   .1  

وعر�صها على املجل�س التنفيذي لُيقرر ما يراه منا�صباً ب�صاأنها.
املتعلقة بعمل الدائرة وعر�صها على  الالزمة  والأنظمة  الت�صريعات  اقراح   .2

املجل�س التنفيذي لُيقرر ما يراه منا�صباً ب�صاأنها.
بعد اعتمادها من  وال�صراكات  التفاهم  ومذكرات  والتفاقيات  العقود  اإبرام   .3

املجل�س التنفيذي.
على الدعم الإداري والفني، ويجوز  للح�صول  املخت�صة  باجلهات  ال�صتعانة   .4
كل  يف  الخت�صا�س  ذات  اخلربة  وبيوت  وال�صت�صاريني  باخلرباء  ال�صتعانة  لها 
ما يتعلق باأعمالها، ويجوز لها التعاون مع اجلهات الأخرى يف املو�صوعات التي 

تدخل �صمن اأهدافها واخت�صا�صاتها.
اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكات  وعقد  العالقة  ذات  اجلهات  مع  التعاقد   .5
حتقيقاً  الغذاء  اإنتاج  جمال  يف  ال�صتثمار  لغر�س  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  واإن�صاء 

لغاياتها واأهدافها بعد موافقة املجل�س التنفيذي.
الزراعي  ب��الإن��ت��اج  املتعلقة  الأن�صطة  ملمار�صة  ال��الزم��ة  امل��واف��ق��ات  اإ���ص��دار   .6

واحليواين بالتعاون مع اجلهات املعنية.
عل��ى  والتفتي���س  وال��رق��اب��������ة  للت�صريعات  الم��ت��ث��ال  تعزيز  يف  امل�صاهمة   .7
املن�ص��اآت وامل��زارع التي يرتبط ن�صاطها بعمل الدائرة مبا يف ذلك تعزيز المتثال 
للت�صريعات واملوا�صفات القيا�صية املعتمدة اخلا�صة مبتبقي��ات املبي��دات والأدوي��ة 

البيطري��ة يف الغذية وذل��ك وف��ق الت�ص��ريعات ال�ص��ارية.
الإمارة يف املوؤمترات والجتماعات املحلية والإقليمية والدولية. متثيل   .8

9. اأي اخت�صا�صات اأخرى ُتكلف بها من �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة اأو املجل�س 
التنفيذي.

ثانياً: الخت�صا�صات املتعلقة بالزراعة:
ال��رثوة الزراعية وو�صع اخلطط  ال�صيا�صات والت�صريعات يف جمال  اق��راح   .1  
الزراعية  الرقعة  لزيادة  الزراعية،  الأرا���ص��ي  وا�صت�صالح  ا�صتثمار  اإىل  الهادفة 

بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.
و�صع وتنفيذ اخلطط والربامج وامل�صاريع املتعلقة بتنمية وتطوير الرثوة   .2

الزراعية واإجراء الدرا�صات والبحوث والتجارب املتعلقة بها.
وت�صجيع ا�صتخدام الو�صائل العلمية والتقنيات واملعدات  اإدخال  على  العمل   .3
الإنتاج  زي��ادة  بهدف  والتثقيفية  التدريبية  الربامج  وو�صع  احلديثة  الزراعية 

وخف�س التكاليف.
اجلهات املعنية يف اأعمال املختربات واملعامل لتطوير البحوث  مع  التن�صيق   .4

الزراعية وحت�صني وتنمية الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً.
الزراعي واحلماية  باأعمال احلجر  املعنية  اجلهات  مع  وامل�صاهمة  التن�صيق   .5

من الآفات والأمرا�س والأوبئة امل�صرة بالزراعة واحلد من انت�صارها.
الفنية  وامل�����ص��ورة  ال��زراع��ي��ة  اخل��دم��ات  وت��وف��ر  للمزارعني  ال��دع��م  تقدمي   .6

لأ�صحاب املزارع والإ�صراف على تدريبهم ون�صر الوعي لديهم.
لها  الت�صهيالت  وت��ق��دمي  ال��زراع��ي��ة  التعاونية  اجلمعيات  اإق��ام��ة  ت�صجيع   .7

بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.
الري  ا�صتخدام مياه  تطوير وحت�صني و�صائل  يف  املمار�صات  اأف�صل  اق��راح   .8

وتر�صيد ا�صتهالك املياه بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.
املزارع  يف  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  مدخالت  على  التدقيق  عمليات  يف  امل�صاهمة   .9
الآمن  بال�صتخدام  اللتزام  املعنية مبا ي�صمن  بالتعاون مع اجلهات  الإنتاجية 

للمبيدات والأ�صمدة.
املعنية  بالتن�صيق مع اجلهات  الزراعية  امل�صروعات  على  املوافقات  اإ�صدار   .10

ومراقبة تطبيق الأنظمة املعمول بها يف هذا ال�صاأن.
وت�صنيف  ح�صر  يف  ب��الإم��ارة  وامل�صاحة  التخطيط  دائ���رة  م��ع  التن�صيق   .11
واإعداد  الطبوغرافية  امل�صوحات  اإج��راء  يف  معها  وامل�صاهمة  الزراعية  الأرا���ص��ي 
املعنية  اجلهات  مع  والتعاون  الأمثل  ال�صتغالل  بهدف  لها  املختلفة  اخلرائط 

للحد من عوامل التعرية والت�صحر.
مع اجلهات املعنية يف حتقيق برامج واأهداف الأمن الغذائي. التن�صيق   .12

ثالثاً: الخت�صا�صات املتعلقة بتنظيم ا�صتخدام الأرا�صي الزراعية:
 1. و�صع اأدلة املمار�صات والإر�صاد الزراعي واحليواين.

اخلا�صة  وال�صحية  والفنية  التنظيمية  وال���ص��راط��ات  ال�صوابط  و�صع   .2
مع  بالتن�صيق  الغذائية  ال�صالمة  على  واملحافظة  واحليواين  النباتي  بالإنتاج 

اجلهات املعنية.
املعلومات  جمع  خ��الل  م��ن  ال��زراع��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  من�صة  وت��ط��وي��ر  اإن�����ص��اء   .3
والبيانات والح�صائيات املتعلقة بالأن�صطة الزراعية وحتليلها وتبويبها واتخاذ 

الإجراءات املنا�صبة ب�صاأنها بهدف احلفاظ عليها وحمايتها.
رابعاً: الخت�صا�صات املتعلقة بالرثوة احليوانية:

 1. اقراح اخلطط العامة وو�صع الربامج وامل�صروعات الالزمة لتنمية وحماية 
املتطورة  الأ�صاليب  وتطبيق  العلمية  الو�صائل  با�صتخدام  احليوانية  ال���رثوة 

والتقنيات احلديثة والإ�صراف على تنفيذها.
الربامج  وو�صع  احليوانية  ب��ال��رثوة  املتعلقة  والبحوث  ال��درا���ص��ات  اإج���راء   .2

الإر�صادية والتثقيفية بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.
البيطرية  الطبية  املن�صاآت  لأع��م��ال  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  واملتابعة  التن�صيق   .3
الرعاية  لتقدمي  واملتنقلة  الدائمة  وال�صيدليات  العيادات  اإن�صاء  يف  وامل�صاهمة 

ال�صحية البيطرية.
من خطر  البالد  وحماية  للفح�س  البيطرية  املحاجر  اإن�صاء  يف  امل�صاهمة   .4
الوقائية  الإج���راءات  وق��رارات  قوانني  وتطبيق  احليوانية،  والأم��را���س  الأوبئة 

بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.
ا�صتغالل وتداول وحماية الرثوة  ب�صاأن  والقرارات  القوانني  5. مراقبة تطبيق 

احليوانية بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.
حمايتها  على  وال��ع��م��ل  الإم�����ارة،  يف  املا�صية  تربية  اأن�صطة  على  الإ����ص���راف   .6
بالتن�صيق مع اجلهات  املتعلقة بها  الأنظمة  والت�صجيع على ممار�صتها واقراح 

املعنية.
واملمار�صات  الأ�صاليب  وتطوير  الع�صل  واإنتاج  النحل  تربية  ا�صتدامة  دعم   .7

املتبعة.
الع�صل بالتعاون مع  نحل  تربية  مناحل  لإن�صاء  الالزمة  املوافقات  اإ�صدار   .8

اجلهات املعنية.
العمل لبحث املعّوقات التي تواجه مهن  وور�س  والندوات  املوؤمترات  تنظيم   .9

الزراعة وتربية املا�صية وال�صتعانة ببيوت اخلربة اإذا لزم ذلك.
الوطنية املتخ�ص�صة يف جمال البيطرة والزراعة  الكوادر  ت�صجيع وتدريب   .10

من خالل و�صع برامج تثقيفية وور�س عمل بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.
خام�صاً: الخت�صا�صات املتعلقة باملراعي:

وحت�صينها  الإنتاجية  ق��درات��ه��ا  وتطوير  واإدارت��ه��ا  امل��راع��ي  على  الإ���ص��راف   .1  
بالو�صائل املالئمة التي تكفل تنميتها واملحافظة عليها.

وحتديد  العزب  وا�صتخدامات  بالرعي  اخلا�صة  والنظم  ال�صوابط  و�صع   .2
مدده وفراته واأ�صلوب النتفاع باملراعي.

للقاطنني  واململوكة  بالرعي  لها  ي�صرح  التي  احليوانية  ال��رثوة  حتديد   .3
حول املراعي وفقاً للطاقة الرعوية لها.

وامليدانية  العلمية  والبحوث  وال��درا���ص��ات  للتجارب  ب��رام��ج  وتنفيذ  و�صع   .4
لتنمية وحت�صني وزيادة اإنتاجية املراعي.

املتواجدة  الرعوية  النباتات  اأ�صناف  كافة  وحماية  املراعي  ا�صتدامة  �صمان   .5
فيها بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.

والإر�صادية للمنتفعني باملراعي ومربني الرثوة  البيطرية  6. تقدمي اخلدمات 
احليوانية.

والتن�صيق مع اجلهات املعنية يف �صبط املخالفات  الإدارية  الإجراءات  اتخاذ   .7

القانونية الإدارية التي تقع يف حدود املراعي.
بتعيينه مر�صوم  للدائرة رئي�س ي�صدر  اأنه يكون  بقانون على  املر�صوم  كما ن�ّس 
اأمري ُيعاونه عدد كاف من املوظفني واخلرباء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون 
القرارات  وات��خ��اذ  ال��دائ��رة  ���ص��وؤون  لإدارة  ال��الزم��ة  وال�صالحيات  ال�صلطات  ل��ه 

الالزمة لتحقيق اأهدافها وله بوجه خا�س ما يلي:
الدائرة  اأه��داف  الالزمة لتحقيق  العامة وال�صراتيجية  ال�صيا�صة  1. اقراح   

وعر�صها على املجل�س التنفيذي لعتمادها اأو اتخاذ الالزم ب�صاأنها.
وفق الت�صريعات والأنظمة ال�صارية  الدائرة  يف  العمل  �صر  على  الإ�صراف   .2

واإ�صدار القرارات الدارية ومتابعة تنفيذها.
متابعة تنفيذ اخلطط والربامج وامل�صاريع التي ت�صرف عليها الدائرة.  .3

اإعداد املوازنة ال�صنوية واحل�صاب اخلتامي للدائرة وعر�صهما على املجل�س   .4
التنفيذي لالعتماد.

التي  وال�صراكات  التفاهم  وم��ذك��رات  والتفاقيات  العقود  على  التوقيع   .5
ُتربمها الدائرة.

وحتديد  للدائرة  التابعة  العمل  وف��رق  واملوؤقتة  الدائمة  اللجان  ت�صكيل   .6
اخت�صا�صاتها ونظام عملها.

الق�صاء واجلهات احلكومية ويف عالقتها مع الآخرين. اأمام  الدائرة  7. متثيل 
وفقاً  �صالحياته  اأو  �صلطاته  ببع�س  ال��دائ��رة  موظفي  من  غ��ره  تفوي�س   .8

للت�صريعات ال�صارية يف الإمارة.
بها من �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة  يكّلف  اأخرى  اخت�صا�صات  اأو  اأي مهام   .9

اأو املجل�س التنفيذي.
كما ت�صمن املر�صوم بقانون على جمموعة من البنود واملواد القانونية التي تنظم 

عمل دائرة الزراعة والرثوة احليوانية يف اإمارة ال�صارقة.

�صلطان �لقا�صمي ي�صدر مر�صوما بقانون ب�صاأن تنظيم د�ئرة �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية يف �إمارة �ل�صارقة

•• اأبوظبي-وام:

ح�صلت هيئة تنظيم الت�صالت واحلكومة الرقمية على ع�صوية املوؤ�ص�صة 
."EFQM" الأوروبية لإدارة اجلودة

و�صتعمل الهيئة من خالل هذه الع�صوية الدولية على دعم تطبيق النهج 
متكني  اإىل  يهدف  وال���ذي  اجل���ودة،  لإدارة  الأوروب��ي��ة  للموؤ�ص�صة  ال��رائ��د 

املوؤ�ص�صات من حت�صني اأدائها واأهدافها وتطوير الكوادر الب�صرية لديها.
تقدمها  التي  املتكاملة  اخل��دم��ات  م��ن  ال�صتفادة  على  الهيئة  و�صتعمل 
التميز  اإدارة  اأج��ل  من  وج��ه  اأف�صل  على  العمل  ف��رق  لتجهيز  املوؤ�ص�صة، 
والتغير الثقايف، وحتقيق اأداء اإيجابي وفوائد اإيجابية للهيئة وموظفيها 

ومتعامليها.

اخلدمات  لقطاع  العام  املدير  نائب  الكتبي  مرخان  حممد  �صعادة  وق��ال 
امل�صاندة يف الهيئة حتر�س الهيئة على عقد ال�صراكات والتعاون مع اأهم 
املوؤ�ص�صات العاملية الرائدة يف خمتلف املجالت ذات ال�صلة بعمل الهيئة، 
وال�صتفادة  املعيارية،  املقارنات  واإج��راء  الناجحة،  التجارب  تبادل  بهدف 
وطرق  اأ�صاليب  تطوير  يف  العاملية  واملهنية  الإداري���ة  النظم  اأح��دث  من 

العمل يف الهيئة، وتاأهيل وتدريب الكوادر الب�صرية.
واأ����ص���اف اأن ح�����ص��ول ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ع�����ص��وي��ة امل��وؤ���ص�����ص��ة الأورب���ي���ة لإدارة 
اجلودة �صيمنحها الفر�صة لال�صتفادة من النموذج املحدث للموؤ�ص�صة /

EFQM 2020/ يف تطوير اآليات العمل، وتطبيق اأف�صل املمار�صات 
العاملية يف جميع عملياتها، وين�صجم منوذج التميز من املوؤ�ص�صة الأوروبية 
خمتلف  يف  الريادية  مكانتها  بر�صيخ  الهيئة  التزام  مع  اجل��ودة  لإدارة 

يومي  برنامج عمل  الهيئة  لنا يف  بالن�صبة  التميز  املجالت، حيث ميثل 
يتم تنفيذه وفق ا�صراتيجيات وخطط حمددة ومدرو�صة بعناية يتكاتف 
يف تنفيذها جميع موظفي الهيئة من خالل بيئة عمل اإيجابية ت�صهم يف 
اإط��ار منوذج  التميز يف  ثقافة  وماأ�ص�صة  واملوؤ�ص�صية  الفردية  الكفاءة  رفع 
املتعاملني  �صعادة  لتحقيق  امل�صتدام  التميز  ومعاير  ال�صاملة  اجل���ودة 

واملجتمع ب�صكل عام.
يذكر اأن املوؤ�ص�صة الأوربية لإدارة اجلودة EFQM: هي منظمة مبتكرة 
غر ربحية، تدمج الروؤى القائمة على البيانات، والتعلم املن�صق والتطوير 
وفر�س التوا�صل ل�صالح املنظمات يف جميع اأنحاء العامل، وتعمل املوؤ�ص�صة 
على م�صاعدة اجلهات يف النمو وحت�صني طرق العمل، واتباع فل�صفة اإدارية 

م�صركة بني الآلف الأ�صخا�س يف جميع اأنحاء العامل.

»تنظيم �الت�صاالت و�حلكومة �لرقمية« حت�صل على ع�صوية �ملوؤ�ص�صة �الأوروبية الإد�رة �جلودة

يف اإطار برنامج التبادل املعريف احلكومي الهادف لبناء �سراكات عاملية

وفد حكومي من زميبابوي يتعرف على جتارب �لتحديث �حلكومي يف دولة �الإمار�ت

�صلطان �لقا�صمي يعتمد 418 منحة 
للدر��صات �لعليا بجامعة �ل�صارقة

•• ال�صارقة-وام:

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اعتمد 
418 منحة للدرا�صات العليا بجامعة  اأم�س  ال�صارقة  املجل�س الأعلى حاكم 
ال�صارقة ملواطني واأبناء املواطنات يف الإمارة لف�صل اخلريف للعام الدرا�صي 
و331  العليا  ال��درا���ص��ات  لدبلوم  واح��دة  منحة  ت�صمل   2023-2022

للماج�صتر و86 للدكتوراة.
اإذاعة  اأث��ر  "اخلط املبا�صر" ال��ذي يبث من  جاء هذا الإع��الن عرب برنامج 

وتلفزيون ال�صارقة.

•• دبي-وام:

واجلمارك  املوانئ  ملوؤ�ص�صة  التنظيمية  ال��ذراع  تراخي�س،   �� والتطوير  التخطيط  دائ��رة  نفذت 
واملنطقة احلرة يف دبي.. 5295 جولة تفتي�صية داخل نطاق مرافق التجزئة مبناطق التطوير 
اخلا�صة التابعة لها خالل الن�صف الأول من عام 2022 للتاأكد من �صمان المتثال للقواعد 

والإر�صادات ال�صادرة ذات الخت�صا�س، والتي اأ�صفرت عن حترير 95 خمالفة.
واأو�صح املهند�س عبد اهلل بالهول، الرئي�س التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخي�س، 
اأن الدائرة نفذت عدداً من اجلولت التفتي�صية خالل الن�صف الأول من العام احلايل، حتت 
على  موزعًة  بالدائرة،  الرخي�س  لإدارة  التابع  والتجزئة  التجاري  التفتي�س  ق�صم  اإ���ص��راف 
عدد من املناطق التابعة للدائرة ح�صب جدول حمدد ووفقاً ملعاير معينة يتم اتباعها خالل 

عمليات التفتي�س، م�صراً اإىل انخفا�س ن�صبة املخالفات املحررة بن�صبة 44% مقارنة بنف�س 
الفرة لعام 2021 مما يعك�س جناح حمالت التوعية التي تنفذها الدائرة ل�صمان المتثال 

للقواعد وال�صراطات ذات الخت�صا�س.
للتاأكد من  املخت�صني  املفت�صني  والتجزئة ي�صم فريقا من  التجاري  التفتي�س  ق�صم  اإن  وقال 
منتظم  نحو  على  اتباعها  ينبغي  التي  التوجيهية  والإر���ص��ادات  والقوانني  للوائح  المتثال 
م�صاحات  وا�صتغالل  والقوانني  ب�صروط  اللتزام  عدم  بني  املر�صودة  املخالفات  تنوعت  حيث 
اإ�صافية دون ت�صريح ر�صمي، ووجود عدد من املوظفني الذين يعملون لدى ال�صركات من دون 
تاأ�صرة عمل على �صاحب ال�صركة اأو تاأ�صرة عمل منتهية ال�صالحية وعدم المتثال ملتطلبات 
ال�صالمة. واأكد اأن "تراخي�س" تبا�صر جولت التفتي�س يف املناطق التابعة لها للتحقق من عدم 
وجود اأي ممار�صات غر قانونية �صمن املرافق واملحال التجارية واملن�صاآت املوؤقتة، وال�صتخدام 

غر امل�صرح به للمناطق واملرافق امل�صركة، التابعة ملناطق التطوير اخلا�صة وما يرتب عليها 
من اإجراءات جزائية وعقابية للمخالفني.

على  ال��دائ��رة  ع��زم  تراخي�س..  والتطوير-  التخطيط  ل��دائ��رة  التنفيذي  الرئي�س  واأ���ص��اف 
يلتزمون  ل  مم��ن  والأف����راد  املن�صاآت  وحما�صبة  ملنع  التفتي�صية  حمالتها  وتكثيف  موا�صلة 
التي  والغرامات  العقوبات  املتحدة وتطبيق  العربية  الإم��ارات  بها يف دولة  املعمول  بالقوانني 

تن�س عليها القوانني والأنظمة بالدولة �صد مرتكبي املخالفات.
ب��اإدارة الرخي�س بدائرة التخطيط  اأول ق�صم العمليات  اأكد را�صد ال�صحي، مدير  من جانبه 
ال�صحيحة  املمار�صات  بتطبيق  التجارية  املوؤ�ص�صات  ال��ت��زام  على  ال��دائ��رة  حر�س  والتطوير، 
م�صتوى  ل�صمان  التوجيهية  والإر�صادات  والقوانني  باللوائح  اللتزام  اإىل  املتعاملني  وتوجيه 

عايل من ال�صالمة وجودة العمل يف مرافق التجزئة.

»تر�خي�س دبي« تنفذ �أكرث من 5000 جولة تفتي�صية وت�صجل 95 خمالفة خالل �لن�صف �الأول
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العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/او جي 

بي �صلو�صنز ا�صت�صارات تكنولوجيا املعلومات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:4114400 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صهد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الري�س خلدمات الت�صميم
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:4184936 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ايكلز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات التو�صيل ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2931789 

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 5000
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ثالثون  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/باب  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلديد لت�صميم اللوحات العالنية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3746655 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

 CN جنمة املفرق  رخ�صة رقم:1183317 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اولفدر 

CN كافيه  رخ�صة رقم:4148706 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/منارات 

ل�صت�صارات تطوير ا�صلوب احلياة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3726726 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/فورال  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مل�صتح�صرات التجميل والك�ص�صوارات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1165077 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ب�صمة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلياة للمقاولت العامة 
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3737744 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :جي 67 ل�صتثمار - �صركة 

CN ال�صخ�س الواحد ذ م م رخ�صة رقم : 4397885 
 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل اإ�صم جتاري من/ جي 67 ل�صتثمار - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
 G67LNVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/جي 67 لالأ�صتثمار - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
G67 INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :كليرن للنظافة و ال�صيانة العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 1199991 
تعديل مدير / اإ�صافة ابت�صام حامد عبداحلميد م�صطفى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ابت�صام حامد عبداحلميد م�صطفى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيف حميد خمي�س حممد الكعبى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ كليرن للنظافة و ال�صيانة العامة 
CLEANER GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE 

اإىل /كليرن للنظافه وال�صيانه العامه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 CLEANER GENERAL CLEANRAL AND MAINTENANC -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
خلدمات  كر  :درمي  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: التنظيف رخ�صة رقم:3952306 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حممد امني عبدالكرمي حممد �صعبان البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف يا�صني �صعيد عمر علي 
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صوبر فا�صت كار �صبا 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:2518156 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة عبدالرحمن �صالح عبدربه الغثيمي امل�صعبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد �صيف حممد عمر املهنا 
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:مركز �صونا للر�صاقة والتجميل- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:و�صط املدينة- و�صط املدينة- بناية �صامل حمد حمد حمرور 

العامري
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 1668165 

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

�صامل(،  اأحمد  )�صليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�صادة/الدره  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/07/21  لل�صركة  قانوين  كم�صفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار 

بالرقم:2250017478 تاريخ التعديل:2022/09/13
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي املعني 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:مركز التاريخ لتدليك ال�صيدات- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:العني اليحر ال�صمايل- �صامل �صهيل بن قم�صة العامري

CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 1879526 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�صفية ال�صركة
�صامل(،  اأحمد  )�صليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�صادة/الدره  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/06/16  لل�صركة  قانوين  كم�صفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار 

بالرقم:2224001355 
تاريخ التعديل:2022/09/13

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي املعني 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:ماليزيا للعطور ذ.م.م
عنوان ال�صركة:اليحر- الواحة العامرة 92 الثاين والت�صعون مبنى ال�صيد 

�صامل �صهيل �صهيل علي بن قم�صه
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 1382917 

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

�صامل(،  اأحمد  )�صليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�صادة/الدره  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/06/24  لل�صركة  قانوين  كم�صفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار 

بالرقم:2205025159 تاريخ التعديل:2022/09/13
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي املعني 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :كراج �صفلة لت�صليح ال�صيارات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 1121156 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد �صكيل نور العامل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد ح�صن على على متا�س
تعديل نوع نرخ�صة / من حرفية اإىل مهنية

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل موؤ�ص�صة مهنية
تعديل اإ�صم جتاري من/ كراج �صفلة لت�صليح ال�صيارات 

SAPLA AUTO REPAIR GARAGE 

اإىل /كراج العالية بل�س لت�صليح ال�صيارات 
ALALIA PLUS AUTO REPAIR GARAG

تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صالح مكيفات هواء ال�صيارات 4520021
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :فك�صي اإيزي ل�صيانة املكيفات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 3969133 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداملالك ان�صان على %100

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد غريب حممد دروي�س احلو�صنى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد هالل الدين حممد نور العامل
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ فك�صي اإيزي ل�صيانة املكيفات
FIXY EASY CONDITIONERS MAINTENANCE

اإىل /فك�صي ايزي ل�صيانة اأجهزة التكييف املركزي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 FIXY EASY CENTRAL AIRCONDITIONERS MAINTENANCE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :رويال الحتاد للعقارات ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم : 2172420 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عماد حمدى عبداحلميد من�صور %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف هناء عبود فوده على

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صالح على نا�صر �صعيد احلو�صني

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ رويال الحتاد للعقارات ذ.م.م 

ROYAL AL ETIHAD PROPRTIES L.L.C

اإىل /رويال الحتاد للعقارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ROYAL AL ETIHAD PROPRTIE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :م�صبغة برفيكت تامي

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم : 2797486 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة وائل �صليم يحى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد اكرم حممد دين
تعديل وكيل خدمات / حذف ها�صم حمود نا�صر حممد الها�صمى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ م�صبغة برفيكت تامي 

PERFECT TIME LAUNDRY 

اإىل /م�صبغة برفيكت تامي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
PERFECT TIME LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

اختتمت موؤ�ص�صة حمدان بن را�صد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز برنامج 
املحكم املعتمد والذي ت�صمن العديد من ال��دورات التدريبية وور�س العمل 
وفئة  املتميز  املعلم  وفئة  املتميز   الطالب  فئة  �صملت  والتي  لفئات اجلوائز 
املدر�صة املتميزة اإ�صافة اإىل فئة الربوي املتميز. وُعِقدت ور�س العمل تباعاً 

اجلاري.  �صبتمرب   13 ولغاية  الفائت  اأغ�صط�س  يف الفرة من 29 
وقام باإعداد ور�س العمل وتقدميها خرباء واأكادمييون مب�صتوى رفيع حيث 
درا�صة  �صمل  اختبار  ومن��وذج  املحكم  دليل  على  التدريبية  احلقيبة  احتوت 
الدورات  من  دورة  كل  يف  امل�صاركون  وُمِنح  الراجعة.  التغذية  واإع��داد  حالة 
اأدائهم  تقييم  بعد  املعتمد  املحكم  ورخ�صة  ���ص��ه��ادات  للربنامج  التدريبية 

واجتيازهم التقييم.   
 44 م�صاركة  بدبي  املوؤ�ص�صة  مبقر  ُعِقد  ال��ذي  التدريبي  الربنامج  و�صهد 
متدرباً على مدى خم�صة ع�صر يوماً. وهدف الربنامج اإىل تدريب املحكمني 
املركزيني على اآلية التقييم والعمليات التحكيمية ملعاير موؤ�ص�صة حمدان بن 
را�صد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز للدورة 25 من جائزتها ال�صنوية. 
كما ياأتي الربنامج �صمن م�صاعي املوؤ�ص�صة اإىل توحيد املفاهيم التحكيمية 

بني املحكمني وتزويدهم باملهارات الالزمة. 
مت  ال��ذي  املعتمد  املحكم  برنامج  اإط���ار  يف  التدريبية  ال����دورات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
اإطالقه يف �صهر مار�س الفائت وذلك لتدريب املحكمني على معاير واآليات 
اختبار عملي  للتقييم من خالل  امل�صاركني  اأداء  واإخ�صاع  التقييم اجلديدة 
يتم على اأ�صا�صه اعتماد املحكم ومنحه �صهادة ورخ�صة املحكم املعتمد من قبل 

املوؤ�ص�صة بعد اجتيازه الختبار بنجاح. 
الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  امل��ه��ري،  جمال  الدكتور  اأو���ص��ح  جانبه،  وم��ن 
باأن هذا  التعليمي  ل��الأداء  اآل مكتوم  العام ملوؤ�ص�صة حمدان بن را�صد  الأمني 
ال�صراتيجية من  اأهدافها  لتحقيق  املوؤ�ص�صة  �صعي  اإطار  ياأتي يف  الربنامج 
اأجل اإجناح الدورة اخلام�صة والع�صرين من جائزتها من خالل تطوير و�صائل 
التحكيم وحتقيق اأق�صى درجات النزاهة والدقة يف التحكيم لكافة امل�صاركني 
يف  املطاف  نهاية  يف  ي�صب  مبا  تطويرها  يف  ي�صاهم  مبا  اجل��وائ��ز  جميع  يف 
حتقيق اأهداف املوؤ�ص�صة الرئي�صية املتمثلة يف التميز والرتقاء بجودة التعليم 
ودعم ورعاية املوهوبني واملبتكرين ملواكبة التطور املت�صارع يف كافة املجالت 
الأكادميية والتعليمية. ويف ختام حديثه اأ�صاد الدكتور جمال املهري باإعداد 
وتوجه  ور�صالته،  اأه��داف��ه  حتقيق  يف  ناجحاً  ك��ان  ال��ذي  الربنامج  وتنظيم 

بال�صكر للخرباء وامل�صاركني يف الدورات التدريبية املختلفة. 
كما اأعرب امل�صاركون يف الربنامج عن �صعادتهم بح�صور الدورات التدريبية 
والإملام  التحكيم  م��ه��ارات  واكت�صاب  قدراتهم  تطوير  يف  منها  وال���ص��ت��ف��ادة 
�صهادات  على  وح�صولهم  التقييم  واج��ت��ي��از  اجل��دي��دة  والآل���ي���ات  باملعاير 

ورخ�صة املحكم املعتمد. 
يذكر اأن املوؤ�ص�صة اأطلقت يف �صهر مار�س الفائت جمموعة من املعاير والآليات 
اجلديدة للتقييم للدورة اخلام�صة والع�صرين من جوائزها ال�صنوية لرفع 
قطاع  يف  التطورات  اآخ��ر  ومواكبة  املوؤ�ص�صة  مناف�صات  يف  امل�صاركة  م�صتوى 
واملنطقة  الإم��ارات  دولة  يف  والربوي  التعليمي  بالنظام  والرتقاء  التعليم 
التعليمية  املراحل  الطالب يف  بني  والإب���داع  البتكار  روح  تعزيز  اإىل جانب 

املختلفة. 

موؤ�ص�صة حمد�ن بن ر��صد �آل مكتوم لالأد�ء �لتعليمي �ملتميز تختتم برنامج �ملحكم �ملعتمد 

•• دبي-وام:

دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم،  را�صد  بن  بن حممد  ال�صيخ مكتوم  �صمو  تراأ�س 
امليزانية  للجنة  ال�صابع  املالية، الجتماع  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب 
العامة لالحتاد، بح�صور �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س 
اآل  زاي��د  بن  اهلل  ال�صيخ عبد  و�صمو  الرئا�صة،  دي��وان  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 

نهيان، وزير اخلارجية والتعاون الدويل، ومعايل حممد بن هادي احل�صيني 
التميمي  ، ومعايل خالد حممد �صامل بالعمى  املالية  الدولة لل�صوؤون  وزير 
حمافظ م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ، اإ�صافة اإىل ممثلني من 

وزارة املالية.
وناق�صت اللجنة خالل الجتماع عددا من املوا�صيع اأهمها التدفقات النقدية 
امل�صروفات  �صوء  يف   2023-2022 املالية  لل�صنوات  الحتادية  للحكومة 

والتنبوؤات  اجل���اري���ة،  امل��ال��ي��ة  ال�صنة  خ���الل  املح�صلة  والي������رادات  الفعلية 
بالإيرادات امل�صتقبلية. كما ناق�صت اللجنة م�صروع امليزانية العامة لالحتاد 
لل�صنة املالية 2023 يف �صوء امل�صتجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة 
املر�صوم  لأح��ك��ام  وف��ق��اً  ل��الحت��اد  العامة  امليزانية  م�صروع  لتحديث  املالية 
ووجهت  ال��ع��ام��ة.  املالية  ���ص��اأن  يف   2019 ل�صنة   26 رق��م  احت���ادي  بقانون 
امليزانية  م�صروع  لرفع  الالزمة  الإج���راءات  با�صتكمال  املالية  وزارة  اللجنة 

كما  لالعتماد،  املوقر  الوزراء  ملجل�س  العامة لالحتاد لل�صنة املالية 2023 
ا�صتعر�صت طلبات اجلهات الحتادية ب�صاأن امليزانية التكميلية لل�صنة املالية 

ال�صاأن. بهذا  يلزم  مبا  ووجهت   2022
لإعداد  بها  قامت  التي  الإج���راءات  املالية يف  وزارة  بجهود  اللجنة  واأ���ص��ادت 
م�صروع امليزانية العامة لالحتاد لل�صنة املالية 2023 بالتن�صيق مع اجلهات 

الحتادية بهذا ال�صاأن.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل عبداهلل بن �صلطان بن عواد النعيمي وزير العدل اأن القيادة 
بالت�صريعات بوجه خا�س  بالغاً  اأولت اهتماماً  الر�صيدة لدولة الم��ارات 
مواكبة  حتقيق  ذل��ك  يف  م�صتهدفة  ع���ام،  ب��وج��ه  القانونية  وباملنظومة 
م�صتدامة للم�صتجدات العاملية من خالل تطبيق ا�صراتيجية ت�صريعية 

وقانونية تعمل على ال�صتباقية يف اإعداد القوانني وتطبيقها.
وقال معاليه - يف كلمة مبنا�صبة اليوم العاملي للقانون الذي يوافق 13 
يف  اأ�صهمت  ال�صتباقية  ال�صراتيجية  تلك  اإن   - ع��ام  ك��ل  م��ن  �صبتمرب 
امل�صتويني  التناف�صية على  املوؤ�صرات  العديد من  الإم��ارات يف  تقدم دولة 

القانون، وكفاءة  ال�صفافية، و�صيادة  الإقليمي وال��دويل خا�صة يف جمال 
الأطر التنظيمية والقانونية، مما �صاهم ب�صكل مبا�صر يف ريادة موؤ�صرات 
كفاءة الأعمال وجذب ال�صتثمارات ويف حتقيق تطور م�صتدام يف حماور 
�صوق العمل وال�صلوكيات والقيم والإنتاجية والكفاءة واملمار�صات الإدارية، 

وغرها من اأوجه التنمية امل�صتدامة.
واأكد معايل وزير العدل اهتمام الدولة مبنظومة القيم وحفظ احلقوق، 
الإمارات خالل اخلم�صني  وهو ما انعك�س يف وثيقة املبادئ ال� 10 لدولة 
الكرامة  والت�صامح، وحفظ  النفتاح  املقبلة، حيث ركزت على قيم  عاماً 
ال��ب�����ص��ري��ة، واح����رام ال��ث��ق��اف��ات والأخ�����وة الإن�����ص��ان��ي��ة، واح����رام الهوية 

الوطنية.

•• اأبوظبي-وام:

العدل  وزارة  وكيل  احلمادي  حممد  الرحمن  عبد  املهند�س  �صعادة  اأك��د 
ت�صريعية  بنية  فريداً يف توفر  الإم��ارات تعد منوذجاً  دول��ة  اأن  بالإنابة 
لهم  وت��وف��ر  ومقيمني  مواطنني  م��ن  اجلميع  حقوق  حتمي  وقانونية، 
اأكرث  من  وجعلتها  الدولة،  مكانة  من  ع��ززت  وم�صتدامة  م�صتقرة  بيئة 
اليوم  واأ�صبحت  والرفاهية  وال�صتقرار  للعي�س  ا�صتقطابا  العامل  دول 
�صيادة  به من  تتمتع  ملا  والعمل فيها  والعي�س  للكثرين لالنتقال  حلماً 
القانون وحفظ للحقوق واحلريات والت�صامح والتعاي�س واحرام حلقوق 

الإن�صان.
منا�صبة  اليوم  ه��ذا  " اإن  للقانون  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  �صعادته  وق��ال 
كل  يف  وباحثني  وطلبة  عاملني  من  القانون  مبنت�صبي  لالحتفاء  عاملية 
اأنحاء العامل نظرا ملا يبذلونه من جهود يف اإر�صاء ال�صتقرار والت�صامح، 
كما ي�صكل فر�صة ل�صتح�صار اأهمية ومكانة القانون يف خمتلف جوانب 
اأفراد  تثقيف  ج��ان��ب  اإىل  وغ��ره��ا،  والق��ت�����ص��ادي��ة  الجتماعية  حياتنا 
القانون  دور  اأهمية  يعزز  اأن  �صاأنه  من  ما  كل  حول  وتوعيتهم  املجتمع، 
وامل�صاواة  اأو احل��ف��اظ على احل��ق��وق واحل��ري��ات  اإر���ص��اء  ���ص��واء يف  لديهم، 

والأمان.

•• دبي - وام:

اأط����ل����ق ����ص���م���و ال�������ص���ي���خ ح����م����دان بن 
م���ك���ت���وم، ويل  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
م��وؤ���ص�����ص��ة دبي  اأم���ن���اء  رئ��ي�����س جمل�س 
دبي  "برنامج  اأم���������س  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل، 
منو  دع��م  بهدف  والتطوير"  للبحث 
الرئي�صية،  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
اآفاق جديدة للنمو القت�صادي  وفتح 
�صامل  اإط���������ار  و�����ص����ع  ع�����رب  دب������ي  يف 
والبتكار  والتطوير  البحث  لأن�صطة 
م�صاريعها  اإدارة  وكيفية  الإم����ارة،  يف 
وال�صتثمار  وت�صريعاتها  ومبادراتها 
عليها،  املحلي  الإن��ف��اق  وزي���ادة  فيها، 
يف  اخل��ا���س  القطاع  م�صاركة  وتعزيز 

اإطالقها ومتويلها.
الربنامج  اإط����الق  ع��ن  الإع����الن  ومت 
خ������الل اج���ت���م���اع يف م���وؤ����ص�������ص���ة دب���ي 
حممد  م��ع��ايل  بح�صور  للم�صتقبل، 
�صوؤون  وزي�����ر  ال����ق����رق����اوي،  ع���ب���داهلل 
جمل�س  رئي�س  نائب  ال���وزراء  جمل�س 
دبي  ملوؤ�ص�صة  املنتدب  الع�صو  الأم��ن��اء 

للم�صتقبل، ومعايل عبداهلل الب�صطي، 
التنفيذي  للمجل�س  ال���ع���ام  الأم�����ني 
لإم����ارة دب���ي، و���ص��ع��ادة خ��ل��ف��ان جمعة 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  ب��ل��ه��ول، 

دبي للم�صتقبل.
حلول  اإي��ج��اد  يف  ال��ربن��ام��ج  و�صي�صهم 
والتجربة  امل����ع����رف����ة  ع���ل���ى  ق���ائ���م���ة 
والخ����ت����ب����ار لأه������م ال���ت���ح���دي���ات على 
وزي����ادة  ال��ع��امل��ي،  اأو  امل��ح��ل��ي  ال�صعيد 
اإن���ت���اج���ي���ة ال���ق���ط���اع���ات واخل����دم����ات 
القائمة من خ��الل توفر  وامل��ج��الت 
قيمتها  ت����ع����زز  ج�����دي�����دة  م���������ص����ارات 

اأهم  حتديد  اإىل  اإ�صافة  القت�صادية، 
مواكبتها  و�صبل  اجلذرية  التحولت 
التحتية  البنية  وتهيئة  ومعاجلتها 
لدخول قطاعات جديدة تعزز املرونة 

القت�صادية وال�صتعداد للم�صتقبل.
للبحث  دب������ي  ب����رن����ام����ج  وي���ت�������ص���م���ن 
رئي�صية  حم�����اور  اأرب���ع���ة  وال��ت��ط��وي��ر 
ممار�صات  اأف�����ص��ل  تطبيق  يف  تتمثل 
الأولويات  وحتديد  احلوكمة،  واأط��ر 
الركيز  ���ص��ي��ت��م  ال���ت���ي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
عليها، و�صبل توفر خيارات التمويل 
اإ�صافة  ذل���ك،  لتحقيق  وال���ص��ت��ث��م��ار 

وتاأهيل  امل�صتقبلية  القدرات  بناء  اإىل 
ال�������ص���اب���ة وال������واع������دة على  امل�����واه�����ب 
للم�صاهمة  والعاملي  املحلي  امل�صتوى 
يف جهود البحث والتطوير. ويف هذه 
بن  ال�صيخ حمدان  �صمو  قال  املنا�صبة 
م�صاركة  مكتوم:  اآل  را�صد  بن  حممد 
البحث  اخل���ا����س يف جم����ال  ال��ق��ط��اع 
لتحقيق  رئ��ي�����ص��ي  ع��ام��ل  وال��ت��ط��وي��ر 
اأهدافنا امل�صتقبلية يف دبي.. و�صندعم 
البحثية  وامل�������ص���اري���ع  الأف����ك����ار  ك���اف���ة 
امل�صتقبلية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
العلمي  ال��ت��ط��وي��ر  م�����ص��رة  وت�����ص��ري��ع 

�صموه:  واأ������ص�����اف  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي. 
العاملية  وامل���دن  ال��ك��ربى  القت�صادات 
ن��وع��ي��ة على  ق��ف��زات  ال���رائ���دة حققت 
على  تركيزها  بف�صل  ال��ت��اري��خ  م��دى 
دعم  و�صيكون  وال��ت��ط��وي��ر...  البحث 
والتكنولوجية  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأب����ح����اث 
دبي  روؤي��ة  حتقيق  يف  حمورية  ركيزة 
لقت�صادها امل�صتقبلي. كما اأ�صار �صمو 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
الفر�س  توظيف  اأه��م��ي��ة  اإىل  مكتوم 
مكانتها  ل��ت��ع��زي��ز  دب����ي  يف  ال����واع����دة 
ال�صركات  ت�صجيع  خالل  من  الرائدة 

ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف 
واملنهجيات  الأف��ك��ار  وتبني  الإم����ارة، 
املقبلة،  الفر�س  وا�صت�صراف  املبتكرة، 
املعريف  الق���ت�������ص���اد  ع��ل��ى  وال���رك���ي���ز 
والتقنيات املتقدمة. ووجه �صمو ويل 
دبي  "جمل�س  ب��ت��اأ���ص��ي�����س  دب����ي  ع��ه��د 
على  ل��الإ���ص��راف  والتطوير"  للبحث 
الربنامج  واأه��داف  حتقيق خمرجات 
يتما�صى  ومب��ا  املقبلة  ال��ف��رة  خ��الل 
مع خمتلف ال�صراتيجيات الوطنية 
و�صي�صم  الب��ت��ك��ار؛  م�����ص��رة  ل��ت��ع��زي��ز 
املجل�س ممثلني عن خمتلف اجلهات 

واملوؤ�ص�صات  واخل���ا����ص���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
واملعرفية  وال��ب��ح��ث��ي��ة  الأك����ادمي����ي����ة 
وال�صركات البتكارية والتكنولوجية.

للبحث  دب�����ي  "برنامج  و����ص���ي���ط���ور 
لتنظيم  ���ص��ام��اًل  ن��ه��ج��اً  والتطوير" 
ال�صتثمار  وفر�س  التمويل  اإج��راءات 
ال�صلة،  ذات  املحتملة  التعاون  واأوج��ه 
وك���ذل���ك دع����م امل�������ص���اري���ع وامل����ب����ادرات 
البحث  لأول�����وي�����ات  وف����ق����اً  امل���ب���ت���ك���رة 
م�صاركة  وزي���ادة  امل��ح��ددة،  والتطوير 
ال�صركات  وج����ذب  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع 
املجالت،  هذه  يف  لال�صتثمار  العاملية 

كما يهدف الربنامج اإىل اإدارة جميع 
م�صاريع البحث والتطوير امل�صتقبلية، 
ودعم املبادرات وال�صتثمارات وفر�س 
ال��ت��م��وي��ل، اإىل ج��ان��ب ال���ص��ت��ف��ادة من 
ن��ت��ائ��ج ال���ص��ت��ط��الع��ات وال���درا����ص���ات 
الوطنية  وال�صراتيجيات  العاملية، 
والتطوير،  البحث  مبجالت  املتعلقة 
وتو�صيات  م�صاركات  من  وال�صتفادة 

واأفكار رواد الفكر يف جمال البتكار.
للبحث  دب������ي  "برنامج  و�����ص����رك����ز 
رئي�صية  اأولويات   4 والتطوير" على 
وجودة  ال�صحة  ق��ط��اع��ات  يف  تتمثل 
البيئية،  التكنولوجيا  وقطاع  احلياة، 
الذكية،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وق���ط���اع 
ال��ف�����ص��ائ��ي وال���ذك���اء املعزز  وال��ق��ط��اع 
توظيف  و�صيتم  والآل��ة.  الإن�صان  بني 
املتقدمة  ال���ت���ق���ن���ي���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذه الأول������وي������ات مب����ا يف 
والبيانات  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ذل��ك 
والبلوك  الأ�صياء  واإنرنت  ال�صخمة 
بدون  والطائرات  والروبوتات  ت�صني 
ط���ي���ار وال���ط���ب���اع���ة ث���الث���ي���ة الأب����ع����اد 

وغرها.

برئا�سة مكتوم بن حممد 

جلنة �مليز�نية �لعامة لالحتاد تعقد �جتماعها �ل�صابع ملناق�صة م�صروع �مليز�نية �لعامة لل�صنة �ملالية 2023

وزير �لعدل : �الإمار�ت تو�كب �مل�صتجد�ت �لعاملية 
با�صرت�تيجية قانونية ��صتباقية حتقق �لريادة و�لتناف�صية

وكيل وز�رة �لعدل باالإنابة : �الإمار�ت منوذج فريد 
يف توفري بنية ت�صريعية وقانونية حتمي �جلميع

يركز على 4 حماور رئي�سية تتمثل يف احلوكمة وحتديد االأولويات والتمويل وبناء القدرات

حمد�ن بن حممد يطلق »برنامج دبي للبحث و�لتطوير«.. ويوجه بتاأ�صي�س جمل�س لالإ�صر�ف على تنفيذ �أهد�فه
 حمدان بن حممد :  

حتقيق روؤية دبي القت�سادها امل�ستقبلي« يف  حمورية  ركيزة  والتكنولوجية  العلمية  االأبحاث  • »دعم 
• »�سندعم كافة االأفكار وامل�ساريع البحثية لتطوير التطبيقات امل�ستقبلية وت�سريع م�سية التطوير العلمي والتكنولوجي«
• »االقت�سادات الكربى واملدن العاملية الرائدة حققت قفزات نوعية على مدى التاريخ بف�سل تركيزها على البحث والتطوير«

والتطوير عامل رئي�سي لتحقيق روؤيتنا للم�ستقبل« البحث  جمال  يف  اخلا�س  القطاع  • »م�ساركة 
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ماجنيتيك للمقاولت اللكروميكانيكية 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م رخ�صة رقم : 1521367 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صهيب بله الطاهر حممد %90
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عمر عبداهلل �صعيد عبود احلمومى من مالك اإىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء / عمر عبداهلل �صعيد عبود احلمومى من 100 % اإىل %10
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�صم جتاري من/ ماجنيتيك للمقاولت اللكروميكانيكية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 MAGNETIC ELECTROMECHANICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /ماجنيتيك للمقاولت اللكروميكانيكية ذ.م.م 
MAGNETIC ELECTROMECHANICAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ارت�س للديكور واملقاولت العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم : 1156195 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / نا�صر يو�صف نا�صر غامن احلو�صنى من �صريك اإىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء / نا�صر يو�صف نا�صر غامن احلو�صنى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداملطلب زكريا - الزغني

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ارت�س للديكور واملقاولت العامة ذ.م.م 

ARCH DECOR & GENERAL CONTRACTING L.L.C 

اإىل /ارت�س للديكور و املقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ARCH DECOR & GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :اي دي ا�س جروب انك - ابوظبي

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم : 1185330 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اي دي ا�س جروب انك Ids Group Inc من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / اي دي ا�س جروب انك Ids Group Inc  من 100 % اإىل 15 %

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مازن على عو�س جرب 85 %
تعديل وكيل خدمات / حذف جمموعة تطوير بينونة العاملية

تعديل راأ�س املال / من 250000 اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من فرع اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ اي دي ا�س جروب انك - ابوظبي 
IDS GROUP INC - ABU DHABI 

اإىل /اي دي ا�س جروب انك لال�صت�صارات ذ.م.م 
IDS GROUP INC CONSULTANCY L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صت�صارات هند�صية يف تخطيط املرور وو�صائل النقل 7110505
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :مني كادا لتجارة ال�صماك 

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: الطازجة رخ�صة رقم : 3900507 

تعديل اإ�صم جتاري من/ مني كادا لتجارة ال�صماك الطازجة 

MEEN KADA FRESH FISH TRADING 

اإىل /�صفن �صي�س لتجارة ال�صماك 

SEVEN SEAS FISH TRADING

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
CN بال�صم التجاري ويك اب كافيه  رقم:2130148 
كان  كما  الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/اآرت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN جالري كوليك�صن  رخ�صة رقم:2980429 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/العيان 

CN لل�صيانة العامة رخ�صة رقم:1853775 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ورد اند 

CN مور للزهور والهدايا رخ�صة رقم:3799466 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/هم�صات 

CN مل�صتح�صرات التجميل رخ�صة رقم:4105706 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
كافيه  بابلي  :هابلي  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:1127773 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة عبداهلل حممد عبدالكرمي ال�صام�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف احمد �صعيد را�صد م�صعود امل�صكري 
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صباب �صوات للنقليات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�صة رقم:1808490 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة نا�صر �صامل عو�س عبداهلل املنهايل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف نا�صر احمد نا�صر الريا�صي 
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :عادل امل�صكري للمقاولت العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم : 1065918 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ناديه خالد فرح عبدالرحمن %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عادل �صعيد على �صامل امل�صكرى
تعديل اإ�صم جتاري من/ عادل امل�صكري للمقاولت العامة 

ADEL AL MASKARI GENERAL CONTRACTING

اإىل /موؤ�ص�صة طاطا اإ�صالح كهرباء ال�صيارات 
TTATTA AUTO ELECTRICAL REPAIR ESTABLISHMENT

تعديل ن�صاط / اإ�صافة اإ�صالح كهرباء ال�صيارات 4520005
تعديل ن�صاط / حذف مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها 4100002

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :جولدن للخدمات ال�صحن

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم : 4236151 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد كمال بيالند %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف لطيف �صاه �صيد على �صاه
تعديل وكيل خدمات / حذف جا�صم حممداكرب زادات خان

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ جولدن للخدمات ال�صحن 
GOLDEN CARGO SERVICES 

اإىل /جولدن للخدمات ال�صحن - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
GOLDEN CARGO SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صاور تامي لتنظيف وتلميع ال�صيارات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم : 2515688 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة روبيل باهدول مياه %100

تعديل مدير / اإ�صافة روبيل باهدول مياه
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بدر حممد غالم حممد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صاور تامي لتنظيف وتلميع ال�صيارات 
SHOWER TIME CLEANING AND POLISHING CARS 

اإىل /�صاور تامي لتنظيف وتلميع ال�صيارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
SHOWER TIME CLEANING AND POLISHING CARS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :بنيان الوطن للمقاولت 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: وال�صيانة ذ.م.م  رخ�صة رقم : 2992453 

تعديل اإ�صم جتاري من/ بنيان الوطن للمقاولت وال�صيانة ذ.م.م

BUNYAN ALWATAN FOR CONTRACTING & MAINTENANCE L.L.C

اإىل/بنيان الوطن للمقاولت وال�صيانة العامة ذ.م.م

BUNYAN ALWATAN GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE L.L.C

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
CN بال�صم التجاري موؤ�ص�صة املغربي  رقم:1048433 
الرخ�صة  الغاء  طلب  بالغاء  اللكرونية  للتعهدات 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  255/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

155- منطقة برج خليفة- رقم البلدية  اأذن بيع مال مرهون عبارة عن )مكتب- رقم الر�س  مو�صوع الدعوى : طلب 
345-829- رقم املبنى 5- ا�صم املبنى برج خليفة اجنحه ال�صركات- رقم العقار 14101- رقم الطابق 141- م�صاحة 

مربع. مر   564.23
طالب التنفيذ:امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية )امل�صرف( 

عنوانه :الإمارات- اإمارة دبي- ديرة- �صارع بني يا�س- برج امل�صرف- ار�صي- بجوار بلديه دبي- مكاين 3005495192- 
بوكالة املحاميني را�صد بوج�صيم وعبا�س املالكي- وميثله: را�صد حممد �صعيد بوج�صيم 

املطلوب اإعالنه : بافاجوتو راجورام �صيتي 
عنوانه :الإمارات- اإمارة دبي- ديرة- �صارع نايف- �صكة اخليل �صمال- مبنى نا�صر بن عبداللطيف ال�صركال- �صقة ار�صي- 

arlay.edwin@uaeexchange.com -042260276 -0506686817 -قرب مركز �صرطة نايف
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/9/28 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكروين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�صة 
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :نوع العقار: وحدة عقارية- املنطقة: برج خليفة- 
14101- م�صاحة العقار:  5- ا�صم املبنى: برج خليفة اجنحة ال�صركات- رقم العقار:  155- رقم املبنى:  رقم الر���س: 

درهم.  16030706.61 التقييم:  مربع-  مر   564.23
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70353

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  14  �شبتمرب 2022 العدد 13646 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:511/2022/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�صابعة رقم 248
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم باداء مبلغ وقدره )397.098.66( درهم ثالثمائة و�صبعة 
وت�صعني الف وثمانية وت�صعني درهم و�صتة و�صتني فل�س باقي ثمن الوحدة والفائدة القانونية عن هذا املبلغ 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى تاريخ ال�صداد التام - ثانيا:بالزام املدعي عليهم باداء مبلغ 
القانونية  والفائدة  التفاقي  التعوي�س  قيمة  درهم  وثمانني  وواحد  الف  و�صتني  واثنني  مائة   )162.081(
بواقع 5% من تاريخ �صرورة احلكم نهائيا وحتى تاريخ ال�صداد التام - ثالثا:بالزام املدعي عليهم امل�صروفات 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:املزايا الماراتية للتطوير العقاري ملالكها مزايا الغد - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م - حاليا - �صركة 
املزايا الماراتية للتطوير العقاري ملالكها �صركة املزايا القاب�صة �س.م.ع - كويتية - �صركة ال�صخ�س الواحد 

ذ.م.م -�صابقا
ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام���ارة دب��ي - اب���راج ب��ح��رات اجل��م��را - اب���راج م��زاي��ا بزن�س افينو - ب��رج AA مقابل 

جال�صرا - الطابق 45 
املطلوب اإعالنه:  1- ادمرا كليمين�س  -  �صفته : مدعي عليه 

ب��اداء مبلغ وقدره  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�صوع 
)397.098.66( درهم ثالثمائة و�صبعة وت�صعني الف وثمانية وت�صعني درهم و�صتة و�صتني فل�س باقي ثمن 
الوحدة والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى تاريخ ال�صداد التام 
الف وواحد وثمانني درهم قيمة  باداء مبلغ )162.081( مائة واثنني و�صتني  املدعي عليهم  - ثانيا:بالزام 
التعوي�س التفاقي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ �صرورة احلكم نهائيا وحتى تاريخ ال�صداد التام 
املوافق   اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم الربعاء   - ثالثا:بالزام املدعي عليهم امل�صروفات ومقابل 
2022/9/28  ال�صاعة 09.30 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي
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م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 
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)df9910702(  رق����م 
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رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 

.0503272245

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد املدعو /مايكل ري�صارد 
افريقيا    ج���ن���وب   ، ت���اي���ل���ور 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)06868150A(  رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 

.0525618562

فقد�ن جو�ز �صفر
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زيارة  ميت�صوتاكي�س خالل  اليوناين كرياكو�س  ال��وزراء  رئي�س  اأّك��د 
يف  ل�صيادتها،  تهديد  اأّي  ملواجهة”  “م�صتعّدة  ب��الده  اأّن  باري�س  اإىل 

اإ�صارة اإىل تركيا التي تّتهم اأثينا ب�”احتالل” جزر يف بحر اإيجه.
وقال ميت�صوتاكي�س الذي ا�صتقبله يف ق�صر الإليزيه الرئي�س الفرن�صي 
ك���ّل م��ن يهّددوننا  مل��واج��ه��ة  م�����ص��ت��ع��ّدون  “نحن  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل 
بالنزول على جزرنا، على اأرا�صينا«. واإذ ذّكر رئي�س الوزراء اليوناين 
اآذار/م���ار����س �صّت مقاتالت رافال  ا���ص��رت م��ن فرن�صا يف  ب��الده  ب���اأّن 
لأثينا  دعمها  على  باري�س  �صكر  والتدّخل،  للدفاع  فرقاطات  وثالث 
الركية. واأّكد ميت�صوتاكي�س يف الوقت  “ال�صتفزازات”  يف مواجهة 
دائماً  منفتحون  “نحن  وقال  اأنقرة.  مع  للتفاو�س  ا�صتعداده  نف�صه 
اأردوغان  الرئي�س الركي رجب طيب  النقا�س واحل��وار«. وكان  على 
وتخ�صع  اإيجه  بحر  يف  تقع  جزر  ب�”احتالل”  موؤّخراً  اليونان  اّتهم 
عماًل  جنوداً  فيها  تن�صر  اأن  لأثينا  ميكن  ل  لكن  اليونانية  لل�صيادة 
الرئي�س  وق��ال  الأوىل.  العاملية  احل��رب  نهاية  يف  اأب��رم��ت  مبعاهدات 
اإيجه  )ب��ح��ر  جل���زر  “احتاللكم  اإّن  ال��ي��ون��ان��ي��ني  خم��اط��ب��اً  ال��رك��ي 
بني  ت�صل  “قد  قواته  ب��اأّن  م��ه��ّدداً  ُيلزمنا”،  ل  تركيا(  من  القريبة 
ليلة و�صحاها” و”تفعل الالزم«. من جانبه، نّدد الرئي�س الفرن�صي 
�صيادة  يف  ت�صّكك  التي  املقبولة  غر  والت�صريحات  ب�”ال�صتفزازات 

مكّرراً التاأكيد “بو�صوح وحزم” على دعم باري�س لأثينا. اليونان”، 

 
قال الكرملني  اأم�س الثالثاء اإنه ل مناق�صات هناك ب�صاأن اإعالن تعبئة 
عامة لدعم احلملة الع�صكرية للبالد يف اأوكرانيا، وذلك بعد اأيام من 
اأنحاء  اأجرب رو�صيا على الن�صحاب من كافة  اأوك��راين مباغت  هجوم 
دميري  الكرملني  با�صم  املتحدث  وق��ال  تقريبا.  خاركيف  منطقة 
الربملان  يف  ع�صو  ق��ول  ح��ول  ���ص��وؤال  على  ردا  لل�صحفيني  بي�صكوف 
لي�صت  اللحظة احلالية ل،  “يف  التعبئة  باإعالن  اإنه يطالب  الرو�صي 
انتقاد  عن  ���ص��وؤال  على  ردا  بي�ص�صكوف  وق��ال  ل��ذل��ك«.  مناق�صة  هناك 
بالتعبئة  ومطالبتهم  الإنرنت  على  البالد  لقيادة  قوميني  معلقني 
اإن هذا مثال على “التعددية” واإن الرو�س يف املجمل يوا�صلون دعم 
الرئي�س فالدمير بوتني. واأ�صاف “الرو�س يدعمون الرئي�س، وهذا 
ثابت من توجه النا�س... النا�س ملتفون حول قرارات رئي�س الدولة«. 
النظر  وجهات  الأخ���رى،  النظر  بوجهات  يتعلق  “فيما  قائال  وتابع 
لكن  التعددية،  هي  ه��ذه  ف��اإن  القانون  ح��دود  يف  دام��ت  فما  املنتقدة، 

اخليط رفيع جدا جدا، على املرء اأن يكون حري�صا هنا«.

 
اإن بالدها لن تتخذ  اأرديرن  قالت رئي�صة وزراء نيوزيلندا جا�صيندا 
وفاة  بعد  القريب  امل�صتقبل  اإىل جمهورية يف  لتتحول  اإج���راءات  اأي 

امللكة اإليزابيث، غر اأنها تتوقع اأن ت�صبح كذلك يوما ما.
ويف معر�س ردها على �صوؤال عما اإذا كان التغير الذي �صهده العر�س 
الربيطاين بعد وفاة امللكة من �صاأنه اأن ي�صتثر احلديث عن حتول 
“مل  الثنني  ي��وم  لل�صحفيني  اأردي���رن  قالت  جمهورية،  اإىل  البالد 
اأ�صعر اأبدا باأن الأمر ملح. هناك الكثر من التحديات التي نواجهها. 
ينبغي  اأو  ب�صرعة  �صيطرح  اأنه  اأعتقد  ول  للنقا�س  اإنه مو�صوع مهم 

له ذلك«.
ون��ي��وزي��ل��ن��دا ه���ي واح�����دة م���ن 15 دول����ة وم��ن��ط��ق��ة ت��ع��ت��رب العاهل 
الربيطاين رئي�صا لها، وتت�صمن اأي�صا اأ�صراليا وكندا، واإن كان هذا 
اإذا كان ينبغي  الدور �صرفيا اإىل حد بعيد. لكن ثار نقا�س ب�صاأن ما 

لهذه الدولة اأن ت�صبح جمهورية يراأ�صها اأحد مواطنيها.
وقالت اأرديرن “اأعتقد اأن ذلك ما �صتوؤول اإليه الأمور يف نيوزيلندا 
مبرور الوقت، واأعتقد من املرجح اأنني �صاأ�صهد ذلك يحدث، لكنني 
ل اأرى اأنها خطوة �صتحدث يف امل�صتقبل القريب اأو اأنها مدرجة على 
�صتقيم  نيوزيلندا  اأن  واأ�صافت  القريب«.  الوقت  يف  الأعمال  جدول 
�صبتمرب   26 يوم  اإليزابيث  امللكة  على  ح��دادا  ر�صمية  تاأبني  مرا�صم 
نف�صه.  لل�صبب  واح���دة  مل��رة  عامة  عطلة  ي��وم  �صيكون  ال��ذي  اأي��ل��ول، 
و�صتكون اأرديرن ممثلة لنيوزيلندا اإىل جانب احلاكم العام يف جنازة 

امللكة، و�صتغادر اإىل لندن غدا الأربعاء.

عوا�صم

باري�ص

مو�سكو

�سيدين

»حزب �هلل« يف �صوريا ..
 م�صتنقع �ل�صر�عات و�الغتياالت

•• عوا�صم-وكاالت

واحتاللها  ال�صورية  الأرا���ص��ي  اإىل  اهلل”  “حزب  ميلي�صيات  دخ���ول  منذ 
اإ�صعال حروب متنقلة واختطاف مدنيني  مناطق وا�صعة منها، عملت على 
وال�صمال حماولة تغير  اإىل مناطق يف اجلنوب  واإخفائهم ق�صراً، ودخلت 
الهوية الدينية ل�صكانها، بالإ�صافة اإىل ت�صنيع املخدرات والجتار بها على 
نطاق وا�صع. وفيما حتاول امليلي�صيات التمدد يف مناطق اجلنوب وخ�صو�صاً 
مع  جديدة  حرباً  ت�صعل  الإ�صرائيلية،  واملناطق  اجل��ولن  له�صبة  القريبة 
جمموعات من قوات �صوريا الدميقراطية “ق�صد” املكونة من كرد وعرب.

واأفادت م�صادر اأمنية كردية عن اندلع ا�صتباكات بني عنا�صر من “حزب 
اهلل” يتحدرون من بلدتي نبل والزهراء يف ريف حلب ال�صمايل، واآخرين 

اأ�صفرت عن �صقوط 4 قتلى وجرحى. تابعني ل�”ق�صد”، 
اأن امليلي�صيات بداأت قبل فرة بتو�صيع انت�صارها خارج  وت�صر امل�صادر اإىل 
ما اأدى  مناطق تواجدها نحو قرى وطرق رئي�صية حتت �صيطرة “ق�صد”، 
اإىل التدخل ملنعها من خرق املنطقة على الطريق بني قريتي العقيبة وكفني 
املنطقة  اإىل  اإ�صافية  مبجموعات  “ق�صد”  ودفعت  ال��زه��راء،  بلدة  �صمايل 
لوقف هجوم عنيف �صنه عنا�صر “حزب اهلل” ليل الأحد، بعد مقتل 4 من 
عنا�صره. واقتحم عنا�صر امليلي�صيات نقاطاً ع�صكرية عدة تابعة ل�”ق�صد”، 
واأدى ال�صغط املكثف اإىل �صيطرتهم على نقطتني يف حميط نبل والزهراء. 
وتتو�صط بلدتا نبل والزهراء اللتان ت�صكنهما اأغلبية �صيعية، مناطق �صيطرة 

الف�صائل املعار�صة من جهة، و�صيطرة قوات “ق�صد” من جهة اأخرى.
كما �صّكل وجودهما على احلدود املبا�صرة مع مدينة تل رفعت التي ت�صيطر 
اأحد اأبرز الأ�صباب التي دعت اإيران ملحاولة و�صع قوة كبرة  عليها “ق�صد”، 

باملنطقة لل�صيطرة عليها بهدف اإخراج قوات “ق�صد” منها.

مع �قرت�ب »�حتجاجات �أكتوبر«.. بو�بات حديدية وغلق ج�صور ببغد�د

مكا�سب كييف حتققت على ح�ساب كلفة عالية يف القوة الب�سرية واملعدات   

هل ينجح �لهجوم �الأوكر�ين �مل�صاد يف �إخر�ج رو�صيا من �ل�صمال �ل�صرقي؟

�صفقة خطرية...»�صو-35« �لرو�صية مقابل »�صاهد-129« �الإير�نية
مقاتالت اأخرجتها الوليات املتحدة من اخلدمة منذ 2006.

وح�صب معهد درا�صات احلرب، فاإن تبادل الأ�صلحة بني رو�صيا واإيران قد يوؤدي 
اإىل مقاي�صة مقاتالت “�صو-35” بالطائرات الإيرانية، يف الوقت الذي ذهب 

فيه طيارون اإيرانيون للتدرب على املقاتالت الرو�صية.
وطبعاً، ميكن لإيران �صراء “�صو-35” دون مبادلة طائراتها “�صاهد-129”. 
لكن يف الوقت الذي تر�صل اإيران املزيد من الطائرات دون طيا اإىل رو�صيا، فاإن 

ذلك �صيكون �صفقة مربحة للطرفني.

برنامج الطائرات الإيراين
ويف ال�صنوات الأخرة، حققت اإيران تقدماً مهماً يف تطوير برناجمها لت�صنيع 

الطائرات دون طيار، وهي تفاخر باأ�صطول كبر منها على، راأ�صه �صاهد.
بريديتور”،  كيو-1  “اإم  الأمريكية  الطائرة  من  م�صتوحاة  و”�صاهد-129” 

الطائرات ل  النوع من  اأن هذا  لرو�صيا. ورغم  بالن�صبة  فاعلية  ذات  اأنها  وثبت 
التي ا�صتخدمتها اأوكرانيا يف  يناف�س الركية من طراز “برقدار تي بي-2”، 
الأوكرانية  القوات  مهاجمة  لرو�صيا  �صتتيح  لكنها  احل��رب،  من  الأوىل  الأ�صهر 

بفاعلية ودون خ�صارة ع�صرات املقاتالت “�صو-”35.
وبامتالك  لرو�صيا.  ال��ن��اري��ة  ال��ق��وة  م��ن  امل��زي��د  �صيعني  ه��ذا  اإن  الكاتب  وي��ق��ول 
طائرات مثل �صاهد، �صيكون باإمكان رو�صيا مهاجمة القوات الأوكرانية بح�صانة 
ن�صبية، لأن ك�صف الرادارات لها اأ�صعب بكثر، من ك�صف مقاتالت اجليل الرابع 

مثل �صو-35.
وميكن اإ�صتخدام هذه الطائرات لأغرا�س متعددة، مبا فيها الإ�صتطالع، وحتديد 
الأهداف وتنفيذ مهمات هجومية. لكن الأمر الوحيد الذي اأ�صفى ظالًل من 
ال�صك على التفاق اأن “�صاهد-129 “ كانت حمل انتقادات على نطاق وا�صع، 

ب�صبب اإخفاقات تقنية.

م�صوؤولة �أممية: رو�صيا ترهب 
من يعار�صون حرب �أوكر�نيا

•• نيويورك-رويرتز

الإن�صان  ال�����ص��ام��ي��ة حل��ق��وق  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ف��و���ص��ة  ق��ال��ت 
احلرب  معار�صي  ترهب  رو�صيا  اإن  النا�صف  ن��دى  بالنيابة 

الدائرة يف اأوكرانيا.
واأ�صافت يف كلمة يف م�صتهل اجتماع جمل�س حقوق الإن�صان 
وفر�س  الرهيب  يت�صبب  الحت��ادي��ة  رو�صيا  “يف  جنيف  يف 
القيود والعقوبات �صد من يعربون عن معار�صتهم للحرب 
يف اأوكرانيا يف تقوي�س ممار�صة احلريات الأ�صا�صية املكفولة 
والتعبر عن  التجمع  د�صتوريا، مبا يف ذلك احلق يف حرية 

الراأي والنخراط يف العمل اجلماعي«.

•• عوا�صم-وكاالت

يعتقد اأن رو�صيا خ�صرت يف احلرب الأوكرانية اأكرث من 20 مقاتلة من طراز �صو-
35، التي كانت تعترب من اأكرث املقاتالت الرو�صية تقدماً يف الأعوام الأخرة، 
وتبني اأنها تعاين ه�صا�صة يف املعركة. ويف الوقت نف�صه، اكت�صبت الطائرات دون 

طيار زخماً، وكان لها دور مهم يف تدمر قوات العدو مثلها مثل املقاتالت.
وكتب اخلبر يف الت�صلح ماريو �صموئيل كامات�صو يف جملة “نا�صونال اإنر�صت” 
مقاتالت  من  اأ�صطولها  مبادلة  يف  ترغب  قد  رو�صيا  اإن  يقال  ال�صبب،  لهذا  اأن 

“�صو-35” بطائرات اإيرانية  دون طيار من طراز “�صاهد-129«.
و�صتكون �صفقة مهمة للجانبني، وقد ترتب عليها نتائج بعيدة املدى، حت�صل 
بينما  اأوك��ران��ي��ا،  يف  احل��رب  موا�صلة  م��ن  لتتمكن  ج��دي��دة  اأ�صلحة  على  رو�صيا 
وهي  م��ق��ات��الت��ه،  اأح���دث  “اإف-14”  تعترب  ال���ذي  اأ���ص��ط��ول��ه��ا،  اإي����ران  �صتجدد 

•• بغداد-وكاالت

ت�صود حالة من ال�صخط ال�صعبي داخل العا�صمة العراقية 
بغداد، بعد بناء ال�صلطات بوابات حديدية على اجل�صور 
اقراب  م��ع  اخل�����ص��راء،  الرئا�صية  املنطقة  اإىل  امل��وؤدي��ة 
2019، و�صط توقعات  اأكتوبر  اإحياء ذكرى احتجاجات 

بتجدد الحتجاجات.
ملوقع  ع��راق��ي��ون حت��دث��وا  ون��ا���ص��ط��ون  وي��ع��زو �صحفيون 
اأن  اإىل  ال���ب���واب���ات،  ه����ذه  ب��ن��اء  عربية”  ن��ي��وز  “�صكاي 
ال�����ص��ل��ط��ات ت��ري��د م��ن��ع و����ص���ول م��ظ��اه��رات ج���دي���دة اإىل 
الثالثة  املنطقة اخل�صراء ال�صهر املقبل املوافق للذكرى 
احتجاجات  ماآ�صي  تتكرر  ل  وحتى  اأكتوبر،  لحتجاجات 

اأتباع التيار ال�صدري هناك ال�صهر املا�صي.
�صديدة،  م��روري��ة  اختناقات  بغداد  ت�صهد  يومني،  ومنذ 

بعد اأن قطعت ال�صلطات ج�صرين حيويني.
حمليا  امل����ع����روف����ة   ،2019 اأك����ت����وب����ر  واح����ت����ج����اج����ات 
اندلعت  ت�صرين”،  و”ثورة  ت�صرين”،  ب�”احتجاجات 
باإنهاء  وطالبت  الطائفية،  عن  بعيدة  �صعبية  �صورة  يف 
والطائفية،  املحا�ص�صة  على  القائم  ال�صيا�صي  النظام 

ورف�صت التدخل اخلارجي يف �صوؤون العراق.
وقتل يف هذه الحتجاجات، التي ا�صتمرت اأ�صهرا، املئات، 
واإعالن  املهدي،  ا�صتقالة حكومة عادل عبد  وت�صببت يف 
عقد انتخابات مبكرة متت يف اأكتوبر 2021، لكن يرى 
عراقيون اأنها مل حتقق اأهدافها كاملة، ويحيون ذكراها 
باحتجاجات جديدة كل عام. نا�صطون عراقيون اعتربوا 
اخل�صراء،  املنطقة  لتح�صني  ا�صمنتية  ب��واب��ات  بناء  اأن 
وحل�صر الحتجاجات يف �صاحات بعيدة عنها، دليل على 

•• عوا�صم-وكاالت

خر�صون،  منطقة  يف  م�صاداً  هجوماً  اأوكرانيا  اأطلقت 
وحاولت وحداتها ك�صر الدفاعات الرو�صية الأوىل على 
جنحت  وهي  ميكولييف-خر�صون،  جبهة  خط  طول 
اأندرييفكا،  مقاطعة  يف  الرو�صية  الدفاعات  اخراق  يف 
�صوخي  راأ����س ج�صر يف منطقة  اإق��ام��ة  م��ن  مكنها  مم��ا 

�صتافوك-كو�صرومكا.
واأفاد املراقبون يف اجلي�س الرو�صي اأن القوات الأوكرانية 
�صتافوك من جراء  تراجعت من كو�صرومكا و�صوخي 
انتقل  القتال  اأن  واأ�صافوا  الرو�صي،  املدفعي  الق�صف 
القوات  وزع���ت  امل��ق��اب��ل،  ويف  امل��ج��اورة.  بيلوغوركا  اإىل 
الأوكرانية ت�صجياًل م�صوراً يف وقت �صابق من الأ�صبوع 
يف  في�صكوبويل  منطقة  م��ن  ي��ك��ون  اأن  امل��ف��ر���س  م��ن 
منطقة كريفي ريه، بينما كانت القوات الرو�صية تقول 
يبقى  لذا  امل�صتوطنة.  اإىل جنوب هذه  القتال يدور  اإن 
الأوكرانية  الهجمات  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ال��وا���ص��ح  غ��ر  م��ن 
بو�صاد  منطقتي  ويف  ميكولييف-خر�صون  خط  عرب 
نتائج  اإىل  اأدت  ق��د  ونوفوهريهوريفكا،  بوكروف�صكي 

ملمو�صة من اجلانب الأوكراين.

الو�سع امليداين غام�س
وعلق حمرر �صوؤون الأمن القومي يف جملة “نا�صيونال 
اأي�صبوكوبو�س باأن الو�صع  الأمريكية مارك  اإنر�صت” 
اأولية  دلئ���ل  ثمة  ول��ك��ن  غ��ام�����ص��اً،  يبقى  الأر�����س  على 
على اأن القوات الرو�صية جنحت على الأقل يف اإ�صعاف 
منطقة  يف  الأوك���ران���ي���ة  ل��ل��ق��وات  الأوىل  ال��ت��ق��دم��ات 

خر�صون.
اأوكرانيا حتقيق مكا�صب �صريعة يف  ال�صعب على  ومن 
تتوقع  كانت  رو�صيا  لأن  �صا�صعة،  منطقة  يف  اجل��ن��وب 
اأ���ص��ه��ر، مما  ل��ه منذ  ي��ج��ري الإع����داد  ه��ج��وم��اً معاك�صاً 
جعلها ت��ع��زز م��واق��ع��ه��ا يف خ��ر���ص��ون ب��دف��ع م��زي��د من 
القوات والعتاد اإىل هذه املنطقة. وقال خرباء غربيون 
اأنه مبجرد مرور منت�صف اأغ�صط�س )اآب(، فاإن فر�صة 

الجتماعي،  التوا�صل  م��واق��ع  �صجت  كاملعتاد،  ر�صيد«. 
امل�صوؤولني، مع تذمر من  النقد والهجوم على  بحمالت 
�صياع عدة �صاعات يف طابور الزدحام املروري الذي اأخذ 
عمليات  قيادة  النتقادات  كرثة  ودفعت  العا�صمة.  ي�صل 
بع�س  خ��روج  �صبب  يو�صح  الأح���د،  بيان،  لإ���ص��دار  بغداد 
“اإجراء  ه��و  ال�صبب  اأن  ف��ي��ه،  ج��اء  العمل،  ع��ن  اجل�صور 
اأعمال �صيانة«. لكن �صحفيون راأوا اأن ما يح�صل يقابله 

خماوف ال�صلطات من التظاهرات ال�صعبية. ويعلق علي 
كرمي باأن غلق اجل�صور يف الوقت الذي ت�صهد فيه �صوارع 
بغداد اأزمة مرورية، يعني اأن ال�صلطات تزيد هذه الأزمة 
حلد الختناق. وعن بناء البوابات احلديدية، يقول: “يف 
ال�صابق كانت احلكومات تبني الأ�صوار والبوابات الكبرة 
حلماية البلد من اخلارج، اأما اليوم تبني الأ�صوار حلماية 
اأمر غر �صحيح، وق��رار غر  نف�صها من الداخل، وهذا 

وكتب مدير رو�صيا يف مركز الدرا�صات البحرية مايكل 
اإيزيوم،  اإىل  ي�صل  قد  الأوك���راين  الهجوم  اأن  كوفمان، 
املدينة الرئي�صية التي ت�صيطر عليها رو�صيا يف منطقة 
ال�صمال  الأوك�����راين يف  ال��ه��ج��وم  اأن  وي��ب��دو  خ��ارك��ي��ف. 
ال�صرقي قد و�صع القوات الرو�صية يف موقف تراجعي.

وبح�صب ما �صرح امل�صوؤول املعني من رو�صيا يف املنطقة 
العدو  ت��اأخ��ر  “يتم  ل�”رويرز”،  غانت�صيف  فيتايل 
ال�صيطرة  باتت حتت  ع��دة  لكن مناطق  الإم��ك��ان،  ق��در 

الأوكرانية«.

حرب ا�ستنزاف
م�صادر  من  خاركيف  يف  الأوك���راين  التقدم  تاأكد  واإذا 
التي  الأوىل  الرئي�صية  املعركة  �صيكون  فاإنه  م�صتقلة، 
تهزم فيها اأوكرانيا القوات الرو�صية منذ اإن�صحابها من 

امل�صاد  الأوك����راين  الهجوم  �صعيد  على  اإجن���از  حتقيق 
الرو�صية  التعزيزات  اإىل  نظراً  تبددت،  قد  اجلنوب  يف 

الهائلة.
وم���ع ذل���ك، ف���اإن ال��ه��ج��وم امل�����ص��اد-ال��ذي يعترب اأج���راأ 
العليا  ال��ي��د  لإم��ت��الك  الآن  ح��ت��ى  م��ن كييف  حم��اول��ة 
ع��دداً من  الرو�صي- يخدم  الغزو  اأ�صهر من  �صبعة  بعد 
اأوكرانيا  التي حددتها  وال�صيا�صية  الع�صكرية  الأهداف 

منذ وقت طويل.
ال��رو���ص��ي على اجل��ن��وب، �صنت  الن��ت��ب��اه  ي��رك��ز  وبينما 
اأوكرانيا هجوماً “مفاجئاً” يف منطقة خاركيف ب�صمال 
�صرق البالد. وبداأت القوات الأوكرانية بالتقدم �صرقاً، 
حماولة  يف  وك��وب��ي��ان�����ص��ك،  اإي���زي���وم  مدينتي  اإجت����اه  يف 
الرو�صية  والتنقالت  الإم���داد  خطوط  لقطع  وا�صحة 

يف املنطقة.

ال�صيا�صي،  امل�صهد  م��ن  امل��ري��رة  ب�”ال�صخرية”  ال��ن��ا���س 
وتاأثراته على حياة املواطنني اليومية.

�صخرية من  “هناك  الها�صمي:  ال�صحفية رمي  وبتعبر 
بناء بوابات حديدية على ج�صر اجلمهورية يف بغداد، لأن 
اأكرث مما هو مبٍك.. م�صحك لأنه ل  املو�صوع م�صحك 
اأخذت  والنا�س  الطريقة،  بهذه  نف�صك  حتمي  اأن  ميكن 

ت�صف احلكومة ب�صاحبة البتكارات، من باب التندر«.
ول  متهالكة،  بائ�صة  بغداد  يف  “اجل�صور  اأن  من  وحت��ذر 
تتحمل هذه الأطنان من البوابات احلديدية وحتميلها 
غر  “املنظر  اأن  معتربة  ال�صتيعابية”،  طاقتها  ف��وق 
و�صر  العا�صمة،  جمالية  وي�صوه  جميل،  وغ��ر  ال��الئ��ق 
جمالية اجل�صور حينما تكون مفتوحة للنا�س ل مغلقة«.
من  املتظاهرين  اجل�����ص��ور  غلق  مينع  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  وع��ن 
اإن  الها�صمي  رمي  تقول  اخل�����ص��راء،  للمنطقة  الو�صول 
“هذا لي�س حال ملنع النا�س؛ لأن هناك عدة طرق ميكن 

ابتكارها من املحتجني كما ح�صل يف تظاهرات �صابقة«.
ياأتي هذا والعراق مل يلملم جروحه بعد من الحتجاجات 
الزعيم  تيار  اأتباع  وب��داأه��ا  املا�صي،  ال�صهر  �صهدها  التي 
ال�صيعي مقتدى ال�صدر بالتظاهر والعت�صام يف املنطقة 
اخل�������ص���راء خ����الل م��ط��ال��ب��ت��ه��م ب��ح��ل ال���ربمل���ان وتغير 
اأكرث  ب��ال��ك��ام��ل. وق��ت��ل يف ه��ذه املنطقة  ال��ن��ظ��ام احل��اك��م 
بني  مواجهات  خ��الل  الع�صرات  وج��رح  �صخ�صا   30 من 
من  امل��ق��رب  التن�صيقي”  “الإطار  وحت��ال��ف  املحتجني 
لأتباعه  اأوام���ر  ال�صدر  بتوجيه  اإل  تتوقف  ومل  اإي���ران، 
بف�س الحتجاجات، فيما تتوا�صل حاليا احل��وارات بني 
الأط�����راف ال��ع��راق��ي��ة ل��ل��و���ص��ول اإىل خم���رج م��ن اجلمود 

ال�صيا�صي الراهن.

منطقة كييف يف مار�س )اآذار(. وعلى رغم الإخفاقات 
الرو�صية الأولية يف حتقيق ن�صر �صريع يف اأوكرانيا، فاإن 
الكرملني ل يزال يعتقد اأنه �صينت�صر يف نهاية املطاف 
الرو�صي  اجلي�س  وغ��ر  مل�صلحته.  يلعب  ال��وق��ت  لأن 
اإىل  ال�صيطرة على مدن كربى،  تكتيكاته من حماولة 

حرب ا�صتنزاف.
والقدرة  الأوك���راين  الإقت�صاد  ينهار  ال��ذي  الوقت  ويف 
القتالية الب�صرية تتعر�س خل�صائر كبرة، فاإن مو�صكو 
تعتقد اأنه يف �صتاء 2022 وربيع 2023 وما بعدهما، 
وباملعيار  الأوك��ران��ي��ني.  من  فعالة  مقاومة  تواجه  لن 
ذاته، ي�صاور امل�صوؤولني يف الكرملني العتقاد باأن الغرب 
ال�صيا�صية  الإرادة  اأو  التقنية  ال��و���ص��ائ��ل  ل��دي��ه  لي�صت 
الطويل. ومن  امل��دى  على  الأوك���راين  لتعومي اجلي�س 
املمكن اأن تكون الهجمات الأوكرانية امل�صادة ترمي اإىل 

قلب احل�صابات الرو�صية.
واإذا كانت اأوكرانيا قادرة على �صن هجمات برية من اأجل 
ا�صتعادة الأرا�صي املحتلة، فاإنها جتعل الو�صع الع�صكري 
يف  فر�صها  وت��ع��زز  م��ق��ب��ول،  غ��ر  رو���ص��ي��ا  اإىل  بالن�صبة 

احل�صول على املزيد من امل�صاعدات الغربية.

هل ت�ستطيع اأوكرانيا ال�سمود؟
لكن يبقى هل ت�صتطيع اأوكرانيا احلفاظ على مكا�صبها 
وال��ت��ي حتققت على ح�صاب كلفة  امل��ي��دان،  الأخ���رة يف 
الب�صرية واملعدات؟. ومع ذلك ل يزال  القوة  عالية يف 
على  اأوكرانيا  قدرة  ت�صاوؤلت حول  اخل��رباء يطرحون 
من  وقرية  هنا  من  قرية  انتزاع  يف  جناحاتها  ترجمة 
هناك، اإىل عمليات برية �صاملة تتمكن من طرد القوات 
مبا  الكربى  امل��دن  يف  املح�صنة  مواقعها  من  الرو�صية 

فيها خر�صون وميلتوبول وبرديان�صك.
امل�صركة  الأم���رك���ي���ة  الأرك�������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وح�����ذر 
اأن��ه ل ي��زال من  اجل���رنال م��ارك ميلي اخلمي�س، م��ن 
يف  امل�صادة  الأوك��ران��ي��ة  للهجمات  تقومي  اإعطاء  املبكر 
اجلنوب وال�صمال ال�صرقي. وقال اإن “رو�صيا بلد كبر. 

ولديهم طموحات جدية جداً بالن�صبة اإىل اأوكرانيا«.

متهيد� لقمة �جلز�ئر.. �ملجتمع �ملدين ير�صم خطة عمل عربي م�صرتك •• اجلزائر-وكاالت

العربية  ال��ق��م��ة  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ق��ب��ل 
تراهن  امل���ق���ب���ل،  ن��وف��م��رب  م��ط��ل��ع 
املجتمع  دور  تفعيل  على  اجلزائر 
اأ�صا�صي  كمحرك  والنخب  امل��دين 
ل���ت���وح���ي���د ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي على 
اأ�صعدة متعددة وتعزيز العالقات 

البينية العربية-العربية.    
مبدينة  يلتئم  ال�����ص��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
وه����ران غ��رب��ي اجل���زائ���ر، منتدى 
العمل  ل��دع��م  الأج��ي��ال  “توا�صل 
تنظيم  م���ن  امل�صرك”  ال��ع��رب��ي 
املدين  للمجتمع  الوطني  املر�صد 
ل����دى رئي�س  ا���ص��ت�����ص��اري��ة  )ه��ي��ئ��ة 
وعلى  الأح���د  اجل��م��ه��وري��ة(، منذ 
ومب�صاركة  اأي�������ام،  خ��م�����ص��ة  م�����دار 
من  ����ص���خ�������ص���ا   150 ح����������وايل 
ونا�صطني  ����ص���ام���ني  م�������ص���وؤول���ني 
وموؤثرين  امل�����دين  امل��ج��ت��م��ع  م���ن 
من  رفيعة  اأكادميية  و�صخ�صيات 

19 دولة عربية.
تعزيز  ���ص��ب��ل  امل�������ص���ارك���ون  ي��ب��ح��ث 
العمل العربي امل�صرك على جميع 
والإقت�صادية  ال�صيا�صية  اجلوانب 
والإجتماعية، خا�صة واأن اجلزائر 
عربية  ق��م��ة  تنظيم  ع��ل��ى  مقبلة 
ي����وم يحمل  ل��ل�����ص��م��ل، يف  ج��ام��ع��ة 

دلل�����ة ت��اري��خ��ي��ة م��ه��م��ة وه����و 1 
ال�68  للذكرى  امل�صادف  نوفمرب 

لندلع ثورتها التحريرية.
 5 املنتدى  على  القائمون  وو�صع 
م�صرة  تخ�س  للنقا�س  جل�صات 
ال���ع���م���ل ال����ع����رب����ي وال���ت���ح���دي���ات 
امل���دين  امل��ج��ت��م��ع  ودور  والآف��������اق 
واإحياء  ال��ت��ح��دي��ات،  م��واج��ه��ة  يف 
العربي  ال��ع��م��ل  ال���ذاك���رة خل��دم��ة 
العربي  العمل  واإ�صالح  امل�صرك، 
املدين  املجتمع  وتفعيل  امل�صرك 

لدعم التنمية امل�صتدامة.
املنتدى  ه��ذا  يف  م�صاركون  واأث��ن��ى 
دور  على  جل�صاته  تتوا�صل  ال��ذي 
املوعد  ه���ذا  ت��ن��ظ��ي��م  اجل���زائ���ر يف 
العربية،  القمة  ي�صبق  الذي  املهم 
العربية  للنخب  الكلمة  يعيد  اإذ 
بلورة  اإ���ص��ه��ام��ات يف  ل��دي��ه��ا  ال��ت��ي 
العربي  بالعمل  للنهو�س  ت�صور 
اإحياء  اأج����ل  امل�����ص��رك وه����ذا م��ن 
العامل  يف  الأج��ي��ال  بني  التوا�صل 

العربي.
فاإن  عنه  الك�صف  مت  م��ا  وبح�صب 
�صيت�صمن  وهران”  “اإعالن 
التي  الإق������راح������ات  م����ن  ج��م��ل��ة 

امل�صارك،  امل��دين  املجتمع  يتبناها 
�صتتكفل اجلزائر برفعها  يف حني 
اإىل القمة العربية املقبلة ب�صفتها 

رئي�صة لها.
وبح�صب من�صق اجلل�صة الإفتتاحية 
ملنتدى “توا�صل الأجيال”، مدير 
العامل  ح����ول  ال���درا����ص���ات  م���رك���ز 
املتو�صط يف جنيف،  ودول  العربي 
اجلزائر  ف�����اإن  ع���ب���ي���دي،  ح�����ص��ن��ي 
تتبنى “مقاربة جديدة للمجتمع 
اإ�صراكه  املدين توؤكد على �صرورة 
للت�صدي  م�������ص���وؤول���ي���ات  وم��ن��ح��ه 
جمموع  اأم��ام  املختلفة  للتحديات 

الدول العربية«.
حديث  يف  ع��ب��ي��دي  ح�صني  واأك����د 
عربية”  ن��ي��وز  ���ص��ك��اي  ل�”موقع 
منرب  ه���و  وه������ران  “منتدى  اأن 
املدين  املجتمع  م��ك��ون��ات  ملختلف 
واأرائها  اأفكارها  لتقدمي  العربي 
العربي  العمل  تعزيز  بخ�صو�س 
التو�صيات  اأن  خ��ا���ص��ة  امل�����ص��رك 
القادة  م�صتوى  على  رفعها  �صيتم 

خالل القمة العربية«.
“فل�صفة  اأن  ذات��ه  املتحدث  وي��رى 
اإ�صراك  على  املراهنة  يف  اجل��زائ��ر 

عليه  للتاأكيد  امل��دين هي  املجتمع 
ك�صريك، عالوة على عدم تهمي�س 
املجتمعات العربية من اأجل العمل 
معا مع الدول للت�صدي للتحديات 
اأك�����د وزي���ر  اأن  امل���ق���ب���ل���ة«. و���ص��ب��ق 
اجلزائري،  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ص��وؤون 
املنتدى  هذا  اأن  لعمامرة  رمطان 
يهدف  اجل��زائ��ر  حتت�صنه  ال���ذي 
م�صاركة  “تو�صيع  اإىل  اأ���ص��ا���ص��ا 
وتفعيل  امل���دين  املجتمع  مكونات 
اأدوارها يف منظومة العمل العربي 

امل�صرك«.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأف����اد رئ��ي�����س املر�صد 
عبد  امل����دين،  للمجتمع  ال��وط��ن��ي 
منتدى  اأن  ح���م���زاوي  ال���رح���م���ان 
اأفكار  ل��ب��ل��ورة  “فر�صة  وه�����ران 
وت�صورات و�صانحة لرفع تو�صيات 
توؤ�ص�س لنطالقة هامة يف م�صرة 
مت��ك��ني ف��ع��ال��ي��ات امل��ج��ت��م��ع املدين 
ال�صوؤون  يف  للم�صاهمة  ال��ع��رب��ي 

العربية الهامة«.
الأمانة  مم��ث��ل  اأع���ل���ن  اأن  و���ص��ب��ق 
العربية،  ال���دول  جلامعة  العامة 
وه���ران،  م��ن  ال��ب��وزي��دي،  خمي�س 
الفريق  ت�����راأ������س  اجل�����زائ�����ر  اأن 

ال�صعبي  ال��ب��ع��د  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ع��ن��ي 
يعترب  وال���ذي  العربية  للجامعة 
منظومة  لتطوير  اأولوياتها  من 

العمل  العربي امل�صرك.
متزايدا  اهتماما  اجل��زائ��ر  اأب���دت 
جمعيات  م���ن  امل�����دين  ب��امل��ج��ت��م��ع 
متثيلية  اجتماعية  كقوة  ونقابات 
ل غنى عنها، اإذ مت اإن�صاء املر�صد 
الوطني للمجتمع املدين ود�صرته 
مت  فيما   ،2020 د���ص��ت��ور  �صمن 
رفع الإج��راءات البروقراطية يف 
اجلمعيات  اعتماد  على  احل�صول 
اجلمعوي  العمل  ت�صجيع  بهدف 

يف البالد.
العلوم  يف  ال���ربوف�������ص���ور  وي���رج���ع 
الدولية  وال��ع��الق��ات  ال�صيا�صية 
ب��ج��ام��ع��ة ورق����ل����ة، ب��وح��ن��ي��ة قوي 
باملجتمع  الر�صمي  الإهتمام  ه��ذا 
الذي  الن�صاط  “زخم  اإىل  امل��دين 
اجلزائر،  يف  اجل��م��ع��ي��ات  ت��ع��رف��ه 
تنظيم هذا  ���ص��رورة  اإىل  دف��ع  م��ا 
ال�صوق وجتميع جهوده عرب اإن�صاء 
املدين  للمجتمع  الوطني  املر�صد 
لدى  ا�صت�صارية  كهيئة  ود�صرته 

رئا�صة اجلمهورية«.

حديث  يف  ق��وي  بوحنية  واأ���ص��اف 
عربية”  ن��ي��وز  ���ص��ك��اي  ل�”موقع 
الد�صتورية  الإج���راءات  “هذه  اأن 
جمعيات  دور  ل��ت��ف��ع��ي��ل  ت�����اأت�����ي 
كنوع  واإظ��ه��اره��ا  امل���دين  املجتمع 
ال�صعبية”.  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  م���ن 
يف  اجل��م��ع��ي��ات  “عدد  اأن  م�����ربزا 
اجل���زائ���ر ك��ب��ر ج����دا ب���ني بلدية 
ووط��ن��ي��ة، وه���ذا ال��زخ��م يف حاجة 
هنا  وم��ن  للتاأثر  ديناميكية  اإىل 

ياأتي الإهتمام الر�صمي بها«.
ويرى مدير مركز الدرا�صات حول 
يف  املتو�صط  ودول  العربي  العامل 
اأن جتربة  عبيدي  جنيف، ح�صني 
املجتمع  مع  التعامل  يف  اجل��زائ��ر 
نوعها”،  م����ن  “فريدة  امل������دين 
املدين  امل��ج��ت��م��ع  ه����ذا  اأن  خ��ا���ص��ة 
يكون  ما  “عادة  املتحدث  ي�صيف 
م�صتقال عن احلكومات، وبالتايل 
فاإنها تريد اأن يكون حليفا للدول 
ول��ي�����س م�����ص��ادا ل��ه��ا ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 

ج�صامة التحديات«.
نيوز  �صكاي  ل�”موقع  حديثه  ويف 
اأن  عبيدي  ح�صني  اأك���د  عربية” 
جديرة  اجل���زائ���ري���ة  “التجرية 
ب��اله��ت��م��ام ع��رب��ي��ا، وامل�����ص��اه��م��ة يف 
حتويل العالقة مع املجتمع املدين 

اإىل ت�صارك وتعاون م�صتقبال«.
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ال��ذي ي�صمح     جاير بول�صونارو، 
بالتقاط  خاطر  طيب  عن  لنف�صه 
�صور وهو ينقر على جهاز كمبيوتره 
اخل����ا�����س، ي��ت��ق��ن ل���غ���ة الإن����رن����ت 
قوله  اأن  ويبدو  وال�صائنة.  القوية 
متلك  ال���ت���ي  ال�����ص��رع��ي��ة  ه���ي  “ما 
ال�صجني  اأيها  عني،  تتحدث  حتى 
لول  ملناف�صه  متوجها  ال�صابق؟”، 
املتلفز وجًها لوجه  خالل لقائهما 
اأغ�����ص��ط�����س، ق��د مت  ن��ه��اي��ة �صهر  يف 
�صجة  لإث����ارة  ا  خ�صي�صً ت�صميمه 
ع��ل��ى ال�����ص��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة. ل 
اأوقعت  التي  الف�صاد  اأحكام  اأن  يهم 
خ�صمه يف ال�صجن قد األغيت. على 
�صفحته على ان�صتغرام، تلقت هذه 

اللكمة... 1.3 مليون “اإعجاب«.
متكن  ������ص�����ن�����وات،  اأرب����������ع  ق����ب����ل     
ثانية،  درج��ة  املناف�س  بول�صونارو 
وال���ذي ك��ان ميتلك 8 ث���واٍن فقط 
م���ن الإع����الن����ات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة يف 
حملته  بف�صل  الر�صح  من  اليوم، 
التفاعلية  امل���ن�������ص���ات  ه�����ذه  ع���ل���ى 
ال���ت���ي ت��ث��ر ح��م��ا���ًص��ا ح��ق��ي��ق��ًي��ا يف 
ي�صتمد  ال��ي��وم،  “حتى  ال���ربازي���ل. 
ال�صبكات  م���ن  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ق���وت���ه 
الج��ت��م��اع��ي��ة، ح��ي��ث ي��ح��اف��ظ على 

ال�صحفي  ي��الح��ظ  ق��وات��ه،  تعبئة 
ميو  ن�صرة  موؤ�ص�س  دوري���ا،  ب��ي��درو 
العجوز  ال��ي�����ص��ار  اإن  الإخ���ب���اري���ة. 
هذه  يف  ك���ب���ر  ح����د  اإىل  م���ت���اأخ���ر 
املنطقة. فريق لول هو نف�صه الذي 
كان قبل ع�صرين عاًما، عندما توىل 

ال�صلطة، لكن الربازيل تغرت«.

حرب املوؤثرين
   ميتلك عمالق اأمريكا الالتينية 
اأك���رث م��ن ه��ات��ف ذك���ي واحد  الآن 
هاتف  مليون   242( �صاكن  لكل 
ن�صمة(.  مليون   214 ل���  “ذكي” 
رئ���ي�������س ح�����زب ال����ع����م����ال، ل ي����زال 
ل���دي���ه واح����د.  ي���ك���ون  اأن  ي��رف�����س 
خطيب  مبا�صر،  ات�صال  رجل  لول 
امل���ن�������ص���ات وي���������ص����رب على  ي�������ذرع 
“وجهاً  النا�س  ليخاطب  الر�صيف 
في�صبوك  اأو  توير  على  لوجه”. 
رئي�س  موقف  يتبنى  ان�صتغرام،  اأو 
دولة، ويتوا�صل بلغة متقنة ل تكاد 
تتوافق معه. اأكرث مالءمة ملوهبته 
كخطيب، يظل التلفزيون بالتاأكيد 
لقد  احل���م���ل���ة.  يف  ا����ص���رات���ي���ج���ي���ا 
املر�صحني  م��ع  امل��ق��اب��الت  حطمت 
الرئي�صيني اأرقاما قيا�صية يف ن�صب 

اإ�صاعة من هذا النوع ...

»ثنائية االت�سال الر�سمي 
واملعلومات امل�سللة«

   تقول ال�صائعات هذا العام اأن لول 
الإجنيلية  املعابد  لإغ��الق  ي�صتعد 
اإذا فاز. وو�صل هذا اخلرب الزائف 
مليون   142 ع��ن  ي��ق��ل  ل  م��ا  اإىل 
بروفايل على �صبكة توير وحدها، 
وفًقا لإح�صاء اأجراه معهد بايت�س. 
نائب  اإل�������ر،  اأن�����دري�����ه  وي����الح����ظ 
ياأتي  النفي  اأن  “ثبت  اأن��ه  م��دي��ره 

بنتائج عك�صية«.
الأوىل،  ال�����ص��ي��دة  الأث����ن����اء،  يف      
الجنيلية  ب��ول�����ص��ون��ارو،  م��ي�����ص��ي��ل 
املمتازة،  واخل��ط��ي��ب��ة  امل��ت��ح��م�����ص��ة 
تتنقل بني دور العبادة لتق�صم باأن 
املعركة تدور بني “اخلر وال�صر”. 
“اإننا ن�صهد ازدواجية متقنة للغاية 
واملعلومات  الر�صمي  الت�صال  بني 
بيدرو  ال�صحفي  ي��ق��ول  امل�����ص��ل��ل��ة، 
دوريا، املعلومات التي يتم بثها على 
املعلومات  مع  تتطابق  التلفزيون 
التي يتم بثها على �صبكات التوا�صل 
ونتيجة  والر�صاليات.  الجتماعي 
بول�صونارو  ج��اي��ر  يتقدم  ل��ذل��ك، 

الق�صاو�صة الإجنيليني  اأو  املحرر” 
لكن  يدعمونه،  الذين  الرئي�صيني 
يخ�صر  جعلته  لل�صلطة  ممار�صته 
ح��ل��ف��اء م��ن ال����وزن ال��ث��ق��ي��ل. داعم 
يدعو  ل  نيمار  ال��الع��ب  م��ع��روف، 
للت�صويت له. من جانبه، ي�صتفيد 
امل�صهورين  املوؤثرين  لول من دعم 
ب��ي��ز، م��ث��ل املطربة  ال�����ص��و  وجن����وم 
ع���دد م�صركيها  ب��ل��غ  ال��ت��ي  اأن��ي��ت��ا، 
62.5 مليون م�صرك على �صبكة 

الإن�صتغرام فقط.
   وم���ع ذل����ك، ف����اإن ال��ق��ل��ق يكت�صح 
الي�صار. ول�صبب وجيه: يف الربازيل، 
يح�صل 7 من كل 10 م�صتخدمني 
من  معلوماتهم  ع��ل��ى  ل��الإن��رن��ت 
يتم  حيث  الجتماعية،  ال�صبكات 
�صعيف  ب�صكل  الت�صليل  مكافحة 

من طرف املن�صات.
ي�صتخدم  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة   
ر�صائل  الأ���ص��خ��ا���س  م���ن  ال��ع��دي��د 
وات�������������ص������اب، ح����ي����ث ي����ت����م ت��������داول 
بحرية  اخل��اط��ئ�����������������ة  امل��ع��ل��وم��������������������ات 
ك��ان فرناندو   ،2018 ع��ام  اأك���رب. 
العم�����ال  ح�����زب  مر�ص�����ح  ح����داد، 
الثاني���ة  اجل��ول��ة  يف  ان��ه��زم  ال���ذي 
ام���ام ج��اي��ر ب��ول�����ص��ون��ارو، �صحية 

امل�صاهدة.
فابيو  ي���و����ص���ح  ذل��������ك،  وم������ع      
درا�صات  خم��ت��رب  من�صق  م��ال��ي��ن��ي، 
يف  الإل��ك��رون��ي��ة  والثقافة  ال�صور 
ج��ام��ع��ة اإ���ص��ب��ري��ت��و ���ص��ان��ت��و، “لقد 
الجتماعية  ال�����ص��ب��ك��ات  ف��ر���ص��ت 
النقا�س  يف  ب���ال���ت���اأك���ي���د  ن��ف�����ص��ه��ا 

ال���ع���ام وحت��ت��ل م��ك��اًن��ا م���ت���زاي���ًدا يف 
متخ�ص�س  الت�صال”.  �صيا�صات 
الو�صائط  ه����ذه  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات  يف 
ج���اي���ر  اأن  ي������وؤك������د  اجل�������دي�������دة، 
يف  م�صاحة  خ�صر  ق��د  ب��ول�����ص��ون��ارو 

�صاحته املف�صلة.
املر�صحني  اإىل  »ب����الإ�����ص����اف����ة      

اأنف�صهم، فاإن املعركة الدائرة هناك 
ا نظمهم البيئية، يرثي  ت�صمل اأي�صً
ت���زال م��ع��رك��ة رئي�س  م��ال��ي��ن��ي، ول 
ال�صخ�صيات  بع�س  ت�صم  ال��دول��ة 
ال����ع����ام����ة ي���ت���اب���ع���ه���ا م����الي����ني من 
اأبنائه  مثل  الإنرنت،  م�صتخدمي 
“منخرطون يف ال�صيا�صة، مالحظة 

الآن بفارق 18 نقطة عن لول بني 
ول  الناخبني”.  “ربع  الإجنيليني 
يف  املتخ�ص�س  طبيبه  اأن  يف  ���ص��ك 
“الثاين”،  وابنه  الدعاية  �صناعة 
ا�صراتيجي  بول�صونارو،  كارلو�س 

جيد.
كنيته،  “بيتبول”،  ومل��واج��ه��ة     
ال�صاب  النائب  العمال  ح��زب  جند 
عاًما،   38 ج��ان��ون��ي�����س،  اأن����دري����ه 
لل�صبكات  خ����ال���������س  ن����ت����اج  وه�������و 
ال�صاعد  الرقم  ه��ذا  الجتماعية. 
يتابعه  الإجن��ي��ل��ي��ة  ال�����ص��ع��ب��وي��ة  يف 
على  م���������ص����رك  م����ل����ي����ون   7.9
من  اأك���رث  ون�صف  م��رة  في�صبوك، 
املواجهة  خ��ط  وع��ل��ى  نف�صه.  ل��ول 
ُيجّنب  الجتماعية،  ال�صبكات  على 
مواجهة  ل���ول  جانوني�س  اأن���دري���ه 
مبا�صرة.  ال�صاربة  بول�صونارو  قوة 
�صتائم، مونتاجات �صيئة، مثل تلك 
منحنًيا  الدولة  رئي�س  تظهر  التي 
على املرحا�س: من ي�صمى ب� “قزم 
الأ�صلحة  نف�س  ي�صتخدم  الي�صار” 
اإنها،  اخل�����ص��م.  ي�صتخدمها  ال��ت��ي 
يقول، “الطريقة الوحيدة ملواجهة 

البول�صونارية«.
عن الك�سربي�س

يح�صل 7 من كل 10 م�صتخدمي �الإنرتنت على معلوماتهم من �ل�صبكات �الجتماعية

االنتخابات الرئا�سية يف الربازيل:

�لهاتف �لذكي، �صالح جايري بول�صونارو �ل�صري...!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

الراي  ا�ستطالعات  يف  ال�سعود  اأجــل  من      
اأكتوبر،   2 يف  الرئا�سية  االنتخابات  قبل 
يراهن الرئي�س املنتهية واليته على ال�سبكات 
االجتماعية، حيث يهيمن اإىل حد كبي على 

لوال.

للدميقراطية  جيدة  اأخــبــاًرا  لي�ست  هــذه     
الربازيلية: قبل اأقل من �سهر من االنتخابات 
الرئا�سية )اجلولة االأوىل يف 2 اأكتوبر(، تدور 
املعركة يف حقل األغام ال�سبكات االجتماعية، 
امللك.  من�سب  بول�سونارو  جايي  يتوىل  حيث 
مركز  يف  وهو  ثانية  لوالية  ي�سعى  كان  واإذا 
�سيء يف ا�ستطالعات الراأي، التي تعطيه 32 

 45 مقابل  الت�سويت  نوايا  من  فقط  باملائة 
يقود  من  فهو  �سيلفا،  دا  لــوال  ل�سلفه  باملائة 
ال�سباق يف ال�ساحة الرقمية. فعلى في�سبوك 
وان�ستغرام وتويرت وتيك توك، ميتلك الرئي�س 
ما  املتطرف،  اليمني  وزعيم  واليته  املنتهية 
اأن  حني  يف  م�سرتك،  مليون   45.9 جمموعه 

لرئي�س الي�سار 16.1 مليون “فقط«.

الالعب نيمار طرف يف معركة املوؤثرين

لول يف�صل اخلطابة على الت�صال احلديث بول�صونارو يراهن على حمطات التوا�صل الجتماعي

لول ي�صتفيد من جنوم الغناء منهم املطربة انيتا

بعد تقدم �أوكر�نيا ميد�نيًّا.. 4 كروت باقية يف يد بوتن •• عوا�صم-وكاالت

ملو�صكو  الأنظار  تتجه  و�صرقا،  جنوبا  املباغت  الأوك���راين  التقدم  تاأكيد  بعد 
ملعرفة خطواتها للرد، وما الكروت الباقية يف يدها اأمام ا�صتمرار غزارة تدفق 

ال�صحن الع�صكري الغربي لكييف.
اأن وحداته دخلت بلدة كوبيان�صك،  ال�صبت،  الأوك��راين،  الأم��ن  واأعلن جهاز 
التي حتتلها رو�صيا �صمال �صرق البالد، يف عملية م�صادة مفاجئة، جتاوزت 
بعمق اخلطوط الرو�صية؛ ما يهدد بقطع الإمدادات للقوات الرو�صية وانهيار 
اأنهم دمروا م�صتودع ذخائر وج�صًرا  اأعلن الأوكرانيون  جبهتها. وقبل ذلك، 

عائًما وا�صتعادوا بلدات يف اجلنوب.
الأوكراين  التقدم  هذا  عربية”  نيوز  “�صكاي  ملوقع  ويرجع خرباء حتدثوا 
الوقت  نف�س  الأخ��رة، م�صرين يف  الآون��ة  الغربي  والت�صليح  الت�صجيع  اإىل 
“زيركون”،  لكروت باقية يف يد مو�صكو داخل وخارج امليدان، مثل �صواريخ 

و”ال�صالح النووي التكتيكي«. و”اتفاقية احلبوب”،  و”الطاقة”، 
من  اإن��ه  جا�صم  احل��اج  با�صل  الأوروب��ي��ة  الرو�صية  ال�صوؤون  يف  الباحث  يقول 

الوا�صح الآن ا�صتفادة اأوكرانيا من الدعم الغربي، وهو ما جتلى يف:
القوات  من  مناطق  وا�صتعادة  بهجمات  القيام  اإمكانية  كييف  ل��دى  اأ�صبح 
الع�صكرية  ا�صتمرار �صحناته  الغرب على  ع  الأوك��راين �صجَّ التقدم  الرو�صية. 

لكييف.
بلينكن  اأن��ت��وين  الأم��رك��ي  وزي��ر اخلارجية  زار  الأوك����راين،  التقدم  يف ظ��ل 
اأوكرانيا بالتزامن مع اجتماع جمموعة الت�صال الدفاعية الأوكرانية، الذي 

ا�صت�صافه وزير الدفاع الأمريكي لويد اأو�صنت، يف قاعدة رام�صتاين باأملانيا.
ت�صتعجل احل�صم  التي ل  التقدم قد يحرج مو�صكو  باأن هذا  ويتوقع جا�صم 
اأه��م، وهي حربها القت�صادية  اأخ��رى تراها  الع�صكري؛ لأنها تخو�س حرًبا 
على  تلقائيًّا  �صتنعك�س  ل�صاحلها  ح�صمتها  اإن  والتي  الطاقة،  يف  الغرب  مع 
امليدان. وعلى هذا، فاإن “الوا�صح اأنه مع ا�صتمرار غياب اأفق لنهاية احلرب، 
ل ُي�صتبعد اأن مراحل ا�صتخدام اأ�صلحة نووية تكتيكية تقرب اأكرث فاأكرث”، 

التهامات بني  فيه  تتزايد  وق��ت  ج��اء يف  الأوك���راين  التقدم  بح�صب جا�صم. 
مو�صكو ووا�صنطن حول �صفقات ال�صالح املوجهة للحرب.

وحتدثت �صحيفة “نيويورك تاميز” الأمركية عن تراجع قدرة ال�صناعة 
الع�صكرية الرو�صية، و�صراء مو�صكو القذائف وال�صواريخ من كوريا ال�صمالية، 

كما ت�صر وا�صنطن اإىل ا�صتراد مو�صكو طائرات م�صرة من طهران.
الو�صع  ت��اأزمي  يف  بالت�صبب  وا�صنطن  ب��دوره��ا  واتهمت  ه��ذا،  مو�صكو  ونفت 

نتيجة �صفقات ال�صالح لأوكرانيا.
وحول هذه التهامات، تقول الباحثة يف ال�صوؤون ال�صيا�صية �صمر ر�صوان اإن 

ما ميرره الغرب حول �صفقات اأ�صلحة ت�صتوردها مو�صكو هدفه الآتي:
حتقيق انت�صار اإعالمي بالت�صكيك يف قدرات اجلي�س الرو�صي، م�صتدلة باأن 
لقواتها  رو�صيا  وا�صتعرا�س  الأ�صلحة  معار�س  عقب  ظهرت  ال�صائعات  هذه 
الأيام املا�صية. اإعطاء اأوكرانيا دفعة معنوية لإثنائها عن اأي مفاو�صات مع 

مو�صكو؛ لال�صتفادة من �صفقات ال�صالح التي تاأخذها كييف.
مركز  حترير  رئي�س  نائبة  اأو�صحت  ال��زاوي��ة،  تلك  يف  الباقية  بوتن  ك��روت 
اجلنوبية  اجلبهات  يف  الو�صع  اأن  مو�صكو،  ومقره  للدرا�صات  “ريالي�صت” 
نقاط  عدة  من  الرو�صية  القوات  ان�صحبت  حيث  �صعب؛  املا�صيني  اليومني 
ت�صتخدمها  ال��ت��ي  ال��غ��رب��ي��ة  ب��الأ���ص��ل��ح��ة  م��دف��ع��ي مكثف  وم���دن حت��ت ق�صف 

كييف.
ومنها: اأما عن كروت رو�صيا ل�صد هذا الهجوم، فاعتربتها “كثرة”، 

ال�صاعات  امل��ع��ارك  ل�صاحات  ك��ب��ًرا  احتياطيًّا  مو�صكو  ا�صتقدمت  ا،  ع�صكريًّ
اإدخال  احتمال  اأن  �صويغو  �صرغي  ال��دف��اع  وزي��ر  اأعلن  اأن  و�صبق  الأخ���رة، 
�صواريخ “زيركون” املتطورة املعركة �صيكون قريًبا، واإن دخلت رمبا يتحقق 

توازن بنوعية اأ�صلحة اجلانبني.
اتفاقية  م��ن  مو�صكو  فان�صحاب  واحل��ب��وب،  ال��غ��از  ورق���ة  وه��و  ا،  جيو�صيا�صيًّ
اتهام  وال��غ��ذاء، وذل��ك بعد  الطاقة  اأوروب��ا بني فكي كما�صة  احلبوب �صي�صع 
�صحنات  على  ي�صتولون  باأنهم  للغرب  ب��وت��ن،  ف��الدمي��ر  ال��رو���ص��ي  الرئي�س 

احلبوب اخلارجة من اأوكرانيا بدًل من ذهابها للدول النامية.

تتبادل مو�سكو وكييف بيانات عن اخل�سائر ال�سخمة لكل منهما 

خاركيف ت�صعل حرب �أوكر�نيا.. �الأرقام تك�صف ما يدور على �الأر�س
•• عوا�صم-وكاالت

ال�صاعات  يف  وكييف  مو�صكو  تتبادل 
اخل�صائر  ع�����ن  ب����ي����ان����ات  الأخ����������رة 
الآخ���ر،  اأم����ام  منهما  ل��ك��ل  ال�صخمة 
ع��ل��ى خ�صائر  ك��ي��ي��ف  رك�����زت  وف��ي��ه��ا 
البيانات  ت���ع���ب���اأت  ف��ي��م��ا  الأر�����������س، 

تعك�س  �صر�صة  معنوية  ح��رب  يف  الب�صرية،  اخل�صائر  عن  ب��اأرق��ام  الرو�صية 
انقالبا حادا يجري على الأر�س.

اأعلن قائد القوات الأوكرانية، فيالري زالوجني، اأن بالده ا�صتعادت مناطق 
تتجاوز 3000 كم مرّبع هذا ال�صهر، يف هجوم م�صاد �صمال �صرق البالد.

يف  جار  امل�صتوطنات  حترير  كوبيان�صك.  دخلت  “قواتنا  بيان:  يف  واأ�صاف 
كوبيان�صك واإيزيوم التابعتني ملنطقة خاركيف«.

اأعلن اجلي�س ا�صتعادة 30 قرية وبلدة يف خاركيف �صرقا، وو�صع عليها علم 
بالده.

البيانات الرو�سية
با�صم وزارة  املتحدث  بيانات عن  الأح��د،  الرو�صي،  الإع��الم  املقابل، نقل  يف 
البيانات  يف  ج���اء  م��ا  ك��ب��ر  حل��د  جت��اه��ل��ت  كونا�صينكوف،  اإي��غ��ور  ال���دف���اع، 

الأوكرانية، وقالت:
ب�صربات  خاركيف  يف  الأوكرانية  للقوات  مواقع  ي�صرب  الرو�صي  اجلي�س 

دقيقة التوجيه.
ال�صرق  و�صمال  اجلنوب  حم��وري  على  خ�صائر  الأوك��ران��ي��ة  القوات  تكبدت 

بلغت 4 اآلف قتيل و8 اآلف جريح، من 6 اإىل 10 �صبتمرب.
اأوكرانية،  وح��دات  مواقع  ومدفعية  و�صاروخية  جوية  �صربات  ا�صتهدفت 

ونقطة انت�صار موؤقتة للمرتزقة الأجانب، على حمور خاركوف، قتلت اأكرث 
الع�صكرية و3  امل��ع��دات  30 قطعة من  اأك��رث من  ف��ردا ودم��رت   450 من 

مدافع ميدانية وراجمة �صواريخ و17 مركبة اليوم املا�صي.
وع��ل��ى حم���ور ن��ي��ك��ولي��ف- ك��ري��ف��وي روغ، اأ���ص��اب��ت ���ص��رب��ات ع��ال��ي��ة الدقة 

املوؤقتة  الن��ت�����ص��ار  ن��ق��ط��ة 
لوحدات اللواء 36 م�صاة 
الأوك��راين يف نيكولييف، 
وبلغت خ�صائر العدو اأكرث 
و15  ع�صكري   100 من 
م��رك��ب��ة وم����درع����ة خالل 

يوم.
ونقل الإعالم الرو�صي اأن 
رم�صان  ال�صي�صان  رئي�س 
ق����دي����روف، اأع���ل���ن اإمت����ام 
ت�صم  ك��ت��ائ��ب   3 ت�����ص��ك��ي��ل 
560 ع�صكريا،  كال منها 
 1500 ي���������ص����م  وف����������وج 
مقاتل، م�صتعدون لتنفيذ 
لدعم  ق��ت��ال��ي��ة  م��ه��م  اأي 

مو�صكو. اأكد مو�صكو وجود قتال �صاٍر مع الأوكرانيني يف خاركوف التي دعا 
امل�صوؤول الرو�صي فيها ال�صكان ملغادرتها، وا�صفا الو�صع باأنه “لي�س جيدا«.

اإعادة جتميع قواتها يف بالكليا واإيزيوم يف خاركوف  واأعلنت وزارة الدفاع 
لتعزيز جبهة دونيت�صك.

تقدم “غر مفاجئ«
اخل�����ب�����ر  ت�������ق�������دي�������ر  يف 
العميد  ال���ص��رات��ي��ج��ي، 
�����ص����م����ر راغ�����������ب، ف���ه���ده 
“لي�صت  ال�������ت�������ط�������ورات 
يتبع  فالغرب  مفاجئة”، 
“حرب  ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة 
ب���ت���ق���دمي  املقاومة” 
والتخطيط  الإم�������دادات 
�صد  ال����ه����ج����م����ات  ل����ه����ذه 

رو�صيا.
ملوقع  راغ��������ب  وي����و�����ص����ح 
عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي 
القتالية  ال���ع���ق���ي���دة  اأن 

 3 على  ارتكزت  الغرب  فر�صها  التي 
نقاط.

ال�صفة  ع��ل��ى  عملية  اإدارة  الأوىل: 
الغربية من نهر دنيرب، ومناطق على 
جبهتي �صرق وغرب اأوكرانيا، بهدف 
�صحب القوات الرو�صية لهذه املناطق، 
وت��ع��زي��ز امل��واج��ه��ة يف خ��ر���ص��ون، لأن 

�صيطرة رو�صيا عليها تعني الق�صاء على القوات الأوكرانية.
الثانية: هجمات م�صادة خداعية تنفذها القوات الأوكرانية بدعم غربي، 
دونبا�س وخاركييف  النظامية من حو�س  قواتهم  ل�صحب  الرو�س  دفع  ما 

�صرقا اإىل خر�صون جنوبا.
اجتاه  يف  خفيفة  باأ�صلحة  “بالكليا”  م��ن  الأوك��ران��ي��ني  دخ���ول  الثالثة: 
اإيزيوم، ومل جتد مقاومة ب�صبب عن�صر املفاجاأة؛ ما اأدى لقطع طرق “اإر 

78، اإر 79، اإم 3«.

ان�سحاب ومقاومة
اأن الن�صحاب الرو�صي منتظر من جميع  عن رد فعل مو�صكو، يجد راغب 
املناطق التي ا�صتعادتها اأوكرانيا، لأن ا�صتمرار التطورات هكذا يعني �صيطرة 

الأوكرانيني على خاركيف بالكامل، ما يهدد الوجود الرو�صي يف دونبا�س.
�صدة  و�صتزيد  ت�صتلم،  ل��ن  الرو�صية  ال��ق��وات  اأن  يتوقع  ال��وق��ت،  نف�س  ويف 

املعارك للرد.
وحتمل احلرب الآن ر�صائل رمزية، منها اأنه بعد مرور 200 يوم عليها، مل 
يحقق الرو�س جناحا حا�صما، فيما حقق الأوكرانيون جناحا غر م�صبوق 
اأي���ام ف��ق��ط، م��ا ي�صر ل��زي��ادة تكلفة احل���رب على رو���ص��ي��ا، ح�صب   3 خ��الل 

املتحدث ذاته.
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و�صائل  مّكنت 
�ل��ت��و����ص��ل 
�الج��ت��م��اع��ي 
�ل����ن����ظ����ام 
من  �مل��ل��ك��ي 
�إىل  �لو�صول 
�ل�صباب جيل 

ت�صارلز  يرث 
دولة  �لثالث 
لها  عالقة  ال 
مبا كانت عليه 
�عتلت  عندما 
و�ل�����دت�����ه 
�ل����ع����ر�����س

�سهدت فرتة اإليزابيث الثانية اأ�سرع تو�سع تكنولوجي واأكرب تغيات اجتماعية و�سيا�سية دراماتيكية يف اململكة املتحدة

ما هو تاأثري وفاتها على �حلنني �لذي ي�صود �صيا�صة �جلناح �ليميني �لربيطاين �ملعا�صرة؟

ال عميقا للمملكة �سهد حتورّ

وفاة �إليز�بيث �لثانية �أو نهاية »عهد جديد«...!
•• الفجر -لورا كالن�صي 

ترجمة خرية ال�صيباين
   عندما اعتلت امللكة اإليزابيث الثانية العر�س عام 
التي  الثانية،  العاملية  احلــرب  تاأثي  كــان   ،1952
انتهت قبل �سبع �سنوات فقط، ال يزال حم�سو�ًسا بقوة 

االإعمار  اإعــادة  اأعمال  تزال  ال  املتحدة.  اململكة  يف 
ال�سكر  مثل  ال�سروريات  تقنني  ويتوا�سل  م�ستمرة، 

والبي�س واجلنب واللحوم لنحو عام اآخر.
اأعقبته  االأربعينات،  يف  الق�سري  التق�سف  لكن     

ع�سرية خم�سينيات اأكرث ازدهاًرا.
عام  بتتويج  الرتحيب  يتم  اأن  عجب  ال  رمبــا  لــذا،   

جديد.  اإليزابيثي  بع�سر  اإيذاًنا  باعتباره   1952
لقد كان املجتمع يتغي، واالآن على راأ�سه ملكة �سابة 

وجميلة.
فمن  هــي.  كما  البالد  تعد  مل  عــاًمــا،  �سبعني  بعد     
رمبا  الــربيــطــاين،  الــتــاريــخ  يف  الــعــهــود  جميع  بــني 
اأ�سرع  �سهدت  التي  هي  الثانية  اإليزابيث  فرتة  كانت 

ات  تغيرّ واأكــرب  املتحدة،  للمملكة  تكنولوجي  تو�سع 
حياة  درا�سة  اإن  دراماتيكية.  و�سيا�سية  اجتماعية 
عن  فقط  لي�س  الت�ساوؤل  يعني  الثانية  اإليزابيث 
التطور الذي �سهده النظام امللكي خالل هذه الفرتة، 
ا عن التحول العميق للمملكة نف�سها خالل  ولكن اأي�سً

القرنني الع�سرين واحلادي والع�سرين.

خفف زواج الأمرة اإليزابيث من فيليب مونتباتن كاآبة ما بعد احلرباإليزابيث الثانية وون�صتون ت�صر�صل عام 1955

»بريطانيا العاملية«
اإليزابيث  ف��رة حكم  كانت  اإذا     
الأوىل “1559-1603” فرة 
تو�صع وغزو و�صيطرة ا�صتعمارية، 
الإل���ي���زاب���ي���ث���ي  “الع�صر  ف�������اإن 
العك�س من  على  ك��ان،  اجلديد” 
ال�صتعمار  اإن���ه���اء  ع�����ص��ر  ذل�����ك، 

وفقدان الإمرباطورية.
   عندما اعتلت اإليزابيث الثانية 
اآخر  كانت   ،1952 ع��ام  العر�س 
الربيطانية  الإمرباطورية  بقايا 
الهند  ح�صلت  �صليمة.  ت���زال  ل 
 ،1947 ع����ام  ا���ص��ت��ق��الل��ه��ا  ع��ل��ى 
اأخرى  دول  تبعتها  م��ا  و���ص��رع��ان 
من  وال�صتينات  اخلم�صينات  يف 
الرغم  وع���ل���ى  امل���ا����ص���ي.  ال���ق���رن 
م���ن وج�����وده م��ن��ذ ع���ام 1926، 
مبوجب  يعمل  الكومنولث  ف���اإن 
مبادئ اإعالن لندن لعام 1949، 
الأع�صاء  ال������دول  ي��ج��ع��ل  ال�����ذي 
وجوده  واإن  ومت�صاوية”،  “حرة 
امللكية مظهًرا  ذات��ه مينح  يف حد 
نظًرا  ال�صتعمارية  للقوة  خادًعا 
الأع�����ص��اء فيه  ال���دول  لأن جميع 
يرتبط  م�صرك  تاريخ  يجمعها 
وي�صتمر   ، ب�����الإم�����رباط�����وري�����ة 
ا�صتثمار  يف  الكومنولث  ا�صتمرار 

قوة رمزية للعاهل الربيطاين.
بارزة  الكومنولث مكانة  احتل     
 :1953 ال��ت��ت��وي��ج ع���ام  يف ح��ف��ل 
اب�������رزت ال���ع���دي���د م����ن ال���ربام���ج 
التي  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة الح��ت��ف��الت 
امل��ن��ا���ص��ب��ة يف دول  ب���ه���ذه  ن��ظ��م��ت 
الذي  وال��ف�����ص��ت��ان  ال��ك��وم��ن��ول��ث، 
ارتدته امللكة يف ذلك اليوم مزين 
الأع�صاء.  ال����دول  اأزه����ار  ب��رم��وز 
�صتويل  ح��ك��م��ه��ا،  ف����رة  وط������وال 
اهتماًما  دائًما  الثانية  اإليزابيث 

ا بالكومنولث. خا�صً
    لن يخلو التاريخ ال�صتعماري 
ل��ل��ك��وم��ن��ول��ث م���ن ال���ت���اأث���ر على 
الت�صويت  �صبقت  التي  املناق�صات 
ع��ل��ى ال��ربي��ك�����ص��ي��ت، وغ���ال���ًب���ا ما 
امل�صاريع  يف  ب���ه  ال���ص��ت�����ص��ه��اد  مت 
مع�صكر  يطرحها  التي  القومية 
التي  امل�صاريع  -وه��ي  “املغادرة” 
اأنها  جيلروي  ب��ول  امل���وؤرخ  اعترب 
ما  “حزن  ب���  م��ا  ب�صكل  مطبوعة 

بعد ال�صتعمار«.
الثانية  اإل��ي��زاب��ي��ث  ك��ان��ت  ل��ق��د     
ال���ت���ج�������ص���ي���د احل�������ي ل���ل���رواق���ي���ة 
احل����رب  و”روح  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
الإمربيالية  وال��ق��وة  اخلاطفة” 
-جميع  امل�����ت�����ح�����دة  ل���ل���م���م���ل���ك���ة 
املفاهيم التي ا�صتند اإليها خطاب 
الربيك�صت اإىل حد كبر. فما هو 
الذي  احلنني  على  وفاتها  تاأثر 
اليميني  اجل��ن��اح  �صيا�صة  ي�����ص��ود 

الربيطاين املعا�صرة؟

و�سائل االإعالم
 والنظام امللكي

   خالل تتويج اإليزابيث الثانية، 
رئي�س  ت�صر�صل،  ون�صتون  اأن  ورد 
ال��وزراء اآن��ذاك، عار�س فكرة بث 
على  مبا�صرة  الهواء  على  احلفل 
اأن  معتقًدا  التلفزيون،  �ص������ا�صة 
“الرتيبات امليكانيكية احلديثة” 
�صحر  من  تنتق�س  اأن  �صاأنها  من 
“الدينية  واأن اجلوانب  التتويج، 
اأن تعر�س  ل ينبغي  والروحية” 

كما لو كانت م�صرحية ».
جديدة  تقنية  التلفزيون  ك��ان     
ُيخ�صى  وك�����ان  ال����وق����ت،  ذل����ك  يف 
التلفزيوين  ال���ب���ث  ي���دخ���ل  اأن 
خ�صو�صية  يف  ك����ث����ًرا  ل��ل��ح��ف��ل 
الرغم  وع���ل���ى  امل���ال���ك���ة.  ال��ع��ائ��ل��ة 
م���ن ه����ذه امل����خ����اوف، ح��ق��ق حفل 

   عام 2000، بعد ثالث �صنوات 
من وف��اة ديانا، ك��ان دع��م النظام 
اعتقد  اأدنى م�صتوياته.  امللكي يف 
عامة النا�س اأن امللكة قد ت�صرفت 
ب�صكل غ��ر لئ��ق، واأن��ه��ا مل جتد 
رعاياها،  اآلم  على  للرد  طريقة 
واأنها ف�صلت يف “متثيل �صعبها”. 
الرئي�صي  ال��ع��ن��وان  ه���ذا  ن��ت��ذك��ر 
لنا  “اأظهري  لك�صربي�س:  م��ن 
اهتمامك: امل�صيعون يطلبون من 

امللكة اأن تقود حدادنا«.
   انتهى بها الأمر اإىل ك�صر حاجز 
ب��اإل��ق��اء خ��ط��اب متلفز  ال�����ص��م��ت 
اأكدت فيه دورها كجّدة، م�صغولة 
يف  وه����اري  وي��ل��ي��ام  “مب�صاعدة” 
وا�صتمرت  وح��زن��ه��م��ا.  ح��داده��م��ا 
يف لعب دور اجلدة هذا بعد ذلك: 
يف ال�صور املن�صورة مبنا�صبة عيد 
التي   ،2016 عام   90 ميالدها 
جتل�س  ليبوفيتز،  اآين  التقطتها 
امللكة يف اإطار اأ�صرى، ويحيط بها 

اأ�صغر اأحفادها.

واالآن؟
   ه����ذه ه���ي ����ص���ورة امل��ل��ك��ة التي 
يتذكرها الكثرون: امراأة م�صنة، 
ت��رت��دي م��الب�����س اأن��ي��ق��ة، مت�صك 
واملاألوفة.  ال�صهرة  يدها  حقيبة 
اأن����ه����ا كانت  ال����رغ����م م����ن  وع���ل���ى 
رئي�صة للدولة خالل العديد من 
التغرات ال�صيا�صية والجتماعية 
القرنني  يف  الزلزالية  والثقافية 
والع�صرين،  واحل���ادي  الع�صرين 
اإل اأن حقيقة اأنها نادراً ما عرّبت 
اأنها  تعني  ال�صيا�صية  اآرائ��ه��ا  ع��ن 
متكنت من احلفاظ طوال حياتها 
املفرو�س  ال�صيا�صي  احلياد  على 

د�صتورًيا على العاهل.
تظل  اأن  ع���ل���ى  ح���ر����ص���ت  ك���م���ا     
حًقا  ل���دي���ه���ا  ي���ك���ن  مل  اأي����ق����ون����ة. 
اأفراد  عك�س  على  “�صخ�صية”، 
الذين  الآخ��ري��ن،  املالكة  العائلة 
وكراهية  ح��ب  ع��الق��ة  دخ��ل��وا يف 
املزيد  ي��ع��رف  لأن���ه  م��ع اجلمهور 

واملزيد عنهم.
   ظلت امللكة ���ص��ورة: فهي فعال 
اأك�����رث ال�����ص��خ�����ص��ي��ات مت��ث��ي��ال يف 
�صبعة  التاريخ الربيطاين. طيلة 
الربيطانيون  يتمكن  مل  ع��ق��ود، 
نقدية  ���ص��راء  عملية  اإج����راء  م��ن 
وتو�صح  وج��ه��ه��ا.  م��واج��ه��ة  دون 
العادية  اليومية  امل��م��ار���ص��ة  ه��ذه 
ت�صابك النظام امللكي -وامللكة -يف 
اململكة  ل�صكان  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��اة 

املتحدة.
اأن  اإل  امل��ل��ك��ة  ل���وف���اة     ل مي��ك��ن 
حت��ّف��ز ال���ب���الد ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ر يف 
وم�صتقبلها.  وحا�صرها  ما�صيها 
و�صيخربنا امل�صتقبل كيف �صيكون 
عهد ت�صارلز الثالث، ولكن هناك 

اأمر واحد موؤكد:
الإليزابيثي  “الع�صر  وىّل  لقد   
طويل.  زم�����ن  م���ن���ذ  اجلديد” 
تتعافى اململكة حالًيا من عمليات 
الو�صع  يف  الأخ����������رة  ال���ق���ط���ع 
عليه -من  اع��ت��ادت  ال��ذي  القائم 
كوفيد  جائحة  اإىل  الربيك�صيت 
امل�صتمرة  ال���دع���وات  اإىل   ،19-

ل�صتقالل ا�صكتلندا.
   وي��رث ت�صارلز الثالث دول��ة ل 
عالقة لها مبا كانت عليه عندما 
ال��ع��ر���س. فماذا  وال���دت���ه  اع��ت��ل��ت 
مع  امللكية،  املوؤ�ص�صة  وزن  �صيكون 
احلاكم  ب�صفته  ال��ث��ال��ث  ت�صارلز 
اململكة  م�����ص��ت��ق��ب��ل  يف  اجل����دي����د، 

املتحدة؟
*اأ�ستاذة حما�سرة يف 

االإعالم، جامعة النك�سرت

ال��ت��ت��وي��ج جن���اًح���ا ك���ب���ًرا. ووجد 
“الو�صائط  ال��ب��ح��ث��ي  امل�������ص���روع 
لعب  التتويج  اأن  ويلز”  وذاك���رة 
النا�س  ذك��ري��ات  يف  تكوينًيا  دوًرا 
امل��ب��ك��رة ع���ن ال��ت��ل��ف��زي��ون، وحتى 
يكونوا  مل  ال��ذي��ن  الربيطانيني 
ملَكيني متدينني ميكنهم تقدمي 

و�صف مف�صل لهذا اليوم.
امللكية  ال�صورة  ن�صر  لطاملا مت     
امل����ل����ك على  اع����الم����ي����ا، ������ص�����ورة 
ال�صور  اإىل  امل��ع��دن��ي��ة  ال��ع��م��الت 
اإليزابيث  ع��ه��د  ويف  ال��ر���ص��م��ي��ة. 
ال��ث��ان��ي��ة، خ�����ص��ع��ت ه���ذه احلملة 
الع�����الم�����ي�����ة ل����ت����ط����ور ج�������ذري، 
اإىل  ال����ت����ل����ف����زي����ون  م�����ن ظ����ه����ور 
و�صحافة  الجتماعية  ال�صبكات 
مرتبطة  )ع���م���ل���ي���ات  امل����واط����ن����ة 
البالد  يف  الدميقراطية  باإر�صاء 
يف  لل�صكان  امل��ت��زاي��دة  وامل�����ص��ارك��ة 
احلياة العامة(، مروراً بال�صحف 
يكن  مل  وامل�����ص��وري��ن...  ال�صعبية 
ال�صوء  دائ����رة  امل��ل��ك��ي يف  ال��ن��ظ��ام 

من قبل.
العائلة:  �صركة  اإدارة  كتابي     يف 
امللكي �صورته  النظام  كيف يدير 
امللكية  اأن  اأزع��������م  واأم�����وال�����ن�����ا، 
توازن  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
والتخّفي  ال���ّت���ج���ّل���ي  ب���ني  دق���ي���ق 
اأن  �صلطتها. ميكن  اإن��ت��اج  لإع���ادة 
ت��ك��ون ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة م��رئ��ي��ة يف 
اأ�صكال مذهلة )احتفالت الدولة( 
اأو اأ�صكال عائلية )حفالت الزفاف 
امللكية، والأطفال امللكيني( ، لكن 
الداخلية  الأعمال  اأن تظل  يجب 

للموؤ�ص�صة �صرية.
   �صعى النظام امللكي طوال فرة 
حكم امللكة اإىل احلفاظ على هذا 
ال���ت���وازن. م��ث��ال ج��ي��د ع��ل��ى ذلك 
ال�صهر  الوثائقي  الفيلم  قدمه 
بي بي ���ص��ي-اأي تي ع��ام 1969، 
الذي ا�صتخدم  “العائلة املالكة”، 
“�صينما  ل����  اجل���دي���دة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
امللكي  النظام  ملتابعة  احلقيقة” 

والتي   ،1945 ل���ع���ام  ال���ع���ام���ة 
الناخبني  اأن  اإىل  ت�صر  اأنها  ب��دا 
ي����ري����دون ت���غ���ي���ًرا ع��م��ي��ًق��ا. عام 
اخلدمة  اإن�������ص���اء  وع����د   ،1948
عن�صر  وه��ي  الوطنية،  ال�صحية 
م���رك���زي يف دول����ة ال��رف��اه��ي��ة ما 
بعد احلرب، للربيطانيني بدعم 

الدولة مدى احلياة.
   ا�صتعاد حزب ون�صتون ت�صر�صل 
املحافظ الأغلبية يف الربملان عام 
جمهوًرا  ت�صر�صل  نا�صد   .1952
اأك�������رث ت���ق���ل���ي���دي���ة واإم���ربي���ال���ي���ة 
بني  التناق�س  ويتجلى  وملكية. 
ردود  يف  الأي���دي���ول���وج���ي���ات  ه����ذه 
الفعل على تتويج امللكة يف يونيو 
اأمور  ب��ني  م��ن  تو�صيح   .1953
لر�صام  كاريكاتوري  ر�صم  اأخ��رى: 
ل���و، بعنوان  ال��ك��اري��ك��ات��ر دي��ف��ي��د 
بقايا  ي�صور  التايل”،  “ال�صباح 
زجاجات  )لف���ت���ات،  ف��خ��م  ح��ف��ل 
... ( مرفق بن�س يقول  �صمبانيا 
جنيه   100.000.000“

اإ�صرليني مت اإنفاقها” ، 
مان�ص�صر  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف  ُن�������ص���ر 
 .1953 ي��ون��ي��و   3 يف  ج���اردي���ان 
 600 ب�صرعة  ال�صحيفة  تلقت 
ال�صيئ”  “الذوق  ت��دي��ن  ر���ص��ال��ة 

للر�صم.
حكومة  ب���داأت  الثمانينات،  يف     
املحافظة  ت���ات�������ص���ر  م����ارج����ري����ت 
لدولة  امل���ن���ه���ج���ي  ال��ت��ف��ك��ي��ك  يف 
الرفاهية ما بعد احلرب، وتعزيز 
النيوليربالية،  احل���رة  ال��ت��ج��ارة 
ال�صريبية  وال���ت���خ���ف���ي�������ص���ات 

والفردية.
“بريطانيا  ������ص�����ن�����وات  يف     
بداية  يف  بلر  ل��ت��وين  الرائعة” 
الأل��ف��ي��ة اجل���دي���دة، ك��ان��ت امللكة 
ام������راأة م�����ص��ن��ة. وك���ان���ت الأم����رة 
التي  ال�صعب”،  “اأمرة  دي���ان���ا 
على  ال�صوء  “اأ�صالتها”  �صلطت 
عن  امل��ل��ك��ي  ال��ن��ظ��ام  “انف�صال” 

املجتمع.

   »العرافات امللكية”، امل�صتوحاة 
والتي  امل�صاهر”،  “ثقافة  م��ن 
ت�صتند اإىل الك�صف عن التفا�صيل 
امللكي  النظام  ط���اردت  احلميمة، 
يف ال��ع��ق��ود الأخ����رة. ول��ع��ل اأبرز 
ك��ان��ت مقابلة  ه���ذه الع���راف���ات 
 ،1995 ع��ام  البانورامية  دي��ان��ا 
فيها �صراحة عن  والتي حتدثت 
بت�صارلز،  ع��الق��ت��ه��ا  يف  اخل��ي��ان��ة 
عانت  ال����ت����ي  ال���ق�������ص���ر  وم���ك���ائ���د 
العقلية  �صحتها  وت��ده��ور  منها، 

واجل�صدية.
   يف الآون���ة الأخ����رة، يف مقابلة 
الأمر  اأدىل  وينفري،  اأوب���را  مع 
ماركل  م��ي��غ��ان  وزوج����ت����ه  ه�����اري 
ب�صاأن  للغاية  قا�صية  بت�صريحات 
العائلة املالكة، التي اتهموها على 
بالعن�صرية.  اخل�����ص��و���س  وج���ه 

مل������دة ع������ام -م������ا ن�����ص��م��ي��ه ال���ي���وم 
تلفزيون الواقع ». 

الوثائقي  الفيلم  ه��ذا  مينحنا     
دقيقة   90 م���دت���ه  ت��ب��ل��غ  ال�����ذي 
املحلية،  للم�صاهد  ثاقبة  ن��ظ��رة 
العائلية  ال�����ص��واء  ح��ف��الت  م��ث��ل 
مع  حلويات  ملحل  امللكة  زي��ارة  اأو 
حقت  ال�������ص���اب.  اإدوارد  الأم������ر 
كبًرا  جناًحا  املالكة”  “العائلة 
بالن�صبة  ول���ك���ن  ال�����ص��ع��ب��ي��ة،  يف 
اأ�صلوب  ك��ان  املراقبني،  من  لعدد 
التل�ص�س يهدد بتقوي�س غمو�س 
ال��ن��ظ��ام امل��ل��ك��ي. ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة، قام 
الفيلم  بتحرير  باكنغهام  ق�صر 
متاح  غ��ر  جعله  مم��ا  الوثائقي، 
ل��ع��ام��ة ال��ن��ا���س ل�����ص��ن��وات، وظلت 
امل�صورة  اللقطات  �صاعة من   43

غر م�صتخدمة.

وم����ع ذل�����ك، ك��م��ا ه���و احل�����ال مع 
هذه  تنظيم  يتم  ملكي،  اأداء  اأي 

ال�صور بدقة.
التوا�صل  و�����ص����ائ����ل  اأت�����اح�����ت     
امللكي  ال����ن����ظ����ام  الج����ت����م����اع����ي 
ال�صباب،  ج���ي���ل  اإىل  ال���و����ص���ول 
التمرير  اإىل  اأك���رث  مي��ي��ل  ال���ذي 
ع��رب ���ص��ور ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة على 
تطبيقات الهاتف بدًل من قراءة 
فعل  رد  �صيكون  فكيف  ال�صحف. 

هذا اجليل على وفاة امللكة؟

اأفراد العائلة املالكة 
وال�سخ�سيات ال�سيا�سية

   �صعدت امللكة اإىل العر�س خالل 
فرة حتول �صيا�صي جذري. حقق 
كليمنت  ب��زع��ام��ة  ال��ع��م��ال  ح���زب 
النتخابات  يف  �صاحًقا  ف��وًزا  اأتلي 

وك�������ص���ف���ت ه������ذه امل����ق����اب����الت عن 
وك�صرت  املوؤ�ص�صة،  عمل  طريقة 

توازن التجّلي - والتخفي.
ف��اإن للنظام  العامل،     مثل بقية 
معظم  على  ح�صابات  الآن  امللكي 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��ن�����ص��ات 
املتحدة.  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
ودوقة  دوق  ح�صاب  ي��ك��ون  ورمب���ا 
كامربيدج على الإن�صتغرام، الذي 
الأم��ر ويليام  بالنيابة عن  ُي��دار 
واأطفالهما،  م��ي��دل��ت��ون  وك���ي���ت 
ه��و امل��ث��ال الأك����رث و���ص��وًح��ا على 

“الأ�صرة” امللكية املعا�صرة.
مرجتلة  طبيعية،  ال�صور  تبدو   
تقدميها  وي���ت���م  ر���ص��م��ي��ة،  وغ����ر 
عائلي”  �صور  “األبوم  اأن��ه��ا  على 
ل��ك��ام��ربي��دج، ح��ي��ث ت��ق��دم ملحات 
“حميمية” عن حياتهم اليومية. 

ا عن التحول العميق للمملكة نف�سها درا�سة حياتها تعني الت�ساوؤل لي�س فقط عن التطور الذي �سهده النظام امللكي، ولكن اأي�سً

كان تتويجها هو الأول الذي ُعر�س على الهواء مبا�صرة على التلفزيون الربيطاينيف هذه ال�صورة التي التقطت مايو 1969 يف �صاندرينجهام ، نرى جميع اأفراد العائلة املالكة الربيطانية

�صعبيتها ال�صخ�صية مل تتقل�س
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العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - علي جمال جابر خمي�س الظريف
جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005766/ 

اإىل املحكوم عليه : علي جمال جابر خمي�س الظريف 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:يا�صني 
اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�صار  الق�صية  يف   ، باك�صتاين   اجلن�صية   - ح�صن  مناظر  ح�صن 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :38357
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - يا�شر اديب علي عبداحلميد
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004815/ 

اإىل املحكوم عليه : يا�صر اديب علي عبداحلميد 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:حممد 
اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�صار  الق�صية  يف   ، عماين   اجلن�صية   - كوكر  علي  حممد  حبيب 
لذلك  املحدد  الر�صم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم 
وامل�صاريف  الر�صوم  �صامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ،

242750.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 70197
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اأوري�س لل�شقق الفندقية ديرة , 
اأوري�س الدارة الفنادق ذ.م.م , حامت بن احلبيب القا�شمي , زهري بن حممد اأبا
جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001706/ 

اإىل املحكوم عليه : اأوري�س لل�صقق الفندقية ديرة ، اأوري�س لدارة الفنادق ذ.م.م ، حامت بن احلبيب 
القا�صمي ، زهر بن حممد اأبا 

المارات  املنفذ:�صركة  املدعي  ل�صالح  املرفق �صوره عنه �صدك  بتاريخ قد �صدر احلكم  انه  حيث 
الق�صية  ، يف  ذ.م.م   المارات خلدمات احلرا�صة  المارات(  للنقل واخلدمات )موا�صالت  العامة 
امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 
:78986.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد عديل ب�شري احمد , 
امل�شار لقطر ال�شيارات ملالكها:�شيف حممد عبداهلل الدح املطرو�شي

جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005422/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد عديل ب�صر احمد  - العنوان:عنوان العمل ال�صارقة - املنطقة الو�صطى - املليحة 
امل�صار لقطر  الظهوري )�صركة  �صعيد عبداهلل  2 ملك علي عبداهلل  - �صناعيه مليحه اجلديدة - مكتب رقم 

ال�صيارات( الهاتف:0566596013 - 0551616820
املنطقة   - العنوان:ال�صارقة   - املطرو�صي  الدح  عبداهلل  حممد  ملالكها:�صيف  ال�صيارات  لقطر  امل�صار 
املليحة - �صناعيه مليحه اجلديدة - مكتب رقم 2 ملك علي عبداهلل �صعيد عبداهلل الظهوري -  الو�صطى - 

الهاتف:0551616820 - 0551759292
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:الندمي لتجارة الديزل ذ.م.م  ، يف 
الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :82433.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ اعالنك/

، ويف حالة  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف باحل�صور امام املحكمة املذكورة  اإعالنكم بهذا الخطار 
تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 70535
MOJAU_2022- 0088267 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:فهد عبداهلل حممد القريدي ال�صام�صي ، اجلن�صية المارات العربية 
املتحدة ويحمل بطاقة هوية رقم 197543921312 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته 
هوية  بطاقة  ويحمل  باك�صتان  اجلن�صية   ، ب�صر  يا�صني حممد  100% وذلك اىل/حممد  البالغة 
والتي  للرجال(  العربي  الزاجل  )�صالون  امل�صماه  الرخ�صة  يف   784198005826486 رقم 
القت�صادية  التنمية  دائرة   ال�صادرة من  رقم:550909  رخ�صة  ال�صارقة مبوجب  بامارة  تاأ�ص�صت 
القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات - تنازل  ال�صكل  بال�صارقة - تعديالت اخرى:تغير 

�صاحب الرخ�صة لخر.
�صان  2013 يف  ل�صنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
MOJAU_2022- 0088370 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
البيع  يف  يرغب  المارات  اجلن�صية   ، �صامل  �صلطان  �صيف  ال�صيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/عبداهلل ح�صني احمد يو�صف - اجلن�صية 
مبوجب  ال�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  والتي  واللوؤلوؤ(  الرمي  )�صوبرماركت  امل�صماه  الرخ�صة  يف  الردن 
تعديالت   - بال�صارقة  القت�صادية  التنميه  دائرة  من  ال�صادرة  رقم:506085  امل�صماه  رخ�صة 
تغير  مت   - ذ.م.م   الواحد  ال�صخ�س  �صركة  اىل  فردية  موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  اخرى:تغير 
التجاري من:�صوبر ماركت الرمي واللوؤلوؤ - اىل:�صوبر ماركت الرمي واللوؤلوؤ ذ.م.م - �صركة  ال�صم 

ال�صخ�س الواحد .
�صان  2013 يف  ل�صنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
MOJAU_2022- 0088190 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
والتنازل  البيع  ، م�صري اجلن�صية يرغب يف  ال�صيد:حممد علي �صالح حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد:عامر عبداحلميد جميد العبديل - عراقي اجلن�صية ، 
وال�صيدة/ن�صمه ال�صيد طه حممود عفيفى - م�صرية اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها 
الرخ�صة  يف  اجلن�صية  م�صري   - يون�س  حممود  اهلل  نعمة  نعيم  ال�صيد/عمرو  اىل  50% وذلك  البالغة 
امل�صماه )مرحبا خلدمات الفراح( والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة امل�صماه رقم:518536 

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة - تعديالت اخرى:خروج �صركاء ، دخول اخر .
2013 يف �صان الكاتب  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  60/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ والمور الوقتية رقم 51 

مو�صوع الدعوى : طلب توقيع احلجز التنفيذي على عقار املنفذ �صده الول العقار رقم 174 - رقم البلدية 1231-624 مبنطقة ور�صان 
الرابعة يف امارة دبي �صامل الر�س وما عليها من مباين مب�صاحة قدرها )28.394.98( قدم مربع مو�صوع عقد الرهن امل�صجل لدى دائرة 

الرا�صي والمالك بدبي يف تاريخ:2017/2/26 م مبوجب الجراء رقم 2017/1484 والذن ببيبعه باملزاد العلني
طالب التنفيذ:بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة  -  عنوانه :المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - �صارع اآل مكتوم - دوار ال�صاعة - 

بجوار قرية العمال - بناية بنك دبي ال�صالمي بالكامل - مكاين رقم:3171594535.  وميثله :حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي 
العلوم احلديثة - مكاين  الثالثة - مبنى جامعة  الطوار   - دي��ره  دب��ي-  اإم��ارة  :الإم���ارات-  العلوم احلديثة -عنوانه  : جامعة  اإعالنه  املطلوب 

a@a.com - 0506595333 - 3812592998:رقم
مو�صوع الإعالن :املنفذ �صده:را�صد عبداهلل را�صد الفال�صي

املو�صحة  العقار  اقت�صى احلال �صيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  05:00:00م ويف اليام  ال�صاعة   2022/09/28 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
http://www.emiratesauction. اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين
التقدم  البيع  لديه اعرا�س على  املزايدة ولكل من  دخ��ول  ال�صا�صي قبل  الثمن  20% من  تاأمني ليقل عن  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )ae
باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام 
الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار ار�س ف�صاء - رقم الر�س 174 - املنطقة ور�صان الرابعة - امل�صاحة 2637.98 مر مربع - رقم 

البلدية:1231-624 - مببلغ 6814788 درهم - ويباع لعلى عطاء. مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  - للمنفذ �شده
يف الدعوى رقم  60/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ والمور الوقتية رقم 51 
مو�صوع الدعوى : طلب توقيع احلجز التنفيذي على عقار املنفذ �صده الول العقار رقم 174 - رقم البلدية 1231-624 مبنطقة ور�صان 
الرابعة يف امارة دبي �صامل الر�س وما عليها من مباين مب�صاحة قدرها )28.394.98( قدم مربع مو�صوع عقد الرهن امل�صجل لدى دائرة 

الرا�صي والمالك بدبي يف تاريخ:2017/2/26 م مبوجب الجراء رقم 2017/1484 والذن ببيبعه باملزاد العلني
طالب التنفيذ:بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة  -  عنوانه :المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - �صارع اآل مكتوم - دوار ال�صاعة - 

بجوار قرية العمال - بناية بنك دبي ال�صالمي بالكامل - مكاين رقم:3171594535.  وميثله :حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي 
العلوم احلديثة - مكاين  الثالثة - مبنى جامعة  الطوار   - دي��ره  دب��ي-  اإم��ارة  :الإم���ارات-  العلوم احلديثة -عنوانه  : جامعة  اإعالنه  املطلوب 

a@a.com - 0506595333 - 3812592998:رقم
مو�صوع الإعالن :املنفذ �صده:را�صد عبداهلل را�صد الفال�صي

املو�صحة  العقار  اقت�صى احلال �صيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  05:00:00م ويف اليام  ال�صاعة   2022/09/28 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
http://www.emiratesauction. اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين
التقدم  البيع  لديه اعرا�س على  املزايدة ولكل من  دخ��ول  ال�صا�صي قبل  الثمن  20% من  تاأمني ليقل عن  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )ae
باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام 
الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار ار�س ف�صاء - رقم الر�س 174 - املنطقة ور�صان الرابعة - امل�صاحة 2637.98 مر مربع - رقم 

البلدية:1231-624 - مببلغ 6814788 درهم - ويباع لعلى عطاء. مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002832 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �صرف الدين كولوكام بارا حممد كولوكام بارا

جمهول حمل القامة .
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/19 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�صطة وكيل معتمد  او  ( �صخ�صيا   4 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/30  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

را�شد علي الفورة ال�شام�شي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2022/585 تنفيذ جتاري 
بناء على طلب / املحكوم له / �صركة ايرنكو للمقاولت ذ.م.م - اجلن�صية 

اىل املحكوم عليه / عمر كمال ملي�س  - اجلن�صية
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2022/3/28 
�صامال  درهما   430200.00 وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامك   )198/2022( رقم  الق�صية  يف 

الر�صوم وامل�صاريف 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله ، فاأنت مكلف 
بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ 

بحقك الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم ، والر�صوم املرتبة عليك. 
املالحظات : 

 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  809/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

املنفذ به  املبلغ  ، ب�صداد  ال�صادر يف الدعوى رقم جتاري م�صارف جزئي  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�صوع 
وقدره )623507.88( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : م�صرف المارات ال�صالمي - م�صاهمة عامة
الثالث - هاتف  الطابق   - الطبية - مبنى رقم 16  - بردبي - مدينة دبي  ام��ارة دبي   - عنوانه:المارات 

رقم:043832290 - مكاين رقم:3146691668 بوكالة املحاميني جابر ال�صالمي واحمد ال�صالمي
: منفذ  - �صفتهما  ابراهيم  2- خالد حممود علي  ابراهيم  اأ�صامة حممود علي   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�صدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�صوع 
وقدره )623507.88( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4356/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2022/174 جتاري م�صارف جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )152.658.27( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �س.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار ديرة �صيتي �صنر - 

مكاين رقم:3191694239
املطلوب اإعالنه : 1- ماريا تريزا روهينا كيني ئي كا�صتنبا - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )152.658.27(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4592/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:326/2022 جتاري م�صارف جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )145.285.14( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار ديرة �صيتي �صنر - 
مكاين رقم:3191694239

املطلوب اإعالنه : 1- حممد عمر ابراهيم - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )145.285.14(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

يف �لدعوى رقم:2022/442 تعيني خربة
املتنازع �صده الول:ويليام رينيه كازاتينا

املتنازع �صده الثاين:فرا فرميكوفيت�س
نحيط �صيادتكم علما انه قد مت انتدابنا خبر ح�صابي يف الدعوى املذكورة اعاله واملرفوعة �صدكم 
من �صركة/داماك للتطوير �س.ذ.م.م وعليه فانتم مكلفني باحل�صور او من ميثلكم قانونا يف اجتماع 
اخلربة املقرر عقده يوم الربعاء املوافق:2022/9/21 يف متام ال�صاعة 4:30 ع�صرا عرب تقنية 
املكاملات ال�صوتية واملرئية عن بعد عرب تطبيق ZOOM ،وعليه يرجى التوا�صل مع اخلبر على 
تزويدكم  يتم  و�صوف   05244978559 هاتف  رقم  او   048868184 الر�صي  الهاتف  رقم 
الجتماعات  بح�صور  املخولني  لالأ�صخا�س  املتحرك  الهاتف  برقم  تزويدنا  بعد  الجتماع  برابط 
وبالربيد اللكروين اأي�صا وتزويدنا ب�صورة الهوية والتوكيالت والتفوي�صات الالزمة للمخولني 
باحل�صور علما انه يف حال تخلفكمم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات 

املخولة لها قانونا.
اخلبي احل�سابي
حممد مقبل الكثيي - قيد رقم 205
ع/اخلبي احل�سابي

مذكرة اإعالن بالن�شر
70021

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0004908 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �صوراج كومار بالرام مو�صاد - العنوان:9559940 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/8/30 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالتايل احلكم حكمت  نو�صاد ح�صن كوجنو   / ل�صالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى 
املحكمة مبثابة احل�صوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
وامل�صاريف ورف�س  للر�صوم  بال�صافة   - درهم  الف  درهم خم�صون   )50.000(
ماعدا ذلك من طلبات - حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�صره .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  6005/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- بي اي �صي للمقاولت �س.ذ.م.م - ات�س ال جي للمقاولت ذ.م.م 
- �صابقا  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/كارتراك تكنولوجيز �س.ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )270335.55( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : كنز ال�سلطان للتجارة العامة 
العنوان : مكتب رقم 1004 - ملك موزة علي عبداهلل العوي�س - ال�صبخه - ال�صكل القانوين 
: �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  - ال�صخ�س الواحد ذ.م.م،  رقم الرخ�صة : 763735 رقم 
يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1582962  : التجاري  بال�صجل  القيد 
دبي باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
�سونتيك  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني  2022/9/5 وعلى من لديه اأي اعرا�س 
لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات العنوان : مكتب رقم 4 - ملك حممد ابراهيم عبيداهلل 
معه  043617944 م�صطحباً   : فاك�س   043608344  : - هاتف  ال�صغايه   - دي��رة   -

كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : �سونتيك لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
 : ه��ات��ف  ال�صغايه -  دي���رة -  ع��ب��ي��داهلل -  اب��راه��ي��م  4 - ملك حممد  رق��م  ال��ع��ن��وان : مكتب 

   043617944  : فاك�س   043608344
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�صفية كنز ال�سلطان للتجارة العامة وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/9/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/5 وعلى من 
لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392
العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - النخبة امللكية ملقاوالت 

البناء �س.ذ.م.م - يا�شر عبيد ها�شم عبيد - �شام رجي�س جوزيف
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003878/ 

اإىل املحكوم عليه : النخبة امللكية ملقاولت البناء �س.ذ.م.م - العنوان:ال�صارقة ابو �صغارة خلف �صارع امللك في�صل مكتب رقم 208 
ملك فاطمة عبداهلل احمد - هاتف متحرك رقم:0506355207 - هاتف:065484466 - �س.ب:82557 ال�صارقة

 يا�صر عبيد ها�صم عبيد - العنوان:ال�صارقة ابو �صغارة خلف �صارع امللك في�صل مكتب رقم 208 ملك فاطمة عبداهلل احمد - 
هاتف متحرك رقم:0506355207 - هاتف:065484466 - �س.ب:82557 ال�صارقة

 �صام رجي�س جوزيف - العنوان:ال�صارقة ابو �صغارة خلف �صارع امللك في�صل مكتب رقم 208 ملك فاطمة عبداهلل احمد - هاتف 
متحرك رقم:0506355207 - هاتف:065484466 - �س.ب:82557 ال�صارقة

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:�صركة م�صندم العاملية للتجارة العامة ذ.م.م 
اأن  -فرع ال�صارقة وميثلها ال�صيد/هرجا�س جوجل اجلن�صية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :941053.0
بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  يف  ما جاء  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف باحل�صور امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
كلي   جتاري   AJCFICICOM2022 /0003188 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صريف احمد حممد معتوق
جمهول حمل القامة .

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/19 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�صطة وكيل معتمد  او  ( �صخ�صيا   5 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/13  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

مرمي جمعة الكعبي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء اأمر    SHCFICICPL2022 /0004994 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / البيت احلجري للعقارات - موؤ�ص�صة فردية - العنوان:9548317 
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
 2022/7/5 بتاريخ  انه  احلكم  بالتايل  ذ.م.م  املرافق  لدارة  �صرفيو   / ل�صالح  اأعاله 
بعد الطالع على الوراق ناأمر بالزام املقدم �صدها بان توؤدي للطالب مبلغ 116424 
درهم مائة و�صتة ع�صر الف واربعمائة واربعة وع�صرون درهم والفائدة 5% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب 
املدة  خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما   - طلبات   من  ذلك  ماعدا  ورف�صت  املحاماة 

القانونية .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - امنه ح�شن حممد يو�شف العبيديل
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003636/ 

اإىل املحكوم عليه : امنه ح�صن حممد يو�صف العبيديل 
 العنوان:ال�صارقة هاتف رقم:0508605506

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:�صركة ال�صارقة 
للتاأمني �س.م.ع  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب 
لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :9850.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�صور جل�صة 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، املذكورة  املحكمة  امام   - ال�صاعة   - املوافق   - يوم 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3699/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م:1301/2019 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )4075573.01( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد
عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �صارع ال�صعادة - ابراج رجال العمال - مبنى ا�صبكت تاور - الطابق 

34 - مكتب رقم 3401 - الرقم املكاين:2527587343
املطلوب اإعالنهم : 1- مامتا �صاتي�صه كومباثي جاجاناث جاينغا 2- �صاتي�صا فينكاتارامانا 3- فيلفور�س 

فوود اندي�صري �س.م.ح 4- �صيلي ويلي فود اآند بيفراج اند�صريز �س.ذ.م.م - �صفتهم : منفذ �صدهم
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4075573.01(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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عربي ودويل

•• الفجر -�صرييل بريت 
ترجمة خرية ال�صيباين

الع�سكرية  “العملية  اإطالق  من  اأ�سهر  �ستة  بعد      
فرباير   24 يف  اأوكــرانــيــا،  يف  الرو�سية  اخلا�سة” 
اأغ�سط�س  نهاية  يف  كييف،  حكومة  �سنت   ،2022
البالد  جنوب  يف  م�ساًدا  هجوًما  �سبتمرب،  -بداية 
ويف  خي�سون  من  اجلنوبية  املنطقة  يف  و�سمالها. 
بداأ  خاركيف،  مــن  ال�سرقية  ال�سمالية  املنطقة 
اجلنود االأوكرانيون يف ا�ستعادة االأر�س من القوات 
حركتهما  وخــفــة  ل�سرعتهما  ونــظــًرا  الــرو�ــســيــة. 
يثيان  املرتدين  الهجومني  هذين  فاإن  وكفاءتهما، 
االأمل  ويثيان  الغرب،  ويطمئنان  رو�سيا،  يف  القلق 

يف اأوكرانيا.

»�لرئا�صي« و»�لقاعدة �لد�صتورية«.. موجة خالف جديدة ت�صرب ليبيا •• طرابل�س-وكاالت

م��وج��ة خ��الف ج��دي��د ب��ني الأط���راف 
الأخرة،  ال�صاعات  �صهدتها  الليبية 

الرئا�صي  املجل�س  تلويح  للدولة  الأعلى  واملجل�س  النواب  جمل�س  برف�س 
و�صعها  يف  املجل�صني  ف�صل  بعد  لالنتخابات  الد�صتورية  القاعدة  بو�صع 
امتالكه  بعدم  ل�”الرئا�صي”  املجل�صني  ك��ال  ات��ه��ام  وم��ع  اأ�صهر.  ع��دة  منذ 
اآراء  عربية”  نيوز  “�صكاي  موقع  ا�صتطلع  لذلك،  ال��الزم��ة  ال�صالحيات 

خرباء ليبيني حول الأ�صا�س القانوين لتدخله.
بطرابل�س مع  اجتماعه  لدى  املنفي  الرئا�صي حممد  املجل�س  رئي�س  وقال 
وفد من املنطقة ال�صرقية: “ندعم اأي توافق بني جمل�س النواب واملجل�س 
الأعلى للدولة، ولكن نقول اأي�صا اإنه ل ميكن اأن يكون ذلك من دون تاريخ 
حمدد، واملجل�س م�صتعد للتدخل لإنتاج القاعدة الد�صتورية لالنتخابات، 
حمددة  بنتائج  واخل��روج  الأم��ر  ح�صم  عن  الت�صريعية  ال�صلطة  عجزت  لو 

بتواريخ حمددة«.

اأزمة القاعدة الد�ستورية
اإىل و�صع  النواب والدولة  2021 بعدم تو�صل جمل�صي  الأزم��ة  ب��داأت   •

قاعدة لتنظيم النتخابات التي كانت مقررة 24 دي�صمرب العام ذاته.
الطريق  بخريطة  اخلا�س  الليبية،  الأط���راف  بني  جنيف  اتفاق  ووف��ق   •
للم�صار ال�صيا�صي، يتحتم على جمل�س النواب و�صع القاعدة ب�صفته اجلهة 
الت�صريعية الوحيدة، على اأن ير�صلها اإىل املجل�س الأعلى للدولة للموافقة 
على  النتخابات  اإج��راء  لتبداأ  الوطنية لالنتخابات  الهيئة  اإىل  ثم  عليها، 

اأ�صا�صها.
• لكن طوال عام ف�صل املجل�صان يف التفاق ب�صبب خالفاتهما حول �صروط 

الر�صح وقانون النتخابات؛ ما اأ�صاب ليبيا بجمود �صيا�صي.

تاريخ املجل�س الرئا�سي
اخلا�س   2015 ال�صخرات  ات��ف��اق  مبوجب   2016 املجل�س  تاأ�ص�س   •
باإنهاء احلرب بني الأطراف الليبية املت�صارعة على احلكم، وتوىل رئا�صته 

فايز ال�صراج.
• التاأ�صي�س الثاين كان فرباير 2021 مبوجب اتفاق جنيف، ويتكون من 
رئي�س ونائبني، كل واحد ميثل منطقة من مناطق ليبيا الثالثة )ال�صرقية 

والغربية واجلنوبية(.
امل�صلحة،  ال��ق��وات  وتوحيد  وق��ي��ادة  اخل���ارج،  يف  ليبيا  متثيل  �صالحياته   •
بع�س  بتعيني  خا�صة  اأخ��رى  و�صالحيات  الوطنية،  امل�صاحلة  ملف  اإدارة 

املنا�صب.

قانونية تويل “الرئا�سي” و�سع القاعدة
اإبراهيم الفيتوري تدخل املجل�س الرئا�صي  الليبي  ال�صيا�صي  ي�صف املحلل 
لو�صع القاعدة الد�صتورية باأنها “غر قانونية” وفقا لتفاق جنيف الذي 

يعد كد�صتور لكل الأطراف حتى اإجراء النتخابات.
ويو�صح اأن التفاق املربم الذي اأتى باملجل�س الرئا�صي اأعطى له �صالحيات 
حمدودة جدا، قد جتعله جمل�صا �صكليا، اأما و�صع القاعدة الد�صتورية فهو 

من �صالحيات جمل�س النواب فقط بالتوافق مع جمل�س الدولة.
فيتطلب  الرئا�صي،  للمجل�س  ت�صند  بحيث  ال�صالحيات  ه��ذه  تغير  اأم��ا 
اأقرب  “وهذا  موؤمترا دوليا يتوافق فيه اجلميع على التغيرات اجلديدة 
بتعبر الفيتوري.  واأق�صى ما ميكن فعله، يتابع، هو اإعطاء  للم�صتحيل”، 

ال���ن���واب  مل��ج��ل�����ص��ي  ا����ص���ت�������ص���اري  راأي 
والدولة اأو التدخل لتحقيق التوافق 

بينهما.

تعقيد االأمور
ال�صيا�صي  املحلل  يحذر  العبارة  بهذه  تعقيدا”،  الأم���ور  يزيد  قد  »الأم���ر 
القاعدة  لو�صع  “الرئا�صي”  تدخل  عواقب  من  الباروين،  �صلطان  الليبي 

الد�صتورية.
م من له �صالحية و�صع القاعدة،  ويتفق مع الفيتوري يف اأن اتفاق جنيف نظَّ
مطالبا املجل�س الرئا�صي بالكتفاء بدوره، واأن يعمل على اإزالة اخلالفات 

بني كل الأطراف، ل اأن يزيدها.
الأعلى  واملجل�س  ال��ن��واب  ب��ني جمل�س  امل��ح��ادث��ات  م��ن  ك��ث��رة  بعد ج���ولت 
للدولة يف ليبيا وم�صر وغرهما، اتفقا حتى اللحظة على 175 مادة من 
مف�صليتان،  ولكنهما  فقط،  نقطتني  حول  اخلالف  ويبقى  القاعدة،  مواد 

وهما تر�صح مزدوجي اجلن�صية والع�صكريني، وم�صاركتهم يف الت�صويت.
الذي  الأم���ر  للر�صح  للجميع  الفر�صة  متنح  اأن  ال��ن��واب  جمل�س  وي���رى 
قيادات  تر�صح  على  الأخ���ر  اع��را���س  نتيجة  ال��دول��ة؛  جمل�س  يعار�صه 

ع�صكرية بعينها ملن�صب الرئي�س.

اجلي�س الوكراين فاجاأ الرو�سا�صتعادة بلدات من الرو�س

يف جنوب البالد و�سمالها:

�أوكر�نيا تعك�س �لهجوم ... �إىل �أي مدى...؟
هل ينذر هذا الهجوم امل�ساد با�ستعادة كاملة لـ 20 باملائة من االأرا�سي االأوكرانية التي حتتلها رو�سيا؟

   وفعال، غ��ادرت القوات الرو�صية 
بلدات بالكليا واإيزيوم وكوبيان�صك 
���ص��رق��ي ال���ب���الد. وه���ك���ذا ي��ب��دو اأن 
اجلي�س الأوكراين يعك�س الجتاه: 
�صتواجه  ف���������ص����اع����ًدا،  الآن  م����ن 
اجل���ي���و����س ال���رو����ص���ي���ة ���ص��ع��وب��ة يف 
م��ن��ط��ق��ة دون��ي��ت�����ص��ك، ل��ك��ن��ه��ا تظل 
النف�صاليني  ل�صيطرة  خ��ا���ص��ع��ة 

املوالني لرو�صيا.
النجاحات  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى     
التكتيكية التي يبدو اأنها تعد بها، 
اأ�صئلة  تثر  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأن  اإل 
عديدة: ملاذا الآن، وملاذا بالتحديد 
ميكن  ك���ي���ف  امل����ن����اط����ق؟  ه������ذه  يف 
امل�صلحة  القوات  تهز  اأن  لأوكرانيا 
اإع��ادة تنظيم كاملة؟  الرو�صية، يف 
الهجوم  هذا  ينذر  هل  وخ�صو�صا، 
امل�����ص��اد ب��ا���ص��ت��ع��ادة ك��ام��ل��ة ل���� 20 
الأوكرانية  الأرا����ص���ي  م��ن  ب��امل��ائ��ة 

التي حتتلها رو�صيا؟

اغتنام فر�سة 
»العودة الدبلوما�سية«

اإط���الق العمليتني يف حلظة     مت 
مهمة يف الروزنامة ال�صراتيجية 
الواقع،  يف  والإق��ل��ي��م��ي��ة.  ال��دول��ي��ة 
ع���م���ل���ي���ة خ���ر����ص���ون  اإط����������الق  مت 
الوطني  ب��ال��ع��ي��د  الح��ت��ف��ال  ع��ن��د 
الأوكراين، يف 24 اأغ�صط�س، وقبل 
الج��ت��م��اع غ���ر ال��ر���ص��م��ي ل����وزراء 
خارجية الحتاد الأوروبي يف براغ، 
)جيمنيت�س  اأغ�����ص��ط�����س   31 يف 
التقدم يف  ب��داأ  ال�صهرة(. يف حني 

منطقة خاركيف بعد ب�صعة اأيام.
   كان لزاما على رئا�صة زيلين�صكي 
تفادي تاآكل الدعم ال�صعبي لها يف 
الداخل، واأن تظهر عزمها للخارج. 
يف  زيلين�صكي  الرئي�س  انتخاب  مت 
21 اأبريل 2019 خلم�س �صنوات، 
وهو يقرب من الثلث الأخر من 
وليته: يف مواجهة خماطر التاآكل 
يف اخلارج،  “الإرهاق”  الداخلي و 

كان عليه اأن ياأخذ زمام املبادرة.
ا يف حتقيق  اأي�صً    وتتمثل خطته 
ن��ت��ائ��ج ع�����ص��ك��ري��ة م��ل��م��و���ص��ة قبل 
وال�صبعني  ال�������ص���اب���ع���ة  ال�����������دورة 
املتحدة،  ل��الأمم  العامة  للجمعية 
 20 والتي �صتنعقد يف الفرة من 
وتريد   .2022 �صبتمرب   26 اإىل 
هناك  نف�صها  ت��ق��دم  اأن  اأوك��ران��ي��ا 
لي�س فقط ك�صحية لرو�صيا ولكن 
ا كدولة ذات �صيادة، دولة قادرة  اأي�صً
على �صمان اأمنها ب�صرط اأن تتلقى 

نتائجهم. ولذلك فهي تثر ب�صكل 
حاد م�صاألة الغر�س ال�صراتيجي 

الذي ت�صعى اإليه اأوكرانيا.
امل����ن����ت����دي����ات  م������ن  ال�����ع�����دي�����د  يف    
املمثلون  ي����زع����م  ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة، 
هدفهم  اأن  لأوك��ران��ي��ا  الر�صميون 
ال��ك��ام��ل ع��ل��ى رو�صيا.  ال��ن�����ص��ر  ه��و 
للهدنة  ت�صوية  اأي  يعتربون  وه��م 
وال�صالم مبثابة “خيانة” حقيقية 

للفكرة الوطنية الأوكرانية.
ي��ت��م��ث��ل هدفهم  اأخ�����رى،  ب��ع��ب��ارة    
لي�س  ا���ص��ت��ع��ادة  ال���ص��رات��ي��ج��ي يف 
الرو�س  احتلها  التي  املناطق  فقط 
 ،2022 ف������رباي������ر   24 م����ن����ذ 
النف�صالية  املناطق  ��ا  اأي�����صً ولكن 
)جمهوريتا لوغان�صك ودونيت�صك( 
)القرم(  �صمها  مت  التي  واملناطق 

منذ عام 2014.
واقعية  الأه���������داف  ه�����ذه  ف���ه���ل     
اأوكرانيا  هل  واقت�صاديا؟  ع�صكريا 
قادرة على �صن هجوم م�صاد وا�صع 
ال��ن��ط��اق ل���ص��ت��ع��ادة اخُل��م�����س من 
قوات  حالًيا  حتتلها  التي  اأرا�صيها 
ك���ان هذا  واإذا  ال��رو���ص��ي؟  الحت����اد 
املعاير  مب��وج��ب  حقوقها  �صمن 
لأوكرانيا  ينبغي  ف��ه��ل  ال��دول��ي��ة، 
الن���خ���راط ب��ح��زم يف ن����زاع طويل 
ت�صكيل  لإع�����ادة  ب��ال�����ص��رورة  ج����ًدا 
اأرا����ص���ي���ه���ا؟ وب���ال���ت���ايل، ه���ل على 
يفر�صوا  اأن  اأوك���ران���ي���ا  م���وؤي���دي 
ه����ذا؟  “الن�صر”  ه�����دف  ���ا  اأي�������صً
ه��ذا ه��و امل��وق��ف ال��ذي ت��داف��ع عنه 
ال��ع��دي��د م��ن الأ����ص���وات امل��وؤث��رة يف 

الوليات املتحدة.
اأن  لأوك�����ران�����ي�����ا  اأوىل  األ���ي�������س     
ع�صكري  ق���وى  ت����وازن  اإىل  ت�صعى 
م��الئ��م مب��ا يكفي ل��الن��خ��راط يف 
ينبغي  ه��ل  ذل���ك؟  بعد  مفاو�صات 
امل�صادة  الهجمات  م�صاعفة  اإذن 
اإىل  املنهكة  اأج���ل ج���ّر رو���ص��ي��ا  م��ن 
اأن  يجب  وهل  املفاو�صات؟  طاولة 
اأوك��ران��ي��ا يف هذه  م��وؤي��دو  يدعمها 
واأملانيا  ال�صراتيجية مثل فرن�صا 

ب�صوت خافت؟
التكتيكية  النجاحات  تاأّكدت  اإذا     
التي متت مالحظتها وم�صاعفتها، 
الأوكرانية  ال�صلطات  ف�صتواجه 
الكامل  الن�صر  حقيقية:  مع�صلة 
على املدى الطويل جًدا اأو ال�صالم 

غر املر�صي على املدى الق�صر.
*اأ�ستاذ اجلغرافيا ال�سيا�سية، 

معهد العلوم ال�سيا�سية 
بباري�س

الدعم الدويل الالزم.
ال��ع��ام��ة لالأمم      ره���ان اجلمعية 
بالن�صبة  ثالثيا  �صيكون  امل��ت��ح��دة 
خارج  ال��دع��م  ح�صد  اأوًل،  لكييف: 
اأوكرانيا  لأن  ال���غ���رب���ي،  امل��ع�����ص��ك��ر 
تعتمد اإىل حد كبر على التمويل 
اخلارجي )البنك الدويل، �صندوق 
الأوروبي،  الحت��اد  ال��دويل،  النقد 
الوليات املتحدة( ملوا�صلة العمل؛ 
ثانًيا، حماولة زيادة عزلة الحتاد 
الرو�صي، نظًرا ل�صوء اتباع �صيا�صة 
العقوبات يف اآ�صيا واأفريقيا واأمريكا 
اأن يتم  اأخ��ًرا وخا�صة،  اجلنوبية؛ 
العراف بت�صميمها على ا�صتعادة 
وح����دة اأرا���ص��ي��ه��ا يف م��ع��ب��د ال���دول 
القومية، الأمم املتحدة. يف فرباير 
هو  رو����ص���ي���ا  ه����دف  ك����ان   ،2022
“دولة  اأوكرانيا تبدو وكاأنها  جعل 
ذات هوية وطنية وهمية  فا�صلة” 
والهجومان  ع����اج����زة.  وح���ك���وم���ة 
امل�صادان اللذان مت اإطالقهما للتو 
لغة  عنا�صر  نطاق  م��ن  �صيقّلالن 

رو�صيا،  من  قريبة  متعددة:  نظر 
وي�صكنها عدد كبر من املتحدثني 
بالرو�صية، والعا�صمة القت�صادية 
ل�صمال البالد، تعد مدينة خاركيف 
الرو�صية(  ب���ال���ل���غ���ة  )خ�����ارك�����وف 
اإذا  اأ���ص��ا���ص��ي��ة ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��رو���ص��ي��ا: 
ك��ي��ي��ف يف تعزيز  جن��ح��ت ح��ك��وم��ة 
م��واق��ع��ه��ا يف ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة، فقد 
عن  التخلي  اإىل  مو�صكو  ت�صطر 
الفكرة املدرو�صة بجدية ل�صمها اأو 

اإقامة دولة دمية هناك.
اإذا كانت هذه  ن��رى ما  اأن     يبقى 
انت�صارات  اإىل  ���ص��ت��وؤدي  امل���ع���ارك 
قاتلة  تثبيت  اإىل نقاط  اأم  )فاملي( 

)فردان(.

ال�سالم اأم الن�سر؟
امل�����ص��ادة هي  الهجمات  ه��ذه  اإن     
دليل حي على ت�صميم الأوكرانيني 
على اإن��ق��اذ دول��ت��ه��م، وال��دف��اع عن 
اأرا�صيهم، واحلفاظ على �صيادتهم. 
لكنهم حم�صورون يف الف�صاء ويف 

)جي�س  امل�صلحني”  “الأ�صخا�س 
من  ب���امل���ائ���ة   40 ح�������وايل  ي�������ص���م 
الذين  هم  اأوكرانيا  يف  املجندين( 
الأ�صا�صية  امل��ن��اط��ق  ي�����ص��ت��ع��ي��دون 
كثر  ويف  الوطنية.  الأرا���ص��ي  من 
هذه  مقارنة  ميكن  النواحي،  من 
ال�صيا�صي،  ن��ط��اق��ه��ا  يف  امل����ع����ارك، 
مب��ع��ارك ف��امل��ي حيث ه��زم اجلي�س 
ال�صعبي الفرن�صي القوات الأجنبية 

يف 20 �صبتمرب 1792.
   تتجلى يف كال احلركتني الينابيع 
امل�صلحة  ل���ل���ق���وات  ���ص��م��ح��ت  ال���ت���ي 
ب���ال���رد ع��ل��ى حماولة  الأوك���ران���ي���ة 
ال��غ��زو ال��رو���ص��ي: ال�����ص��رع��ة، وخفة 
املعلومات  وا����ص���ت���خ���دام  احل���رك���ة، 
م�����ن امل������ي������دان، وت���ع���ب���ئ���ة اجل���ن���ود 
املتحم�صني، وما اإىل ذلك. وت�صتغل 
دروعها  الأوك��ران��ي��ة فعال  ال��ق��وات 

مو�صكو هذه.
   ومهما كانت نتائجها الع�صكرية 
اأو  م��ل��م��و���ص��ة  ع���اب���رة،  اأو  )دائ���م���ة 
رم������زي������ة(، ف�������اإن ه������ذه امل�����ب�����ادرات 
اأوكرانيا جنت  اأن  تثبت  الع�صكرية 
وكاأّمة.  الرو�صي كدولة  الغزو  من 
انتهزت  امل�صادة،  الهجمات  وبهذه 
فر�صة  ي���دي���ه���ا  ب��ك��ل��ت��ا  اأوك����ران����ي����ا 
ويبقى  الدبلوما�صية”،  “العودة 
وخ�صو�صا،  النجاح،  فر�س  تقييم 

الغر�س من هذه العمليات.

»فاملي االأوكراين«؟
العمليات  ه�����ذه  ت�����ص��ت��ج��ي��ب  ل     
بعناية،  م���درو����س  ل��ت��وق��ي��ت  ف��ق��ط 
جمالت  يف  ��ا  اأي�����صً ن�صرها  يتم  ب��ل 
جغرافية ومن خالل اأ�صاليب عمل 
رمزية للغاية. ويف العمليتني، فاإن 

بالن�صبة  يعني،  خر�صون  منطقة 
ا�صتعادة  حم��اول��ة  ل��الأوك��ران��ي��ني، 
اأهم املدن التي احتلها  واح��دة من 
التقدم  وعرقلة  الرو�صي،  اجلي�س 
الأ�صا�صية  املنطقة  نحو  ال��رو���ص��ي 
غ��رب( وخا�صة  اأودي�صا )جنوب  يف 
ن���ح���و �صبه  ق���ف���ل  ف���ت���ح  حم����اول����ة 
التي  العملية  ه��ذه  القرم.  جزيرة 
طويلة،  ف����رة  م��ن��ذ  اإع����داده����ا  مت 
باملعنى  مفاجًئا”،  “عماًل  لي�صت 
اأبدت  كييف  لأن  للكلمة،  الدقيق 
جنوب  عن  للتخلي  رف�صها  دائ��ًم��ا 

البالد.
   من ناحية اأخ���رى، ف��اإن الهجوم 
�صمال  يف  ���ص��ن��ه  مت  ال����ذي  امل�����ص��اد 
تاأثر  من  جانبه،  من  زاد،  البالد 
اأخ���رى، تتمتع  امل��ف��اج��اأة. هنا م��رة 
وجهات  من  كربى  بقيمة  املنطقة 

النقاط  على  ب�صرعة  لالنق�صا�س 
للجي�س  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
ال�صمال؛ لقيادة حملة  الرو�صي يف 
���ص��رق خاركيف؛  ج��ن��وب  دون��ب��ا���س 
واأخ���را، يف اجل��ن��وب، بالقرب من 
الرو�صية  ال��ق��وات  لعرقلة  ال��ق��رم، 
التي توا�صل التحرك نحو منطقة 
�صلطت  اأخ������رى،  وم�����رة  اأودي�������ص���ا. 
القوات امل�صلحة الأوكرانية ال�صوء 
الرو�صية،  ال����ق����وات  اإج����ه����اد  ع��ل��ى 
ملعداتهم،  فيه  امل�صكوك  وامل�صتوى 

والنوعية الرديئة لتكتيكاتهم.
م�صلحتها  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة     
التي  امل���ن���اط���ق  ف������اإن  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة، 
لها  الأوكرانية  القوات  فيها  تعمل 
اأ�صا�صية  ورم��زي��ة  �صيا�صية  قيمة 
الأوك�����ران�����ي�����ة  الآراء  م�����ن  ل����ك����ل 
وال��رو���ص��ي��ة. ف��ال��ه��ج��وم امل�����ص��اد يف 

هل �الأهد�ف �الأوكر�نية �ملعلنة و�قعية ع�صكريا و�قت�صاديا؟

فقد اجلنود الرو�س الكثر من املعدات اأثناء ان�صحابهمعربات مدرعة مدمرة يف منطقة كرخيف يوم ال�صبت

مت اإطالق الهجومني يف حلظة مهمة يف 
الروزنامة اال�سرتاتيجية الدولية واالإقليمية

 املناطق التي تعمل فيها القوات االأوكرانية لها 
قيمة �سيا�سية ورمزية اأ�سا�سية الآراء الطرفني

يف ذكرى 11 �صبتمرب.. خرب مزعج لل�صعب �الأفغاين •• عوا�صم-وكاالت

حلت الذكرى ال�21 لهجمات 11 �صبتمرب بخرب مقلق لل�صعب الأفغاين، 
املجمدة  الأف��غ��اين  امل��رك��زي  البنك  اأم���وال  م��ن  ن�صبة  احتمال حتويل  وه��و 
بالوليات املتحدة اإىل ذوي �صحايا هذه الهجمات، رغم عدم ثبوت م�صوؤولية 
اأي جهة اأفغانية عنها. وير�صد باحث �صيا�صي ملوقع “�صكاي نيوز عربية” 
يف  بالتورط  طالبان  حركة  اتهام  وحقيقة  الأم���ر،  لهذا  القانوين  املوقف 

التفجرات، وم�صر الأموال حتى الآن.

ما الق�سة؟
فر  احل��ك��م،  على  طالبان  ح��رك��ة  �صيطرت  وب��ع��د   ،2021 اأغ�صط�س  يف   •
البلد، تاركني يف الحتياطي الفيدرايل  كبار قادة احلكومة الأفغانية من 

الأمركي اأر�صدة للبنك املركزي الأفغاين ب�7 مليارات دولر.
جو  الأم��رك��ي،  الرئي�س  اأن  الأبي�س  البيت  اأع��ل��ن   ،2022 ف��رباي��ر  يف   •
يف  الأف��غ��اين  البنك  اأر���ص��دة  بتجميد  يق�صي  تنفيذيا  اأم���را  وق��ع  ب��اي��دن، 

املوؤ�ص�صات املالية بالوليات املتحدة، وحتويلها اإىل ح�صاب موحد يف البنك 
الفيدرايل.

• بالتزامن، �صرح م�صوؤول اأمركي باأن اإدارة بايدن تعتزم ت�صهيل الو�صول 
دون  اأفغان�صتان،  وم�صتقبل  الأفغاين  ال�صعب  لدعم  دولر  مليار   3.5 اإىل 

منح حركة طالبان اإمكانية الو�صول اإليها.
• مبوجب الأمر التنفيذي فاإن ال�3.5 مليار املتبقية �صتبقى يف الوليات 
املتحدة رهن دعاوى ق�صائية رفعها �صحايا اإرهاب اأمركيون، منهم عائالت 

لعدد من �صحايا هجمات 11 �صبتمرب 2001، �صد طالبان.
ناق�س  اأمركيا  وف��دا  اأن  الأمركية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت  يوليو،  يف   •
مع م�صوؤولني يف حركة طالبان جهود الإفراج عن مليارات الدولرات من 
خالل  طالبان  حركة  طالبت  فيما  الأف��غ��اين،  املركزي  البنك  احتياطيات 

املناق�صات باحلق يف احل�صول على الأموال املجمدة.

القا�صية  اأو���ص��ت  ب���اأن  ت��ط��ورا لف��ت��ا،  الق�صية  ���ص��ه��دت  اأغ�����ص��ط�����س،  ويف   •
�صبتمرب   11 هجمات  ل�صحايا  ال�صماح  ب��ع��دم  ن��ت��ربن،  ���ص��ارة  الأم��رك��ي��ة، 
بال�صتيالء على اأ�صول مبليارات الدولرات للبنك املركزي الأفغاين للوفاء 

باأحكام ق�صائية ح�صلوا عليها �صد طالبان.
الق�صائي،  البنك حم�صن من الخت�صا�س  اأن  اإىل  القا�صية هذا  واأرجعت 
طالبان  بحركة  فعليا  اعرافا  �صيعد  الأ���ص��ول  على  بال�صتيالء  وال�صماح 
الرئي�س  �صوى  فعله  ي�صتطيع  ل  اأم��ر  وهو  الأفغانية،  احلكومة  باعتبارها 

الأمركي.

عقاب جماعي واأدلة غائبة
ي�صف  والإع��الم،  للدرا�صات  اأفغان�صتان  مركز  رئي�س  وزي��ن،  الهادي  ف�صل 
�صبتمرب   11 ل�صحايا  املجمدة  الأم��وال  ن�صف  لت�صليم  بايدن  اإدارة  اجت��اه 

باأنه “عقاب لل�صعب الأفغاين الذي يعاين بالأ�صا�س من اأزمات مالية«.
تاأتي كل هذه القرارات الأمركية، رغم اأنه ل توجد حتى الآن اأدلة دامغة 

على تورط حركة طالبان يف الهجمات، رغم مرور 21 عاما على وقوعها.
القاعدة(،  تنظيم  نفذها  )التي  بالتفجرات  لها  �صلة  األ  طالبان  وتوؤكد 
املتهمني  م��ع  دويل  حتقيق  ب���اإج���راء  ووع����دت   ،2001 م��ن��ذ  ذل���ك  وت��ك��رر 

املوجودين يف اأفغان�صتان وقتها، وفقا ل�”وزين«.
كما يلفت الباحث اإىل اأن املتهمني يف التفجرات مل يكونوا من اأفغان�صتان، 

وحتى الوليات املتحدة مل تتهم طالبان ب�صكل مبا�صر.
لدى  الأف��غ��اين  امل��رك��زي  البنك  باحتياطات  ال��دف��ع  ف��اإن  “وزين”،  ح�صب 
الوليات املتحدة لأ�صر �صحايا 11 �صبتمرب مل يحدث حتى الآن، وما زالت 

املحادثات جتري بني وا�صنطن وحكومة طالبان بخ�صو�س هذه الأموال.
اأما تعليل القا�صية الأمركية بعدم جواز تخ�صي�س الأموال لل�صحايا، لأن 
هذا يعد اعرافا بحكومة طالبان، فال يتفق مع ذلك، لفتا اإىل اأن املجتمع 
الدويل يتعامل مع حكومة طالبان مببداأ الأمر الواقع “ويف النهاية يبقى 

�صحية كل هذه التجاذبات ال�صعب الأفغاين املحا�صر باأزمات عديدة«.
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املال والأعمال
حممد بن خليفة �آل مكتوم يبحث �لتعاون �لعقاري مع �لقن�صل �لبحريني 

خالل فرة تدقيق تبداأ من اأول 
عليها  و�صيتعني   ،2023 يناير 
اإجراء مراجعة مع ا�صتكمال 12 
التدقيق،  دورة  ب��داي��ة  م��ن  �صهراً 
التقارير  ت���ق���دمي  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
90 يوماً من  للوزارة يف غ�صون 

النتهاء من دورة املراجعة.
قد  الق��ت�����ص��اد  وزارة  اأن  ي���ذك���ر 
العناية  لوائح  �صدور  عن  اأعلنت 
الواجبة لعملية التوريد امل�صوؤول 
اإحاطة  خ����الل  وذل�����ك  ل���ل���ذه���ب، 
يوليو  �صهر  يف  نظمتها  اإعالمية 
امل���ا����ص���ي، ومي��ك��ن الط�����الع على 
ال�صغط على  اللوائح عن طريق 
العناية  ل��وائ��ح  ال��ت��ايل:  ال��راب��ط 
الواجبة لعملية التوريد امل�صوؤول 
 - الق���ت�������ص���اد  وزارة   - ل���ل���ذه���ب 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة /

. /moec.gov.ae

•• اأبوظبي-وام:

وزارة  ج���ه���ود  ت���ع���زي���ز  اإط�������ار  يف 
تطبيق  يف  امل�����ص��ت��م��رة  الق��ت�����ص��اد 
م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل وط��ن��ي��ة ملواجهة 
متويل  ومكافحة  الأم���وال  غ�صل 
�صيا�صة  ال���وزارة  ن�صرت  الإره���اب، 
العناية  بلوائح  اخلا�صة  الذهب 
الواجبة لعملية التوريد امل�صوؤول 
للذهب، عرب موقعها الإلكروين 

باللغتني العربية والإجنليزية.
جمموعة  ال�صيا�صة  هذه  وت�صمل 
لقطاع  وامل��ع��اي��ر  ال�صوابط  م��ن 
والأحجار  الثمينة  املعادن  جتارة 
حيث  /ال��������ذه��������ب/،  ال����ك����رمي����ة 
عملي  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ت���ط���وي���ره���ا  مت 
العناية  اإر������ص�����ادات  م���ع  ي��ت��واف��ق 
منظمة  م����ن  امل��ع��ل��ن��ة  ال���واج���ب���ة 
والتنمية  الق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��اون 

وفق  ال��ت��وري��د  ل�صل�صلة  ال��واج��ب��ة 
ومعاير  ومبادئ  التدقيق  خطة 

للتدقيق ال�صنوية.
املن�صاأة  اأو  ال�صركة  خام�صاً: تلتزم 
اخلا�صعة للرقابة بتقدمي جميع 
تقارير التدقيق اخلا�صة بالعناية 
الواجبة يف �صل�صلة التوريد لوزارة 
�صنوي،  اأ���ص��ا���س  ع��ل��ى  الق��ت�����ص��اد 
الأع�صاء املعتمدون  اأي�صاً  ويلتزم 
الإم����ارات  ال��ع��ام��ل��ون وف��ق معيار 
بتقدمي  للذهب  اجليد  للت�صليم 
التقارير املعدة لأغرا�س العتماد 
للوزارة على اأ�صا�س �صنوي للوفاء 
بالتزامات رفع التقارير مبوجب 

هذه ال�صيا�صة.
واأكدت ال�صايف اأن تطبيق �صيا�صة 
التوريد امل�صوؤول للذهب �صي�صب 
يف رفع كفاءة قطاع جتارة املعادن 
ال��ث��م��ي��ن��ة والأح���ج���ار ال��ك��رمي��ة /

الذهب/، مبا يعزز من تناف�صيته 
والهام يف حتقيق  ودوره احليوي 
امل�صتدامة،  القت�صادية  التنمية 
واحلفاظ على امل�صالح التجارية 
الإمارات..  لدولة  وال�صتثمارية 
عمل  فريق  جاهزية  اإىل  م�صرة 
كافة  ل��ت��ق��دمي  الق��ت�����ص��اد  وزارة 
اأ����ص���ك���ال ال����دع����م ال���ف���ن���ي مب����ا يف 
ال�صركات  م�صوؤويل  تدريب  ذل��ك 
وتطبيق  ف��ه��م  ع��ل��ى  ال�����ص��ل��ة  ذات 
الطرق  واأ�صهل  باأف�صل  ال�صيا�صة 
اإطار حر�س  والو�صائل، وذلك يف 
الوزارة على دعم فعالية وجاذبية 
حتقيق  م�����ع  الأع�������م�������ال  ق����ط����اع 
اأف�صل  وف���ق  امل��ط��ل��وب  الم��ت��ث��ال 

املمار�صات العاملية.
اأنه يجب على  ال��وزارة  واأو�صحت 
اخلا�صعة  وامل��ن�����ص��اآت  ال�����ص��رك��ات 
الالئحة  مب��ت��ط��ل��ب��ات  الل����ت����زام 

ت�صنف  وال���ت���ي   ،/OECD/
العاملية  املمار�صات  اأف�صل  �صمن 

يف هذه ال�صاأن.
واأو�صحت �صفية ال�صايف، مديرة 
يف  الأم���وال  غ�صل  مواجهة  اإدارة 
ال�صيا�صة  اأن  الق��ت�����ص��اد،  وزارة 
تعزيز  اإىل  ت����ه����دف  اجل�����دي�����دة 
م�صايف  ومن�صاآت  �صركات  ال��ت��زام 
الواجبة  العناية  بتطبيق  الذهب 
ل�����ص��ال���ص��ل ت���وري���د ال����ذه����ب، مبا 
هذه  م�صالح  ح��م��اي��ة  يف  ي�صاهم 
الأن�صطة  متار�س  التي  ال�صركات 
والذهب  بال�صبائك  ال�صلة  ذات 
العقوبات  م���ن  ال��ت�����ص��ن��ي��ع  ق��ب��ل 
املرتبة  الإداري���������ة  واجل���������زاءات 
ع��ل��ى ع���دم الم��ت��ث��ال وف���ق اأحكام 
للمر�صوم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة 
رق�����م /20/  احت�������ادي  ب���ق���ان���ون 
مواجهة  ���ص��اأن  يف   2018 ل�صنة 

اخلا�صعة  امل��ن�����ص��اأة  اأو  ال�����ص��رك��ة 
معني  م�����ص��وؤول  بتعيني  للرقابة 
امل�صوؤولية  وي��ت��ح��م��ل  ب��الم��ت��ث��ال 
التنفيذي  الرئي�س  اأم��ام  مبا�صرًة 
وي��ح��ظ��ى بحق  ي��ع��ادل��ه/  م��ا  /اأو 
/ الإدارة  جمل�س  اإىل  ال��و���ص��ول 

اأي�صاً  ويتحمل  ي��ع��ادل��ه/،  م��ا  اأو 
ال�صاملة  الإدارة  ع��ن  امل�صوؤولية 
ل�صل�صلة  الواجبة  العناية  لعملية 
ت��وري��د ال��ذه��ب، وي��ج��ب اأن توفر 
ال�صركة برناجماً تدريبياً جلميع 
امل�����ص��ارك��ني يف هذه  الأ���ص��خ��ا���س 
لل�صفافية  نظام  واإن�صاء  العملية، 
والرقابة  امل��ع��ل��وم��ات  وم�����ص��ارك��ة 
عالقات  ال�صركة  وتقيم  عليها، 
ط��وي��ل��ة امل���دى م��ع امل���وردي���ن واأن 
جتعل مورديها يلتزمون ب�صيا�صات 
مع  يتما�صى  مبا  التوريد  �صل�صلة 
العناية  بذل  بد من  اللوائح، ول 

ومكافحة  الأم���وال  غ�صل  جرائم 
متويل الإرهاب والتنظيمات غر 

امل�صروعة.
ال���ت���زام  اإىل  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  وت�����ص��ر 
ال��ذه��ب بالنظر  ت��ك��ري��ر  ���ص��رك��ات 
ملخاطر اجلرمية املالية عند اإدارة 
م���وردي���ه���ا وكافة  م���ع  ع��الق��ات��ه��ا 
اجل����ه����ات ال���ف���اع���ل���ة الأخ��������رى يف 
�صل�صلة التوريد و�صمان الت�صليم 
اجل���ي���د والم���ت���ث���ال وف����ق خم�س 
وتطبيق  اإن�����ص��اء  اأوًل:  خ��ط��وات: 
اأنظمة اإدارة حوكمة قوية لل�صركة 
الواجبة  العناية  ب�صاأن  املن�صاأة  اأو 
وذلك  ال��ذه��ب،  ت��وري��د  ل�صال�صل 
اإدارة  جمل�س  اكت�صاب  خالل  من 
املعارف  ي��ع��ادل��ه،  م��ا  اأو  ال�����ص��رك��ة، 
واخلربات الالزمة، اأو ال�صتعانة 
خارجيني  وخ���رباء  مب�صت�صارين 
والتزام  الأن��ظ��م��ة،  ه���ذه  لإن�����ص��اء 

عمل  عالقة  اإقامة  قبل  الواجبة 
جديدة مع املورد ويجب احلر�س 
هذا  تنفيذ  يف  ال�صتمرارية  على 
ث��ان��ي��اً: حت��دي��د وتقييم  ال�����ص��اأن. 
عن  التوريد،  �صل�صلة  يف  املخاطر 
العناية  ب���اإج���راء  ال��ق��ي��ام  ط��ري��ق 
الواجبة ل�صل�صلة التوريد لتحديد 
امل���خ���اط���ر امل���ح���ت���م���ل���ة، وحت���دي���د 
“موؤ�صرات  اخل���ط���ر  م���وؤ����ص���رات 
توريد  �صل�صلة  يف  املخاطر  عالية 
امل�صتمرة  وامل���راق���ب���ة  الذهب”، 
العليا  الإدارة  اإىل  التقارير  ورفع 

داخل ال�صركة اأو املن�صاأة.
ث������ال������ث������اً: ت���������ص����م����ي����م وت���ن���ف���ي���ذ 
لال�صتجابة  اإدارة  ا�صراتيجية 
حتديد  ع��رب  امل��ح��ددة  للمخاطر 

خطة مراقبة املخاطر.
تدقيق من  اإج��راء  ترتيب  رابعاً: 
للعناية  م�����ص��ت��ق��ل  ث���ال���ث  ط����رف 

وز�رة �القت�صاد تن�صر �صيا�صة توريد �لذهب �جلديدة عرب موقعها �الإلكرتوين باللغتني �لعربية و�الإجنليزية
- �سفية ال�سايف: ال�سيا�سة تعزز حماية من�ساآت و�سركات م�سايف الذهب وفق اأف�سل املمار�سات مبا ي�سهم

 يف احلفاظ على امل�سالح التجارية واال�ستثمارية للدولة
- تطبيق ال�سيا�سة اجلديدة ي�سب يف رفع كفاءة قطاع جتارة املعادن الثمينة واالأحجار الكرمية مبا يعزز 

من تناف�سيته ودوره احليوي يف حتقيق التنمية االقت�سادية امل�ستدامة 
- تطوير ال�سيا�سة من خالل تطبيق عملي يتوافق مع اإر�سادات العناية الواجبة املعلنة من منظمة

  »OECD« التعاون االقت�سادي والتنمية 

على  وحر�صاً  اجل��دي��دة  مهامه  البحرين  ململكة  ال��ع��ام 
تعزيز العالقات الوطيدة بني البلدين ال�صقيقني.

املتبادلة  العالقات  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وا�صتعر�س 
واآليات الدعم التي ميكن لدائرة الأرا�صي والأمالك يف 
دبي تقدميها للجهات القائمة على القطاع العقاري يف 

البحرين.
جميع  مع  التعاون  �صبل  تعزيز  على  ال��دائ��رة  وحتر�س 
اجلهات املحلية والعاملية لتبادل اخلربات وتعزيز اأوا�صر 
الرابط معها للو�صول اإىل اأف�صل املعاير العاملية مبا 
يتما�صى مع اخلطط الإ�صراتيجية للدائرة والإ�صتفادة 

من تطوير اخلطط الطموحة خلدمة املجتمع.

•• دبي -وام:

دائرة  رئي�س  مكتوم  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�صيخ  بحث 
الأرا���ص��ي والأم���الك يف دب��ي خ��الل لقائه �صعادة �صعود 
يف  البحرين  ململكة  العام  القن�صل  الن�صف  علي  ح�صن 
دبي والإمارات ال�صمالية �صبل تعزيز العالقات الوطيدة 
وال���ت���ع���اون امل�����ص��رك يف جم���ال ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري بني 

الإمارات والبحرين.
بن  بطي  �صلطان  �صعادة  ح�صره  ال���ذي   - اللقاء  ي��اأت��ي 
جم��رن م��دي��ر ع��ام دائ���رة الأرا����ص���ي والأم����الك يف دبي 
وعدد من م�صوؤويل الدائرة - مبنا�صبة ا�صتالم القن�صل 

طري�ن �الإمار�ت تعزز خدمتها
 �إىل �جلز�ئر برحلة �أ�صبوعية خام�صة

•• دبي- وام:

اأعلنت طران الإمارات عن تعزيز خدمتها من واإىل اجلزائر باإ�صافة رحلة 
اأ�صبوعية خام�صة اعتبارا من 7 اأكتوبر 2022.

و�صتوفر الرحلة اجلديدة مزيداً من اخليارات واملرونة اأمام امل�صافرين اإىل 
اجلزائر ومن اجلزائر اإىل دبي اأو عربها اإىل خمتلف حمطات �صبكة طران 

الإمارات الوا�صعة التي تغطي اأكرث من 130 وجهة يف القارات ال�صت.
البوينج  بطائرات  واجل��زائ��ر  دب��ي  الإم���ارات رحالتها بني  وتخدم ط��ران 
اإىل  بالإ�صافة  الرحلة اجلديدة يوم اجلمعة  و�صتعمل   .300ER-777

الرحالت احلالية الأربع اأيام الثالثاء واخلمي�س وال�صبت والأحد.

وفد �قت�صادي �إمار�تي يزور جورجيا

جممع �ل�صارقة لالبتكار ي�صتعر�س حو�فزه �ال�صتثمارية �أمام وفود من �الأرجنتني وهنغاريا
•• ال�صارقة-وام:

زارت وفود من الأرجنتني وهنغاريا ت�صم رجال الأعمال وروؤ�صاء وم�صوؤويل 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�صارقة  جممع  اأعمال..  وحا�صنات  نا�صئة  �صركات 
والبتكار للتعرف والطالع على جتربة املجمع ومبادراته لو�صع حلول تقنية 
لعدد من القطاعات احليوية بالإ�صافة لالطالع على الفر�س ال�صتثمارية 
النا�صئة  وال�صركات  للم�صتثمرين  املجمع  يقدمها  التي  واخل��دم��ات  املتاحة 
وا�صتمع  و�صراكة.  تعاون  عالقات  وبناء  القت�صادي  التعاون  تعزيز  و�صبل 

يقدمها  التي  والت�صهيالت  واخل��دم��ات  املميزات  اأه��م  عن  �صرح  اإىل  ال��وف��ود 
املجمع للم�صتثمرين وخططه امل�صتقبلية واأهم ال�صتثمارات التي يحت�صنها 
مثالية  ا�صتثمارية  بيئة  يف  العاملي  امل�صتوى  ذات  للخدمات  نتيجة  املجمع 
بالإ�صافة  والزده��ار  النمو  على  البتكارية  وال�صتثمارات  ال�صركات  ت�صاعد 
الت�صهيالت  كافة  لتقدمي  والبتكار  للبحوث  ال�صارقة  جممع  ا�صتعداد  اىل 
يف  وال�صتثمار  العمل  يف  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  والهنغارية  الأرجنتينية  لل�صركات 
املجمع  روؤي��ة  عليه  ت�صتند  ارتكاز  نقطة  يعترب مبثابة  ال��ذي  املعريف  القطاع 

ور�صالته من خالل دعم وت�صجيع وتطوير منظومة البتكار.

بنك دبي �لتجاري يوقع �تفاقية �صر�كة مع 
�صرف دي جي للطاقة لتوفري حلول متويل م�صتد�مة 

غرفة التجارة وال�صناعة يف جورجيا، 
نائب مدير  زيراكي�صفيلي،  وتورنيك 

موؤ�ص�صة جورجيا.
التعاون  تعزيز  اإىل  امل��ذك��رة  وت��ه��دف 
بني القطاعني اخلا�صني يف البلدين 
يف العديد من املجالت، واإىل حتفيز 
ودعم  القت�صادية،  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل 

ال�صراكات التجارية وال�صتثمارية.
الإماراتي  الق��ت�����ص��ادي  ال��وف��د  ���ص��ّم 
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ع������ن  مم���ث���ل���ني 
وال���ت���ع���اون ال�������دويل، واحت������اد غرف 
التجارة وال�صناعة، ووزارة القت�صاد، 
ووزارة املالية، ووزارة التغير املناخي 
والتعليم،  الربية  ووزارة  والبيئة، 
امل�صتقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  و���ص��رك��ة 
 AD« اأب��وظ��ب��ي  وم��وان��ئ  “م�صدر”، 
Ports« ومكتب اأبوظبي لال�صتثمار، 
وجهات اأخ��رى، اإىل جانب عدد كبر 

من رجال الأعمال.

قائمة  ت�������ص���در  ون”  “عجمان 
ت����داوًل متقدماً  الأك���رث  امل�����ص��اري��ع 
“اأبراج  م�����ص��روع��ي  م���ن  ك���ل  ع��ل��ى 
“جولدكر�صت  و  الهورايزون” 
كما جاء “حي اليا�صمني”  درمي”، 
الأكرث  الأح��ي��اء  قائمة  راأ����س  على 
و  “الزاهية”  ت��داوًل يليه كل من 

“م�صفوت 3«.

دبي لال�صتثمار تعلن عن توزيع 
�أرباح مرحلية على �مل�صاهمني

•• دبي-وام:

اأرباح  توزيع  امل��ايل، عن  دبي  �صوق  املدرجة يف  لال�صتثمار،  دبي  �صركة  اأعلنت 
مرحلية بن�صبة %7.5 على امل�صاهمني. وتاأتي خطوة توزيع الأرباح املرحلية، 
نتيجًة لعملية التخارج التي قامت بها املجموعة، واأثمرت عن بيع %50 من 
حقوق امللكية يف “اإمييكول” يف اأبريل 2022 وحتقيق مكا�صب و�صلت اإىل ما 

يقارب 1 مليار درهم ، �صيتم اإدراجها يف الربع الثالث من العام 2022.

“ي�صر “�صرف دي جي  نيلي�س خاخلو ، الرئي�س التنفيذي ل� “�صرف دي جي”: 
الطاقة  حلول  لتوفر  التجاري  دب��ي  بنك  مع  �صراكة  يف  تدخل  اأن  للطاقة” 
ال�صراكة  الفلل مع خيارات مرنة للتمويل. و�صتعمل هذه  ال�صم�صية لأ�صحاب 
�صداد  بفرة  ال�صتمتاع  ذات��ه  الوقت  العمالء، ويف  كهرباء  فواتر  على خف�س 
اإنتاج الكهرباء من م�صادر الطاقة امل�صتدامة، مثل الطاقة  ممددة. و�صي�صاهم 
املايل  الأم���ن  �صتعزز  وال��ت��ي  املتقلبة  الطاقة  تكاليف  م��ن  احل��د  يف  ال�صم�صية، 
لدولة الإمارات العربية املتحدة و�صكانها«. وعلق اأميت مالهوترا ، املدير العام 
�صعداء  “نحن  التجاري:  دب��ي  بنك  يف  ل��الأف��راد  امل�صرفية  اخلدمات  ملجموعة 
لتوفر حلول متويل ب�صيطة ورقمية  “�صرف دي جي للطاقة”  بتعاوننا مع 
لعمالئنا لركيب الألواح ال�صم�صية يف منازلهم. ويوفر البنك خيارات متويل 
باأ�صعارها  تتميز  والتي  الئتمان  وبطاقات  ال�صريعة  القرو�س  تت�صمن  وا�صعة 

التناف�صية لت�صجيع العمالء على اختيار احللول امل�صتدامة«.
ومتا�صياً مع التزامنا بال�صتدامة، فقد اأطلق البنك موؤخراً عدداً من املبادرات 
اجلديدة مبا يف ذلك قر�س ال�صيارة الكهربائية وقر�س التعليم باأ�صعار فائدة 
خمف�صة للعمالء. من جهته قال رامكومار �صنكاري، رئي�س الأعمال - الطاقة 
850 فيال تعمل  اأك��رث من  “مع وج��ود  “�صرف دي جي”:  امل��ايل يف  وامل��دي��ر 
ال�صم�صية  الطاقة  م�صاريع  من  ميجاوات   85 من  واأك��رث  ال�صم�صية  بالطاقة 
اجلاري العمل بها واملكتملة يف القطاعات التجارية وال�صناعية وال�صكنية، فاإننا 
وجودة  الدفع،  يف  باملرونة  واملدعومة  ال�صم�صية  الطاقة  حلول  بتوفر  نفخر 
الت�صليم، وخدمات ما بعد البيع. عندما بداأت النقا�صات مع بنك دبي التجاري 
حول توفر خيارات التمويل امل�صتدام من خالل القر�س ال�صريع والبطاقات 
الئتمانية، فقد بدا بديهياً توفر املرونة يف الدفع لأ�صحاب الفلل الراغبني 
�صي�صتمتعون فيه بفواتر  الذي  الوقت  ال�صم�صية، يف نف�س  الأل��واح  يف تركيب 

كهرباء خمف�صة«.

•• دبي- د.حممود علياء 

اأعلن بنك دبي التجاري، اأحد البنوك الوطنية الرائدة يف دولة الإمارات العربية 
التابعة ملجموعة  “�صرف دي جي”،  املتحدة، عن توقيعه لتفاقية �صراكة مع 

“�صرف جروب” والتي تتخذ من الإمارات العربية املتحدة مقراً لها.
اإنتاج الطاقة النظيفة من خالل تركيب  و�صتمكن هذه ال�صراكة العمالء من 
لدى  واملتوفرة  منازلهم  اأ�صطح  على  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  الطاقة  اأنظمة 
“�صرف دي جي للطاقة” ومتويلها من خالل باقات متويل بنك دبي التجاري 
امل�صتدامة والرقمية. وت�صمل باقات متويل بنك دبي التجاري امل�صتدامة خيار 
تقدمي  ميكن  حيث  الئتمان  بطاقة  اأو  ال�صريع  القر�س  خ��الل  من  التمويل 
الطلب رقمياً على تطبيق CBD للموبايل بعملية �صل�صة و�صريعة ول تتطلب 
اأي م�صتندات �صوى الهوية الإماراتية. وميكن للعمالء ال�صتمتاع بفرة �صداد 
ت�صل لغاية 48 �صهًرا باأ�صعار فائدة تف�صيلية.  وقع التفاقية كل من الدكتور 
 ، خاخلو  نيلي�س  و  التجاري  دبي  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  ليندر،  فان  برند 
الرئي�س التنفيذي ل� “�صرف دي جي”وذلك خالل حفل اأقيم موؤخًرا يف املقر 
التنفيذي  الرئي�س  ليندر،  فان  الدكتور برند  وقال  دبي.  للبنك يف  الرئي�صي 
لبنك دبي التجاري: “تعد ال�صتدامة جزءاً اأ�صا�صياً من ا�صراتيجية اأعمالنا، 
العمالء  لتمكني  للطاقة”  جي  دي  “�صرف  مع  نتعاون  اأن  ي�صعدنا  فاإنه  ل��ذا 
اإيجابية ت�صاهم يف حتويل الدولة  اإنتاج الطاقة النظيفة واتخاذ مبادرات  من 
اإىل مركز عاملي للطاقة النظيفة والقت�صاد الأخ�صر. وتهدف دولة الإمارات 
العربية املتحدة اإىل توفر %75 من احتياجاتها من الطاقة من موارد الطاقة 
النظيفة بحلول عام 2050 لتلبية الطلب املتزايد على الطاقة و�صمان النمو 
امل�صتدام لقت�صاد الدولة. ونحن يف بنك دبي التجاري نفخر بدعم طموحات 
دولتنا وامل�صاهمة يف جهودها نحو تطوير م�صتقبل اأكرث ا�صتدامة«.  بدوره قال 

اإجمايل  من���ا  اإذ  م��ل��ح��وظ��اً،  ت���ط���وراً 
بني  النفطي  غ��ر  التجاري  التبادل 
مليون   223 ح���وايل  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن 
تعادل  من���و  ب��ن�����ص��ب��ة  اأم���ري���ك���ي  دولر 
%52. واأ�صاد معاليه بالتفاق الذي 
مت توقيعه خالل �صهر يونيو 2022 
لإعفاء مواطني جورجيا من تاأ�صرة 
الإمارات،  دولة  اإىل  امل�صبقة  الدخول 
ال�صتثمارات،  زي���ادة  اإىل  �صيوؤدي  م��ا 
ومن�������و احل�����رك�����ة ال�������ص���ي���اح���ي���ة بني 
بالتوقيع  ال��زي��ارة  وتوجت  البلدين. 
جمل�س  لإن�����ص��اء  تفاهم  م��ذك��رة  على 
الأع����م����ال الإم�����ارات�����ي - اجل���ورج���ي، 
حيث وّقعها �صعادة عبداهلل املزروعي، 
رئي�س احتاد غرف التجارة وال�صناعة 
يف الدولة ، وجيورجي برتايا، رئي�س 

وال�صتثمار،  وال���ت���ج���ارة  الق��ت�����ص��اد 
امل��ن��اخ وال���ص��ت��دام��ة والطاقة  وت��غ��ر 
بالإ�صافة  وال�����ص��ي��اح��ة،  ال��ن��ظ��ي��ف��ة، 
والريا�صة،  وال��ث��ق��اف��ة،  التعليم  اإىل 
كما  الدبلوما�صية،  ال��ربام��ج  وت��ب��ادل 
الإقليمية  الق�صايا  اجلانبان  ناق�س 
ال��ت��ي تواجه  ال��راه��ن��ة  وال��ت��ح��دي��ات 

املجتمع الدويل.
تطور  اإىل  ال�����ص��اي��غ  م��ع��ايل  واأ�����ص����ار 
ال����ت����ع����اون الق����ت���������ص����ادي ب����ني دول����ة 
الإم��ارات وجورجيا من خالل دخول 
ال�صراكة  اتفاقية  ب�����ص��اأن  امل��ف��او���ص��ات 
الق��ت�����ص��ادي��ة ال�����ص��ام��ل��ة اأواخ�����ر �صهر 
م��ع��ال��ي��ه يف  وب����نّي  احل�����ايل،  �صبتمرب 
هذا ال�صدد اأّن العالقات القت�صادية 
���ص��ه��دت خ����الل ال�������ص���ن���وات الأخ�����رة 

�صهر  اأن  ..م��و���ص��ح��ا  الإي���ج���اب���ي���ة 
اأغ�����ص��ط�����س ���ص��ه��د ت�����ص��ج��ي��ل 115 
عملية رهن باإجمايل 168 مليون 
درهم فيما �صجلت اأعلى قيمة رهن 
يف “الرو�صة 3” ب� 12.5 مليون 
درهم بينما �صهدت منطقة الزاهية 
مليون   12 ب���  مبايعة  قيمة  اأع��ل��ى 
درهم. واأو�صح املهري اأن م�صروع 

لدائرة  وفقا  ت��داول  عملية   614
الأرا����ص���ي وال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��اري يف 
املهند�س  ���ص��ع��ادة  وق����ال  ع��ج��م��ان. 
املهري مدير عام  عمر بن عمر 
دائرة الأرا�صي والتنظيم العقاري 
اأغ�صط�س  ���ص��ه��ر  اإح�����ص��ائ��ي��ات  اإن 
يف  العقاري  ال�صوق  ا�صتقرار  توؤكد 
الإم��ارة وحمافظته على معدلته 

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
الدويل، زيارة لوفد اقت�صادي برئا�صة 
معايل اأحمد بن علي حممد ال�صايغ 
اجلورجية  ل��ل��ع��ا���ص��م��ة  دول�����ة  وزي�����ر 
تبلي�صي، حيث التقى معاليه والوفد 
ال�صخ�صيات  م���ن  ال��ع��دي��د  امل���راف���ق 
مقّدمتهم  ويف  امل�������ص���ت���وى،  رف���ي���ع���ة 
اإيراكلي غاريبا�صفيلي، رئي�س  معايل 
ليفان  وم����ع����ايل  ج����ورج����ي����ا،  وزراء 
الوزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  دافيتا�صفيلي، 
امل�صتدامة،  والتنمية  القت�صاد  وزير 
خفتي�صيا�صفيلي،  األيك�صاندر  و�صعادة 

نائب وزير اخلارجية.
مناق�صة  ال����ل����ق����اءات  خ�����الل  وج������رت 
ال�����ع�����الق�����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب�����ني دول�����ة 
الإم��������ارات وج���ورج���ي���ا، وب��ح��ث �صبل 
ال�����ت�����ع�����اون يف جم��������الت:  ت����ط����وي����ر 

•• عجمان-وام:

العقارية  الت�صرفات  اإج��م��ايل  بلغ 
�صهر  خ�����الل  ع���ج���م���ان  اإم��������ارة  يف 
مليون   929 امل��ا���ص��ي  اأغ�����ص��ط�����س 
ت�صرفات   804 ع��ن  نتجت  دره��م 
عقارية يف حني بلغ جحم التداول 
اإجمايل  م��ن  دره���م  مليون   468

مليون درهم حجم �لت�صرفات �لعقارية يف عجمان   929
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املال والأعمال
»كهرباء دبي« تعلن �كتمال �لتح�صري�ت لعقد �لقمة �لعاملية لالقت�صاد �الأخ�صر يف دورتها �لثامنة

اأح��م��د بطي  �صعادة  اأم�����س بح�صور  ذل��ك خ��الل م��وؤمت��ر �صحفي عقد  ج��اء 
وليد  واملهند�س  بدبي؛  للطاقة  الأع��ل��ى  للمجل�س  العام  الأم��ني  املحربي 
بن �صلمان نائب رئي�س املنظمة العاملية لالقت�صاد الأخ�صر؛ وعبد الرحيم 

�صلطان مدير عام املنظمة العاملية لالقت�صاد الأخ�صر.
وق����ال م��ع��ايل ال��ط��اي��ر “ ت��اأت��ي ال��ق��م��ة ه���ذا ال��ع��ام يف ظ��ل ت��ن��ام��ي ح�صور 
اعتماد  العاملية من خالل  ال�صتدامة  اأجندة  الأو�صط على  ال�صرق  منطقة 
من  والتخفيف  املناخي  التغر  تداعيات  مع  للتكيف  فعالة  ا�صراتيجيات 
الإم����ارات  ودول���ة  ال�صقيقة  العربية  م�صر  جمهورية  ت�صتعد  حيث  اآث����اره 
والع�صرين من موؤمتر  والثامنة  والع�صرين  ال�صابعة  الدورتني  ل�صت�صافة 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن تغر املناخ خالل العام 
العاملية  الأن�صطة  قلب  يف  العربي  ال��ع��امل  ي�صع  م��ا  املقبل  وال��ع��ام  احل��ايل 
العامل  ي�صعى  التي  الطموحات  املناخي وحتقيق  العمل  تعزيز  اإىل  الهادفة 

ال���دورات  نهج  ب��ذل��ك  القمة  لتوا�صل  الإي��ج��اب��ي  للتغر  ال��داف��ع��ة  وال��ق��وة 
ال�صابقة يف العمل على تعزيز اإ�صراك ال�صباب يف العمل املناخي.

واأ�صاف “ ت�صلط الدورة الثامنة ال�صوء على التزام دولة الإمارات مبوا�صلة 
دعم امل�صاعي واجلهود الدولية لدفع عجلة التحول نحو القت�صاد الأخ�صر 
متا�صيا مع التوجيهات ال�صديدة لقيادتنا الر�صيدة و�صت�صكل القمة من�صة 
املناخي  التغر  لظاهرة  الت�صدي  يف  لالإمارات  الريادية  التجربة  مل�صاركة 
للو�صول  ال��وط��ن��ي��ة  وال���ص��رات��ي��ج��ي��ات  امل���ب���ادرات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  وت�صليط 
�صيما  ل  الكربون  منخف�س  القت�صاد  دعائم  واإر���ص��اء  املناخي  احلياد  اإىل 
“املبادرة ال�صراتيجية لالإمارات لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050” 
وا�صراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وا�صراتيجية احلياد الكربوين 
من  للطاقة  الإنتاجية  القدرة  من   100% لتوفر  دب��ي  لإم��ارة   2050

م�صادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050«.

•• دبي-وام:

للطاقة يف  الأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  الطاير  �صعيد حممد  اأعلن معايل 
ورئي�س  دبي  لهيئة كهرباء ومياه  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  والع�صو  دبي 
املنظمة العاملية لالقت�صاد الأخ�صر عن اكتمال التح�صرات لتنظيم الدورة 
�صبتمرب  و29   28 يومي  الأخ�صر  لالقت�صاد  العاملية  القمة  من  الثامنة 
احلايل يف مركز دبي التجاري العاملي حتت �صعار “قيادة العمل املناخي من 
خالل التعاون: خارطة الطريق لتحقيق احلياد الكربوين” والتي تنظمها 
واملجل�س  الأخ�صر  لالقت�صاد  العاملية  واملنظمة  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
الأعلى للطاقة يف دبي بالتعاون مع عدد من املوؤ�ص�صات العاملية حتت رعاية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.

اإىل حتقيقها يف هذا الإطار. و�صت�صهم القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�صر يف 
تعزيز اأوا�صر التعاون بني ال�صركاء واملعنيني وتهيئة البيئة املثالية لنعقاد 

هذين احلدثني العامليني«.
رئي�صية:  حم���اور  اأرب��ع��ة  على  ت��رك��ز  ال��ع��ام  ه��ذا  القمة  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
حمور  ويف  و”ال�صباب”.  الغذائي”  و”الأمن  و”التمويل”  “الطاقة” 
الطاقة �صتعمل القمة على ا�صتك�صاف اآفاق اإزالة الكربون من �صبكات الطاقة 
العتماد  وتخفيف  وامل��ت��ج��ددة  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م���وارد  م�صاهمة  وزي����ادة 
ا�صتقطاب وت�صجيع  التمويل على  الأحفوري. و�صركز حمور  الوقود  على 
الغذائي  الأم��ن  حم��ور  �صمن  القمة  �صتبحث  حني  يف  الأخ�صر  ال�صتثمار 
�صبل ومنهجيات تعزيز مرونة وا�صتدامة �صال�صل القيمة ملواجهة التحديات 
املتنامية يف هذا املجال. و�صت�صلط القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�صر ال�صوء 
امل�صتدامة  التنمية  حم��رك  باعتبارهم  ال�صباب  ومتكني  دع��م  �صرورة  على 

مذكرة تفاهم  بني د�ئرة �لطري�ن �ملدين ود�ئرة �لتنمية �القت�صادية بر�أ�س �خليمة لتعزيز �خلدمات يف �الإمارة 

من�صة Wio Bank تنطلق ر�صميا يف �الإمار�ت

غرفة �أبوظبي تبحث تعزيز �لتعاون مع �حتاد �ل�صناعات �مل�صرية
•• اأبوظبي- وام: 

اأكد �صعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول 
لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة اأبوظبي اأهمية انتهاز الفر�س 
وت��ع��زي��ز ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري، وت��و���ص��ي��ع جمالت 
يف  وال�صركات  الأع��م��ال  رج��ال  ب��ني  ال�صتثماري  ال��ت��ع��اون 
اإمارة اأبوظبي ونظرائهم يف جمهورية م�صر العربية، مبا 

يعود باملنفعة امل�صركة على �صعبي البلدين ال�صديقني.
جاء ذلك خالل زيارة وفد من جلنة ال�صتثمار والت�صال 
برئا�صة  امل�صرية،  ال�صناعات  باحتاد  الأع��م��ال  مبنظمات 
اإدارة احتاد  �صليمان وكيل جمل�س  الدكتور حممود منر 

وامل�صتثمرين  ال�صتثمار  امل�صرية، رئي�س جلنة  ال�صناعات 
�صركات  جمموعة  رئي�س  الأع��م��ال،  مبنظمات  والت�صال 
لرئي�س  الأول  النائب  ورح��ب  اأبوظبي.  لغرفة  ارك���وارزو 
اإىل  لفتا  ال�صيف،  بالوفد  اأبوظبي  غرفة  اإدارة  جمل�س 
ال�صركات  التعاون بني  الفر�س لالرتقاء مبجالت  توافر 
الإماراتية وامل�صرية يف عدد من القطاعات احليوية ذات 
الهتمام املتبادل، وقال اإن اإمارة اأبوظبي باتت مركزا هاما 
اإىل  ت�صعى  التي  العاملية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  ل�صتقطاب 
اإقامة مكاتب ومراكز اإقليمية لها يف الإمارة، لتنطلق منها 
والت�صهيالت  املزايا  من  م�صتفيدة  املجاورة،  الأ�صواق  اإىل 

واخلدمات التي توفرها اجلهات املعنية يف اأبوظبي.

ا�ستعر�س م�ستجدات تطوير امل�سار الوطني للحياد املناخي مبا يحقق التنمية املتوازنة

جمل�س �الإمار�ت للعمل �ملناخي يناق�س توجهات تعزيز �لو�صول للحياد �ملناخي مب�صاركة �لقطاع �خلا�س

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

وقعت دائرة الطران املدين براأ�س 
اخليمة ودائرة التنمية القت�صادية 
 6 تفاهم يف  براأ�س اخليمة مذكرة 
تعزيز  اأج���ل  م��ن   2022 �صبتمرب 
اأق�����وى م���ن خ����الل تعزيز  ���ص��راك��ة 
ولمارة  الدائرتني  لكال  اخلدمات 
حملياً  ع����ام،  ب�صكل  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
يف  التوقيع  مرا�صم  وجرت  وعاملياً. 
للتنمية  اخليمة  راأ����س  م��رك��ز  مقر 
ا�صتقبال  مت  ح��ي��ث  الق��ت�����ص��ادي��ة، 
���ص��امل بن  ال�صيخ  امل��ه��ن��د���س  ���ص��ع��ادة 
���ص��ل��ط��ان ال��ق��ا���ص��م��ي، رئ��ي�����س دائ���رة 
ال�����ط�����ران امل������دين وم����ط����ار راأ������س 
اخل��ي��م��ة ال�����دويل، وع�����ص��و جمل�س 
للطران  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
لمارة  التنفيذي  واملجل�س  امل��دين 

لراأ�س اخليمة.
ال�صيخ  ���ص��ع��ادة  ا�صتقباله  يف  وك���ان 
رئي�س  القا�صمي  ك��اي��د  ب��ن  حم��م��د 
راأ�س  القت�صادية يف  التنمية  دائرة 
عبدالرحمن  وال���دك���ت���ور  اخل��ي��م��ة 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  النقبي  ال�صايب 
ال���ت���ن���م���ي���ة الق����ت���������ص����ادي����ة ب����راأ�����س 
املحمود  ���ص��ع��ادة حم��م��د  و  اخل��ي��م��ة 

ع��ه��د راأ������س اخل��ي��م��ة، ع��ل��ى متكني 
وت��وف��ر امل���وارد ال��الزم��ة ل���الإدارات 
اإمارتنا.  جن���اح  م��ن  ج����زًءا  ل��ت��ك��ون 
ل�صعادة  تقديري  اأُب��دي  اأن  اأود  كما 
القا�صمي،  كايد  بن  حممد  ال�صيخ 
القت�صادية  التنمية  دائ���رة  رئي�س 
الدكتور  و�صعادة  اخليمة،  راأ���س  يف 
عبدالرحمن ال�صايب النقبي مدير 
عام دائرة التنمية القت�صادية راأ�س 
وتعاونهم  دع��م��ه��م  ع��ل��ى   ، اخل��ي��م��ة 
متنياتي  بخال�س  واأتقدم  امل�صتمر. 
لكل من الفريقني يف كل من دائرة 
ب���راأ����س اخليمة  امل�����دين  ال���ط���ران 
براأ�س  القت�صادية  التنمية  ودائ��رة 
التوفيق  ك��ل  لهم  واأمت��ن��ى  اخليمة 

والنجاح. 
ومن جهته اأكد رئي�س دائرة التنمية 
الق��ت�����ص��ادي��ة يف راأ������س اخل��ي��م��ة – 
����ص���ع���ادة ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن كايد 
القا�صمي – على ان قطاع الطران 
ال�صراتيجية  ال���ق���ط���اع���ات  م����ن 
اخلطط  ت�صتهدفها  التي  الرئي�صة 
لبناء  ت�����ص��ع��ى  ال����ت����ي  احل���ك���وم���ي���ة 
اق��ت�����ص��ادي ق���وي وم�����ص��ت��دام، قائم 
على تنويع م�صادر الدخل الوطني، 

وبناء اقت�صاد م�صتدام،  

والأهداف  بال�صراتيجية  �صعادته 
راأ�س  اإم���ارة  تقدم  اإىل  ت�صعى  التي 
نبني  “نحن  واأ�����ص����اف  اخل���ي���م���ة. 
اأ�صا�ًصا للتعاون والدعم، حتى نحقق 
والنمو  التنمية  وهو  واح��ًدا،  هدًفا 
راأ���س اخليمة. واأن  امل�صتدام لإم��ارة 
اأم��ر بالغ  نكون يف �صف واح��د ُيعد 

امل�صتقبلية لإمارة راأ�س اخليمة.
�صامل  املهند�س  ال�صيخ  �صعادة  عرب 
دائرة  رئي�س  القا�صمي،  �صلطان  بن 
الطران املدين ومطار راأ�س اخليمة 
الدويل وع�صو جمل�س اإدارة الهيئة 
واملجل�س  امل���دين  للطران  العامة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل����راأ�����س اخل���ي���م���ة، عن 

واأود اأن اأغتنم هذه الفر�صة لأهنئ 
بن  ���ص��ع��ود  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي،  ���ص��ق��ر 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  الأع��ل��ى 
اخليمة،  راأ��������س  ح���اك���م  امل����ت����ح����دة، 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
ويل  القا�صمي،  �صقر  بن  �صعود  بن 

التعاون  ب��ني  اجل��م��ع  م��ن  يتمكنوا 
ال���ذي م��ن ���ص��اأن��ه ت��ع��زي��ز احلمالت 
والبتكار  ال��ت�����ص��وي��ق  يف  امل�����ص��رك��ة 
تكاليف  تقليل  مع  العمالء،  ودع��م 
فردي  ب�صكل  اجل��ه��ود  ه��ذه  متابعة 
الأف�����ك�����ار  ت���ن���ف���ي���ذ  وامل���������ص����اع����دة يف 
التنمية  ع���ن  ال��ن��اجت��ة  الإي��ج��اب��ي��ة 

الأهمية يف ال�صعي لتحقيق مثل هذا 
يركز  ال��ذي  ال�صراتيجي  الهدف 
الت�صويقية  وال��رباع��ة  الإب���داع  على 
ت��ت��ح��رك حكومة  وامل��ع��رف��ة. ح��ي��ث 
راأ�س اخليمة بخطى �صريعة ل�صمان 
من��و وت��ط��ور الإم����ارة مب��ا يتما�صى 
الدولية.   وامل��ع��اي��ر  الأ����ص���واق  م��ع 

ي���وف���ر خدمات  م����ايل رق���م���ي ق����وي 
على  م�صتخدم  وجت��رب��ة  م�صرفية 
م�صتوى عاملي، وي�صع اأ�ص�س اقت�صاد 

امل�صتقبل«.
من�صة  “متهد  ���ص��ع��ادت��ه:  واأ����ص���اف 
للجيل  ال��ط��ري��ق   Wio Bank
ال��ق��ادم م��ن اخل��دم��ات امل�صرفية يف 
للعمالء  ���ص��ي��ت��ي��ح  وال�����ذي  امل��ن��ط��ق��ة 
ال��و���ص��ول اإىل ه���ذه اخل��دم��ات بكل 
املزيد  لتحقيق  ويدعمهم  �صهولة 
من الإجنازات يف اأعمالهم وحياتهم 

ال�صخ�صية«.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ج���اي�������س ب���ات���ل، 
 Wio ملن�صة  التنفيذي  الرئي�س 
الثورة  ا���ص��ت��م��رار  »م����ع   :Bank
على  تغيرات  اإح���داث  يف  الرقمية 
من  اأ���ص��ب��ح  املختلفة،  الق��ت�����ص��ادات 
ت��ط��وي��ر من���اذج ت�صغيل  ال�����ص��روري 
الأعمال  من���و  يف  ت�����ص��اه��م  ج���دي���دة 
ونحن  الإم�����ارات.  ب��دول��ة  الرقمية 
التايل للخدمات  التطور  اأن  نعتقد 
من  ال��ت��ح��ول  يف  يتمثل  امل�����ص��رف��ي��ة 
التقليدية  امل�����ص��رف��ي��ة  اخل����دم����ات 
الإن��رن��ت وال��ب��ن��وك الرقمية  ع��رب 
الرقمية  امل�����ص��رف��ي��ة  امل��ن�����ص��ات  اإىل 
 Wio اإط��الق  وي�صعدنا  املتكاملة. 
متكاملة  مالية  من�صة  اأول  لتكون 

واملعلومات والأدوات لإدارة حياتهم 
ال�صخ�صية والتجارية بكفاءة.

اخلدمات  لنقل   Wio وت��خ��ط��ط 
تفاعل  ن����ق����اط  اإىل  امل�������ص���رف���ي���ة 
للذهاب  حاجتهم  وتقليل  العمالء 
للو�صول  امل�����ص��رف��ي��ة  ال��ق��ن��وات  اإىل 
و�صتلعب  امل�صرفية.  اخل��دم��ات  اإىل 
دوراً فعاًل لدمج اخلدمات   Wio
امل���ال���ي���ة امل�����ص��م��م��ة خ�����ص��ي�����ص��اً مع 
امل��ن�����ص��ات ال��رق��م��ي��ة ال����رائ����دة على 
م���������ص����ت����وى امل����ن����ط����ق����ة مب������ا ي���دع���م 
و�صتدخل  ال����رق����م����ي.  الق���ت�������ص���اد 
ال�صركات  م���ع  ���ص��راك��ة  يف   Wio
الرقمية لتقدمي خدمات “احللول 
اجل����اه����زة  كخدمة”  امل�������ص���رف���ي���ة 
ال�صركات  ه��ذه  لتمكني  وامل��ع��ي��اري��ة 
م����ن ت���ق���دمي م���ن���ت���ج���ات وخ���دم���ات 
م�����ص��رف��ي��ة ل��ع��م��الئ��ه��ا. وي��ت��وق��ع اأن 
ي�صل حجم �صوق احللول امل�صرفية 
درهم  ت��ري��ل��ي��ون��ات   9 اإىل  ك��خ��دم��ة 

عاملياً بنهاية العقد احلايل.
رئي�س  النعيمي،  �صامل  �صعادة  وقال 
 Wio م���ن�������ص���ة  اإدارة  جم���ل�������س 
 Wio يف  »ن���ح���ر����س   :Bank
Bank على امل�صاهمة يف طموحات 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ل��دول��ة الإم����ارات 
من خالل امل�صاعدة على اإن�صاء نظام 

•• اأبوظبي-وام:

 Wio Bank م��ن�����ص��ة  اأع���ل���ن���ت 
اأم�س عن انطالقها ر�صمياً يف دولة 
الإم��ارات لت�صبح اأول من�صة مالية 
املنطقة،  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ب��ه��دف اإح������داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة على 
مناذج الت�صغيل امل�صرفية نحو املزيد 
امل�صتقبل.  يف  الرقمي  التحول  من 
وياأتي ذلك متا�صياً مع ا�صراتيجية 
الرقمي  ل���الق���ت�������ص���اد  الإم������������ارات 
م�صاهمة  م�����ص��اع��ف��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
املحلي  الناجت  الرقمي يف  القت�صاد 
العقد  خ����الل  ل���ل���دول���ة  الإج����م����ايل 
املقبل وتعزيز مكانة دولة الإمارات 
ك��م��رك��ز ل��الق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي على 
وتقدم  وال��ع��امل.  املنطقة  م�صتوى 
ثالثة  يف  ح��ل��وًل  اجل��دي��دة  املن�صة 
امل�صرفية  التطبيقات  هي  قطاعات 
الرقمية والتمويل املدمج واحللول 

امل�صرفية كخدمة.
من  جم��م��وع��ة   Wio و���ص��ت��ط��ل��ق 
الرقمية  امل�����ص��رف��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
وال�صركات،  الأف�����راد  م��ن  للعمالء 
ما يوفر لهم و�صوًل �صهاًل و�صريعاً 
وي�صاعد  امل�صرفية  اخل��دم��ات  اإىل 
الأفكار  خ���الل  م��ن  متكينهم  ع��ل��ى 

من نوعها يف املنطقة«. واأ�صاف : “ 
اأحدث  تقدمي  على   Wio �صركز 
امل�صرفية  اخل����دم����ات  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
اخلدمات  ودم��ج  للعمالء  الرقمية 
املالية يف الأعمال التجارية الرقمية 
كما  امل�صتهلكون.  عليها  التي يردد 
امل�صرفية  احل��ل��ول  من�صة  �صنوفر 
التكنولوجيا  ل�����ص��رك��ات  ك��خ��دم��ة 
املالية وال�صركات غر املالية بهدف 
ت�صريع اإيجاد حلول مبتكرة و�صاملة 

للعمالء«.
 Wio Bank من�صة  واأط��ل��ق��ت 
املتكاملة  امل��ال��ي��ة  تطبيقاتها  اأول 
وال����ذي   .Wio Business
واملوظفني  النا�صئة  لل�صركات  يوفر 
ال�صغرة  وال�������ص���رك���ات  امل�����ص��ت��ق��ل��ني 
الو�صول  اإم���ك���ان���ي���ة  وامل���ت���و����ص���ط���ة 
ب�صهولة  امل�صرفية  اخل��دم��ات  اإىل 
م����ن خالل  وي�����ص��ه��م يف مت��ك��ي��ن��ه��م 
تتجاوز  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة  اخل���دم���ات 
اخلدمات امل�صرفية. وجرى تطوير 
هذا التطبيق بالتعاون مع العمالء 
ال�صغرة  ال�����ص��رك��ات  دع����م  ب���ه���دف 
واملتو�صطة وانطالق اأعمالها ب�صكل 
اأدوات  ت���ق���دمي  خ����الل  م���ن  ���ص��ري��ع 
لإدارة  وب�����ص��ي��ط��ة  �صهلة  م�����ص��رف��ي��ة 

الأعمال ب�صكل اأف�صل.

ويتمثل   . ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�صاعد   –
هدف هذه ال�صراكة بني الدائرتني 
احل��ك��وم��ي��ت��ني يف رع���اي���ة الأف���ك���ار 
والتجارية  امل��ب��ت��ك��رة  ال��روي��ج��ي��ة 
الهدف  يتمثل  الإم������ارة.  ل��ت��ط��وي��ر 
التوا�صل  ت���ع���زي���ز  يف  الأ����ص���ا����ص���ي 
وال����ت����ع����اون ب����ني ال���ك���ي���ان���ني، حتى 

وال���ت���ن���م���ي���ة – راأ��������س اخل���ي���م���ة، و 
ف��ي��م��ا مت  للبيئة،  ال��ف��ج��رة  ه��ي��ئ��ة 
القطاع  ممثلي  م��ن  ع���دد  اخ��ت��ي��ار 
امل��ج��ل�����س وفقاً  ل��ع�����ص��وي��ة  اخل��ا���س 
مل���ع���اي���ر خ���ا����ص���ة ل����درا�����ص����ة ج���رد 
من  ال�صادر  الكربونية  النبعاثات 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة 
للقطاعات ا مل�صاهمة يف النبعاثات 
الكربونية ووفقا للمنهجية العاملية 
جرد  تقرير  يف  املتبعة  للقطاعات 
وهي  تاأثرها،  وحجم  النبعاثات 
للبرول  الوطنية  اأبوظبي  �صركة 
/اأدن�������������وك/، و����ص���رك���ة الإم���������ارات 
العاملي،  اأبوظبي  و�صوق  لالأملنيوم، 
للطاقة  الوطنية  اأبوظبي  و�صركة 

/طاقة/، و�صركة اأ�صمنت الحتاد.

•• دبي-وام:

الإم�������ارات للعمل  ن��اق�����س جم��ل�����س 
مبقر  الأول،  اجتماعه  يف  املناخي، 
يف  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغر  وزارة 
دب���ي، ب��رئ��ا���ص��ة م��ع��ايل م���رمي بنت 
التغر  وزي�������رة  امل����ه����ري  حم���م���د 
رفع  م�صتجدات  والبيئة،  املناخي 
دول�������ة الإم������������ارات ل��ط��م��وح��ه��ا يف 
يف  وتوجهاتها  النبعاثات،  خف�س 
ومبادرة  املناخي  العمل  يخ�س  ما 
لل�صعي  ال�صراتيجية  الإم�����ارات 
بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  لتحقيق 

.2050
وق��ال��ت م��ع��ايل م��رمي بنت حممد 
املهري اإن ما ي�صهده العامل حالياً 
من ت�صارع وتفاقم يف حدة تداعيات 
تعزيز  يقت�صى  امل��ن��اخ��ي،  ال��ت��غ��ر 
لل�صعى  اجل��ه��ود  وتكثيف  ال��ت��ع��اون 
ل��ت��ح��ق��ي��ق احل���ي���اد امل���ن���اخ���ي ال���ذي 
ملواجهة  الأف�����ص��ل  ال�صبيل  مي��ث��ل 
حت���دي ت��غ��ر امل���ن���اخ وال��ت��ك��ي��ف مع 
�صارعت  ال����ذي  الأم�����ر  ت��داع��ي��ات��ه، 
اإليه دولة الإم��ارات بف�صل الروؤية 
الر�صيدة  لقيادتها  ال�صت�صرافية 
ع����رب اإط�������الق م����ب����ادرة الإم��������ارات 
لتحقيق  لل�صعي  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

احلياد املناخي 2050.
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع���رب  واأ����ص���اف���ت: 
منظومة  واإي������ج������اد  وال���ت���ن�������ص���ي���ق 
توجهات  ي���واك���ب  م�����ص��رك  ع��م��ل 
جمل�س  �صيعمل  الإم������ارات،  دول���ة 
الإم����������ارات ل��ل��ع��م��ل امل���ن���اخ���ي على 
اجلهات  وخطط  توجهات  توحيد 
الو�صول  ي���خ���دم  مب���ا  احل��ك��وم��ي��ة 
للحياد املناخي ورفع طموح خف�س 
م�صاركة  �صيعزز  كما  الن��ب��ع��اث��ات، 
ب�صكل  اخل��ا���س  القطاع  موؤ�ص�صات 

بالتخفيف  املتعلقة  وال��ق��ط��اع��ي��ة 
مع  والتكيف  امل��ن��اخ��ي  التغر  م��ن 
اآث������اره، وت��ط��وي��ر وم��ت��اب��ع��ة تنفيذ 
املناخي  احل����ي����اد  ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة 
وحت���دي���ث  وم����راج����ع����ة   ،2050
ت����ق����اري����ر امل���������ص����اه����م����ات امل����ح����ددة 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  وط��ن��ي��اً 
املناخي  ال��ت��غ��ر  ب�������ص���اأن  امل���ت���ح���دة 
للتغر  الط��اري��ة  لالتفاقية  وفقا 
التقارير الوطنية  املناخي، واإعداد 
تنفيذ  يف  الدولة  م�صاهمات  ب�صاأن 
بالإ�صافة  للمناخ،  ب��اري�����س  ات��ف��اق 
اإب��راز جهود الدولة يف التغر  اإىل 
املناخي وتنظيم امل�صاركات الدولية 
ذات  وامل�����وؤمت�����رات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ال�صلة، وتعزيز وتطوير الدار�صات 

والبحوث العلمية يف جمالت ذات 
ال�صلة.

وي�صم املجل�س اجلديد يف ع�صويته 
حكومية  ج���ه���ات  ع���ن  مم��ث��ل��ني   8
اخلارجية،  وزارة  ت�صمل  احت��ادي��ة 
والربية  وال�صناعة،  والقت�صاد، 
والتعليم، ومكتب املبعوث اخلا�س 
املناخي  للتغر  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
املدين،  للطران  العامة  والهيئة 
و7 اأع�صاء من اجلهات احلكومية 
امل���ح���ل���ي���ة وه�����ي ه��ي��ئ��ة ال���ب���ي���ئ���ة – 
للطاقة  الأعلى  واملجل�س  اأبوظبي، 
واملحميات  البيئة  وهيئة  دب��ي،   –
ودائ�����رة  –ال�صارقة،  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
عجمان،   – والتخطيط  البلدية 
البيئة  وهيئة  القيوين،  اأم  وبلدية 

الهدف،  ل��ه��ذا  ال��و���ص��ول  ف��ع��ال يف 
اإيجاد م�صتقبل اف�صل  مبا ي�صمن 
وتناف�صية  مكانة  ويعزز  م�صتدام، 
وفاءها  وي���ع���زز  الإم���������ارات،  دول�����ة 
اتفاق  جتاه  الطوعية  بالتزاماتها 

باري�س للمناخ.
الأول  الج�����ت�����م�����اع  خ�������الل  ومت 
م�صتجدات  م��ن��اق�����ص��ة  ل��ل��م��ج��ل�����س 
ال�صراتيجية  الإم�����ارات  م��ب��ادرة 
املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق  لل�صعي 
اإطالقها  مت  التي   2050 بحلول 
يف اأكتوبر 2021، واآليات تطوير 
مبا  امل���ب���ادرة  تنفيذ  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
ي�����ص��م��ل درا�����ص����ة ال���و����ص���ع احل����ايل 
وطبيعة  وم�صادرها،  لالنبعاثات 
البنية الت�صريعية املطلوبة لتحقيق 

اإطالق  اإىل  بالإ�صافة  وال�صيافة، 
امل�صوؤولة  ال�صركات  لتعهد  ال��وزارة 
ي�����ص��ت��ه��دف تعزيز  وال��ت��ي  م��ن��اخ��ي��اً 
ج���ه���ود خ��ف�����س الن���ب���ع���اث���ات على 

م�صتوى الدولة.
وتناول اأع�صاء املجل�س م�صتجدات 
العمل يف الت�صليم الثالث املت�صمن 
التقرير  م���ن  امل���ح���دث  ل���الإ����ص���دار 
الثاين للم�صاهمات املحددة وطنياً 
ل��دول��ة الإم������ارات مب��وج��ب اتفاق 
رفع طموح  ي�صمل  وال��ذي  باري�س، 
الدولة وهدفها فيما يخ�س ن�صبة 
انبعاثات غازات الدفيئة وبالأخ�س 

ثاين اأك�صيد الكربون.
العمل  توجهات  الأع�صاء  وناق�س 
طرحها  ����ص���ي���ت���م  ال����ت����ي  امل����ن����اخ����ي 

التحديات  وت���ق���ي���ي���م  اأه����داف����ه����ا، 
التغر  ي��ف��ر���ص��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ح��ت��م��ل��ة 
امل���ن���اخ���ي والإج������������راءات ال���الزم���ة 
خف�س  وخطط  واآليات  ملواجهتها، 
الوطني  امل�صتوى  على  النبعاثات 
التنمية  اأول������وي������ات  ي����خ����دم  مب����ا 

القت�صادية امل�صتدامة.
امل����ب����ادرات  اإىل  ال���ت���ط���رق  مت  ك��م��ا 
التغر  وزارة  اأط���ل���ق���ت���ه���ا  ال����ت����ي 
م�صاركة  لتعزيز  والبيئة  املناخي 
ال���و����ص���ول  ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س يف 
ل��ل��ح��ي��اد امل���ن���اخ���ي، وم��ن��ه��ا اإط����الق 
للطموح  الوطني  احل���وار  �صل�صلة 
القطاعات  ا�صتهدفت  والتي  املناخ 
ال�صناعة،  وم���ن���ه���ا  الأ����ص���ا����ص���ي���ة 
النفايات  والأ�صمنت والنقل واإدارة 

الأطراف  دول  دورة موؤمتر  خالل 
ت�صت�صيفها  ال��ت��ي   »COP27«
ج���م���ه���وري���ة م�������ص���ر ال���ع���رب���ي���ة يف 

نوفمرب املقبل.
برئا�صة  ال��������وزراء  جم��ل�����س  وك�����ان 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
قد اعتمد  حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
ق�����رار اإن�������ص���اء جم��ل�����س الإم�������ارات 
املا�صي،  م��اي��و  يف  امل��ن��اخ��ي  للعمل 
ومواءمة  اق�����راح  م��ه��ام  ل��ي��ت��وىل 
ال�صراتيجيات الحتادية واملحلية 
وت�����ص��ج��ي��ع م�����ص��اري��ع ال�����ص��راك��ة مع 
الأ�ص�س  واق��راح  اخلا�س،  القطاع 
العامة  وامل�صاريع  للخطط  العامة 

�ل�صفري �ل�صيني ي�صيد بالتعاون �لقائم 
بني »�الإمار�ت لالأملنيوم« و»�صيبكو 3«

•• اأبوظبي-وام: 

����ص���وق منفرد  اأك�����رب  ال�����ص��ني  ت��ع��د 
ت��ن��ت��ج��ه �صركة  ال����ذي  ل��ل��ب��وك�����ص��ي��ت 
وهو  ل��الأمل��ن��ي��وم،  العاملية  الإم����ارات 
منها  ُي�صتخرج  ال��ت��ي  اخل���ام  امل����ادة 
“الإمارات  ت��ق��وم  ح��ي��ث  الأمل��ن��ي��وم، 
البوك�صيت  ب�����ص��ح��ن  لالأملنيوم” 
عمليات  م��ن  ال�صني  اإىل  مبا�صرة 
جمهورية  يف  لها  التابعة  التعدين 
ييمينغ  ت�صانغ  �صعادة  وقال  غينيا. 
ال�صني  ج���م���ه���وري���ة  ����ص���ف���ر  غ�����و 
ال���دول���ة - خالل  ل����دى  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
زي����ارت����ه م���وق���ع ���ص��رك��ة الإم�������ارات 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم يف ج��ب��ل علي 
“�صيبكو  �صركة  مبوظفي  ولقائه 
بعيد  ل��الح��ت��ف��ال  ال�صينيني   ”3
الأعياد  اأح����د  اخل���ري���ف  م��ن��ت�����ص��ف 
اأن  ي�����ص��رين   - ال�صينية  ال��راث��ي��ة 
ال�صركة  الكبر بني  التعاون  اأ�صهد 
ال���رائ���دة يف ���ص��ن��اع��ة الأمل��ن��ي��وم مع 
وال������ذي   ،”3 “�صيبكو  ����ص���رك���ة 
اأث��م��ر ع��ن ال��ع��دي��د م��ن الإجن����ازات 
تعزيز  اإىل  واأت���ط���ل���ع  ل��ل�����ص��رك��ت��ني، 
تعاون املزيد من ال�صركات ال�صينية 
مع كربى ال�صركات الإماراتية مثل 

�صركة الإمارات العاملية لالأملنيوم.
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•• ال�صارقة-وام:

اأط����ل����ق م���رك���ز ال�������ص���ارق���ة ل���ري���ادة 
ب���رن���ام���ج  “�صراع”  الأع�������م�������ال 
يف  النا�صئة”  لل�صركات  “ال�صارقة 
تدريبي  ب��رن��ام��ج  وه���و  خ��ورف��ك��ان 
م��ك��ث��ف ُي���ق���ام خ����الل ال���ف���رة من 
جامعة  يف  �صبتمرب   18 اإىل   16

تنمية  ع��ل��ى  ال���ق���ادري���ن  ال�����ص��ب��اب 
الأفكار الريادية املبتكرة يف املنطقة 

ال�صرقية لإمارة ال�صارقة.
“ال�صارقة  ب���رن���ام���ج  وي��ت��م��ا���ص��ى 
خورفكان  يف  النا�صئة”  لل�صركات 

“الهالل  �����ص����رك����ة  م�����ن  ك�����ل  م�����ع 
الإمارات  و”موؤ�ص�صة  للم�صاريع” 
و”جمل�س  املدر�صي”  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
جمتمع  لبناء  لل�صباب”  ال�صارقة 
�صرائح  املواهب ي�صم خمتلف  من 

خ����ورف����ك����ان وي�������ص���ت���ه���دف ت���زوي���د 
جمموعة من الطالب واخلريجني 
اجلدد واملوظفني ال�صباب باملهارات 
الإدارة  واأ���ص��ا���ص��ي��ات  ال�������ص���روري���ة 

الناجحة للم�صاريع الريادية.

وي�����وف�����ر ال�����ربن�����ام�����ج ال���ت���دري���ب���ي 
ال�صباب  الأع����م����ال  ل�����رواد  امل��ك��ث��ف 
وجتربة  املعرفة  لكت�صاب  فر�صة 
ا���ص��رات��ي��ج��ي��ات حت���وي���ل الأف���ك���ار 
اإىل �صركات نا�صئة ق��ادرة على حل 

التحديات  والتغلب على  امل�صكالت 
التكنولوجية  الأدوات  خ��الل  م��ن 
امل�صاركون  و�صيتمكن  احل��دي��ث��ة؛ 
جمتمع  اإىل  الن���������ص����م����ام  م������ن 
موؤ�ص�صي ال�صركات و�صّناع التغير 

اإىل  “ اإ�صافة  “�صراع  اأ�ص�صه  الذي 
اأبرز خرباء املنطقة يف  التعّلم من 

هذا املجال.
“ال�صارقة  ب����رن����ام����ج  وي����ن����ظ����م 
بالتعاون  النا�صئة”  ل��ل�����ص��رك��ات 

لدعم  “�صراع”  ور�صالة  روؤي��ة  مع 
التغير  �صّناع  م��ن  ال��ق��ادم  اجليل 
اإذ �صيتلقى كل املنت�صبني للربنامج 
قياديي  م���ن  وال��ت��وج��ي��ه  الإر�����ص����اد 
بالإ�صافة  الأعمال  ريادة  منظومة 
التي  املتخ�ص�صة  امل��الح��ظ��ات  اإىل 
تنا�صب كل م�صرك من نخبة من 

املدربني.

»�صر�ع« يطلق »�ل�صارقة لل�صركات �لنا�صئة« يف خورفكان

مليار درهم ت�صرفات عقار�ت دبي �أم�س  1.9

�أ�صعار �لذهب ترت�جع عامليا باأكرث من 3 دوالر�ت

•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي اأم�س اأكرث من 
1.9 مليار درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 344 مبايعة بقيمة 1.77 
مليار درهم منها 58 مبايعة لالأرا�صي بقيمة 1.17 مليار درهم و 286 
مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 600.16 مليون درهم. وجاءت اأهم مبايعات 
الأرا�صي بقيمة 988 مليون درهم يف منطقة مدينة املطار تليها مبايعة 
بقيمة  مبايعة  تليها   3 ال�صفا  وادي  منطقة  يف  دره��م  مليون   11 بقيمة 

•• عوا�صم- وام: 

 3 اأك��رث من  لتفقد  اأم�س،  ت��داولت  العاملية خالل  الذهب  اأ�صعار  تراجعت 
دولرات يف املعامالت الفورية. ووفقا لبيانات الأ�صواق العاملية، انخف�صت 
اأو ما يعادل   0.18% الفورية بن�صبة  املعامالت  املعدن الأ�صفر يف  اأ�صعار 
بحلول  وذل���ك  ل��الأون�����ص��ة،  دولر   1721.63 اإىل  لت�صل  دولر   3.09

وت�صدرت منطقة احلبية  درهم يف منطقة احلبية اخلام�صة.  11 مليون 
اخلام�صة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 23 مبايعة بقيمة 58 
مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأوىل بت�صجيلها 14 مبايعة بقيمة 
بقيمة  4 مبايعات  بت�صجيلها  الرابعة  وثالثة يف احلبية  درهم  59 مليون 
15 مليون درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة 
بقيمة 90 مليون درهم مبنطقة الثنية الرابعة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة 
بقيمة 22 مليون درهم يف منطقة نخلة جمرا واأخرا مبايعة بقيمة 15 

مليون درهم يف منطقة املركا�س.

الآجلة  ال��ع��ق��ود  ون��زل��ت  الإم�����ارات«.  بتوقيت  �صباحاً   08:54“ ال�صاعة 
دولر   8.65 ت��ع��ادل   0.5% بلغت  بن�صبة  دي�صمرب  �صهر  ت�صليم  للذهب 
النفي�صة  امل��ع��ادن  �صعيد  وعلى  لالأون�صة.  دولر   1731.95 اإىل  لت�صل 
19.62 دولر لالأوقية،  اإىل   1.17% الأخ��رى، تراجعت الف�صة بن�صبة 
حني  يف  دولرا،   896.8 اإىل   0.62% بن�صبة  ال��ب��الت��ني  هبطت  بينما 

انخف�س البالديوم بنحو %4.13 اإىل 2177.02 دولر.

�صوق �أبوظبي �لعاملي ُيطور �الإطار �لقانوين لتنظيم عمل مدر�ء �الإع�صار 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن �صوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل الدويل الذي يتخذ من اأبوظبي 
بتطوير  العاملي  اأبوظبي  �صوق  يف  الت�صجيل  �صلطة  قيام  عن  ل��ه،  مقراً 
ي�صمن  مبا  ال�صوق،  يف  الإع�صار  م��دراء  لعمل  املنظم  القانوين  الإط��ار 
ت��واف��ق ه��ذا الإط���ار م��ع اأف�صل املعاير وامل��م��ار���ص��ات ال��دول��ي��ة. وق��د مت 
اعتماد التعديالت بعد �صل�صلة من اجلولت الت�صاورية التي مت اإجنازها 
اآراء اأ�صحاب امل�صلحة  على مراحل خالل العام اجلاري عرب ا�صتطالع 

واخلرباء، واحل�صول على تاأييدهم لتلك التعديالت.  
ل�صلطة  والتنظيمي  ال��رق��اب��ي  ب��ال��دور  املعتمدة  التح�صينات  وت��رت��ق��ي 
�صوق  يف  الإع�����ص��ار  م���دراء  ن�صاط  وت��ط��ور  تعزيز  يف  وت�صاهم  الت�صجيل، 
اأبوظبي العاملي، بالإ�صافة اإىل توفر م�صتويات حماية اأعلى لالأطراف 

الإع�صار  م��دراء  ع��دد  رف��ع  املهنة عرب  ه��ذه  ن�صاط  تعزيز  وامل�صاهمة يف 
امل�صجلني يف �صوق اأبوظبي العاملي.  

وحتتوي القواعد اجلديدة الناظمة لعمل مدراء الإع�صار على عدد من 
متطلبات الت�صجيل، من بينها: 

اأن يكون مدير الإع�صار على راأ�س عمله يف �صركة اأو كيان اإعتباري   1-
م�صجل يف اأو خارج �صوق اأبوظبي العاملي، اأو اأن يكون ع�صواً اأو مديراً اأو 

�صريكاً يف هذه ال�صركة اأو الكيان. 
اأو  بها  م��ع��رف  ع�����ص��واً يف هيئة مهنية  الإع�����ص��ار  م��دي��ر  ي��ك��ون  اأن   2-

م�صتوفياً ملعاير “املالئمة واملنا�صبة«. 
اأن يقدم مدير الإع�صار دلياًل على خربته يف اإدارة حالت الإع�صار.   3-

اأب���رز التح�صينات اجل��دي��دة ال��ت��ي ع���ززت م��ن ت��واف��ق الإطار  وم��ن ب��ني 
العاملي مع  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  الإع�����ص��ار يف  م���دراء  املنظم لعمل  ال��ق��ان��وين 

املع�صرة والدائنني. 
�صوق  الإع�صار يف  تتطلب من مدراء  ال�صابقة  التنظيمية  الأطر  وكانت 
ملكتب  ُم�صًجل  عنوان  وتاأمني  ترخي�س  على  احل�صول  العاملي  اأبوظبي 
للممار�صة  ترخي�س  على  احل�صول  اأج��ل  من  العاملي  اأبوظبي  �صوق  يف 
األ��غ��ت هذه  اأن ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات اجل���دي���دة  ن�����ص��اط��ه��م يف ال�����ص��وق، يف ح��ني 
اإج��راءات ت�صجيل مي�ّصرة  الإلتزامات و�صمحت لالأفراد املوؤهلني باتباع 
األغت  وق��د  الت�صجيل.  �صلطة  ل��دى  املحفوظ  الإع�صار  م��دراء  �صجل  يف 
يتوجب  ولكن  ال�صنوي،  التجديد  �صرط  اأي�صاآ  اجل��دي��دة  التح�صينات 
ببيان  الت�صجيل  �صلطة  تزويد  ال�صوق  يف  املُ�صجل  الإع�صار  مدير  على 
�صنوي يوؤكد ويو�صح تفا�صيل اأي تعيينات مبوجب اأنظمة الإع�صار للعام 
2022، مع �صرورة المتثال للقواعد الناظمة لعمل مدراء الإع�صار. 
ومن �صاأن ذلك تقلي�س الإجراءات الإدارية الواجبة على مدراء الإع�صار 

امل�صجلني  املمار�صات الدولية هو وجوب ح�صول مدراء الإع�صار  اأف�صل 
يف ال�صوق، وب�صكل م�صبق، على �صند �صمان قبل تعيينهم مبوجب اأنظمة 
الإع�صار اخلا�صة ب�صوق اأبوظبي العاملي، با�صتثناء مدراء الإع�صار املعينني 

مبوجب البند 178 من اأنظمة الإع�صار يف �صوق اأبوظبي العاملي. 
الت�صجيل  ل�صلطة  التنفيذي  الرئي�س  املهري  ظاهر  بن  ظاهر  وق��ال 
امل�صاهمة  الدائم على  من حر�صه  “اإنطالقاُ  العاملي:  اأبوظبي  �صوق  يف 
يف تعزيز املوقع املتقدم لإم��ارة اأبوظبي كمركز مايل دويل، يويل �صوق 
اإطار تنظيمي متني لعمل  اأهمية كربى للحفاظ على  العاملي  اأبوظبي 
يف  جت��اري��ة  اأن�صطة  ملمار�صة  امل��خ��ًول��ني  والأ���ص��خ��ا���س  امل��ال��ي��ة  املوؤ�ص�صات 
ال�صوق. تعك�س هذه التح�صينات اجلديدة على اإطار عمل مدراء الإع�صار 
يف �صوق اأبوظبي العاملي التزامنا امل�صتمر بتوفر بيئة عمل مرنة حتافظ 

على ال�صتقرار والنمو املاليني«. 

ل��ت��ب��ادل اخل���ربات وامل��ع��ارف وال���روؤى 
مب���ا ي��ح��ق��ق ال��ن��ف��ع والزده�������ار لهذه 

ال�صناعات الراثية العريقة.

بالعرو�س  ا���ص��ت��م��ت��ع��وا  ال��ذي��ن  ال��ع��ام 
الراثية  وامل�����ص��اب��ق��ات  والأن�������ص���ط���ة 
�صهد  حيث  والرفيهية  والتوعوية 
اللوحات  م����ن  ال���ع���دي���د  امل����ه����رج����ان 
حاكت  ال��ت��ي  الفولكلورية  ال��راث��ي��ة 
خالل  م��ن  ال�صرقي  ال�صاحل  ثقافة 
الراثية  والأهازيج  الفنية  العرو�س 
مب�صاركة العديد من الفرق ال�صعبية 
العرو�س  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  واحل��رب��ي��ة 
البحرية  ال����راث����ي����ة  وامل�������ص���اب���ق���ات 
�صهدت  ال���ت���ي  ال���ط���ب���خ  وم�������ص���اب���ق���ات 

اأيام  ط��وال  الفائزين  م��ن  ع��دد كبر 
احلدث.

العام  و�صهد املهرجان لأول مرة هذا 
ل��ق��اءات ح��واري��ة م��ع جمموعة  عقد 
البحري  ال����راث  ال��ب��اح��ث��ني يف  م��ن 
ملناق�صة العديد من الق�صايا اخلا�صة 
البحرية  واحل��������رف  ب���ال�������ص���ن���اع���ات 
التقليدية  ال�صيد  واأدوات  واملالحية 
اأح�����دث  ع���ل���ى  الط�������الع  ج���ان���ب  اإىل 
وفرت  التي  ال�صناعة  ه��ذه  ت��ط��ورات 
الفر�صة لل�صركات واجلهات امل�صاركة 

•• ال�صارقة-وام:

ا���ص��ت��ق��ط��ب��ت ال��ن�����ص��خ��ة ال��ت��ا���ص��ع��ة من 
البحري،  وال�����ص��ي��د  امل��ال��ح  م��ه��رج��ان 
و�صناعة  جت��ارة  غرفة  نظمته  ال��ذي 
ال�صارقة وبلدية دبا احل�صن واملجل�س 
ال��ب��ل��دي ع��ل��ى م����دى اأرب���ع���ة اأي�����ام يف 
 100 اأك��رث من  مدينة دبا احل�صن، 
وعوائد  مبيعات  وحققت  زائ���ر  األ���ف 
م��ال��ي��ة ل��ل��ع��ار���ص��ني ب��ق��ي��م��ة جت����اوزت 

مليون درهم.

املنطقة  �صكان  م��ن  ل�صريحة  وغ���ذاء 
..موؤكدا  ال�صارقة  لإم���ارة  ال�صرقية 
ا�صتمرارية  ع��ل��ى  ال���غ���رف���ة  ح���ر����س 
فعالياته  وت��ط��وي��ر  �صنويا  امل��ه��رج��ان 
ملا ميثله من جانب م�صيء من تراث 
البعد  على  للتاأكيد  وكذلك  الأج��داد 
البحري  ال�صيد  ملهنة  الق��ت�����ص��ادي 
ا�صتثماريا  ن�صاطا  لتظل  وتطويرها 
و����ص���ن���اع���ي���ا وجت����اري����ا ي����وؤم����ن دخال 

جمزيا لأهايل املنطقة واأبنائها .
التا�صعة  الن�صخة  فعاليات  وحظيت 

م�صاركة  ال��ع��ام  ه��ذا  املهرجان  و�صهد 
يف  املتخ�ص�صة  اجل��ه��ات  م��ن  وا���ص��ع��ة 
ال�صيد  واأدوات  وم�صتقاته  املالح  بيع 
 20 اإىل  بالإ�صافة  البحري  والإنقاذ 
و30 حم��ال جتاريا  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 
واأكرث من 15 اأ�صرة منتجة �صاهمت 
يف جن���اح احل����دث ال����ذي ي��ع��د اإح���دى 
م�صتوى  ع��ل��ى  ال���ك���ربى  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املهن  ب�صل�صلة  حتتفي  ال��ت��ي  ال��دول��ة 
وال�صناعات البحرية العريقة اإ�صافة 
القت�صادية  احل���رك���ة  ت��ن�����ص��ي��ط  اإىل 

املنطقة  يف  وال�����ص��ي��اح��ي��ة  وال��ت��ج��اري��ة 
ال�����ص��رق��ي��ة. واأع�������رب ����ص���ع���ادة حممد 
اأحمد اأمني العو�صي مدير عام غرفة 
ال�صارقة عن �صعادته  جتارة و�صناعة 
ال��ت��ي يحققها  ال��ن��ج��اح��ات  ب��ت��وا���ص��ل 
امل���ه���رج���ان ���ص��ن��وي��ا وب����ل����وغ اأه����داف����ه 
ب���امل���وروث  الح���ت���ف���اء  اإىل  ال���رام���ي���ة 
لدبا  ال���ع���ري���ق  وال�������ص���ع���ب���ي  ال���ث���ق���ايف 
املالح  مل��ن��ت��ج��ات  احل�����ص��ن وال���روي���ج 
واحل�����رف ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ول 
رزق  م�صدر  ت�صكل  ق��رون  منذ  ت��زال 

من املهرجان بر�صا وا�صتح�صان كافة 
الذين  والعار�صني  امل�صاركة  اجلهات 
ومتنوعة  وا���ص��ع��ة  ق��دم��وا جم��م��وع��ة 
“القباب”  اأب����رزه����ا  “املالح”  م���ن 
و”ال�صد”  و”اخلباط”  و”الكعند” 
تقليدية  ���ص��ن��اع��ات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
كما  البحري  بال�صيد  تتعلق  اأخ���رى 
عر�صت العديد من الأ�صر منتجاتها 
ال���غ���ذائ���ي���ة م���ن امل���ال���ح وغ���ره���ا من 

ال�صناعات احلرفية البحرية.
واأ�صاد الزوار بفعاليات املهرجان هذا 

مهرجان �ملالح و�ل�صيد �لبحري ي�صتقطب 100 �ألف ز�ئر و ي�صجل �كرث من مليون درهم مبيعات

»�صالك« تعلن عن �صعر �ل�صهم عند درهمني 
•• دبي-وام:

امل�صغل احل�صري لبوابات التعرفة املرورية يف دبي،  اأعلنت �صركة “�صالك”، 
عن ت�صعر �صهم الكتتاب العام وبدء فرة الكتتاب للطرح العام الأويل يف 

�صوق دبي املايل.
ووفق بيان �صادر عن ال�صركة ام�س، مت حتديد �صعر ال�صهم بواقع 2 درهم 
3 م��ل��ي��ارات درهم  ال��ط��رح  اإج��م��ايل حجم  ي��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع  لل�صهم، وم��ن 
مليار   15 لل�صركة  ال�صوقية  القيمة  يجعل  مما   ،“ دولر  مليون   817“

درهم “ 4 مليارات دولر ».
“�صالك”:  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  احل����داد،  �صلطان  اإب��راه��ي��م  وق���ال 
لدبي. ويقرن  التنمية احل�صرية  حيوياً يف خطط  دوراً  ’�صالك’  “تلعب 
الطرح فر�صة مهمة  املدينة عموماً، ولذلك يوفر هذا  ال�صركة بنمو  منو 
اأمام امل�صتثمرين ليكونوا جزءاً من تلك الرحلة. لقد حظي اإعالن ال�صركة 
اأن ال�صتثمار  اأ�صهمها بال�صوق املايل باهتمام كبر ونرى  عن نيتها لإدراج 
ف�ي ال�صركة ميثل فر�صة فريدة للموؤ�ص�صات والأف��راد على حد �صواء كون 
منظومة “التعرفة املرورية – �صالك” تعترب اأحد اأ�صول البنية التحتية 
الأ�صا�صية املتقدمة تقنياً، الأمر الذي يتيح لل�صركة ال�صتفادة من خطط 
اأعمالها الفريد الذي يتطلب  التو�صع امل�صتمرة يف دبي، ف�صاًل عن منوذج 

نفقات راأ�صمالية منخف�صة«.
ومن املخطط طرح مليار وخم�صمائة مليون �صهم لالكتتاب العام متثل ما 
“�صالك”  راأ�س مال �صركة  اإجمايل الأ�صهم امل�صدرة يف  %20 من  ن�صبته 
مع احتفاظ امل�صاهم البائع بحق زيادة حجم الطرح يف اأي وقٍت قبل نهاية 
فرة الكتتاب وفقاً لتقديره املطلق وبناًء على القوانني املعمول بها وبعد 
الأ�صهم  وال�صلع. ومتّثل جميع  املالية  الأوراق  ح�صوله على موافقة هيئة 
التي �صيتم طرحها لالكتتاب عملية بيٍع لالأ�صهم احلالية اململوكة حلكومة 
دبي. ووفق ما مت الإعالن عنه �صابقاً، �صيكون الكتتاب يف الأ�صهم املطروحة 
لالأفراد  الإم���ارات:  دول��ة  الأف��راد يف  امل�صتثمرين  املكتتبني  ل�صرائح  متاحاً 
وامل�صتثمرين الآخرين يف دولة الإم��ارات كما هو حمدد يف ن�صرة الإ�صدار 
وامل�صار اإليهم مبكتتبي “ال�صريحة الأوىل” وبع�س املوظفني املوؤهلني كما 
هو مو�صح يف ن�صرة الإ�صدار وامل�صار اإليهم مب�صركي “ال�صريحة الثالثة”، 
يف  الآخ��ري��ن  وامل�صتثمرين  املحرفني  للم�صتثمرين  ط��رح  اإيل  بالإ�صافة 
عدد من البلدان خارج الوليات املتحدة الأمريكية، مبا يف ذلك الإمارات 
الأوراق  قانون  من   »RegS “اإ�س  لالئحة  وفقاً  وذل��ك  املتحدة،  العربية 
مب�صركي  اإليهم  وامل�صار  املوؤهلني”  امل�صتثمرين  “طرح  الأمريكية  املالية 

“ال�صريحة الثانية«.

�الإمار�ت تتقدم الإعادة �لرت�صح لع�صوية جمل�س 
منظمة »�اليكاو« لل�صنو�ت 2022 - 2025

•• اأبوظبي-وام:

ُت�صارك دولة الإمارات، مُمثلة بالهيئة العامة للطران املدين، بوفد رفيع 
املدين  ال��ط��ران  ملنظمة   41 ال���  العمومية  اجلمعية  اأع��م��ال  يف  امل�صتوى 

الدويل “اليكاو«.
رئي�س  القت�صاد  وزي��ر  امل��ري  بن ط��وق  الدولة معايل عبداهلل  وف��د  يراأ�س 
جمل�س اإدارة الهيئة، وي�صم الوفد يف ع�صويته �صعادة �صيف حممد ال�صويدي 

مدير عام الهيئة العامة للطران املدين وعدد من اخلرباء واملخت�صني.
41 ملنظمة  ال�  اأعمال اجتماعات اجلمعية العمومية  وخالل م�صاركتها يف 
�صتقوم الدولة بالتقدم لإعادة الر�صح  الطران املدين الدويل “اليكاو”، 
 2025  -  2022 لل�صنوات  الثالثة  الفئة  عن  املنظمة  جمل�س  لع�صوية 
اجلمعية  انعقاد  اأع��م��ال  �صمن  �صتجري  التي  النتخابات  خ��الل  وذل��ك   ،
العمومية يف الفرة من 27 �صبتمرب اجلاري اإىل 07 اأكتوبر 2022 يف 
مدينة مونريال – كندا، والتي �صي�صارك فيها وفود من الدول الأع�صاء 
يف املنظمة والبالغ عددها 193 دولة، بال�صافًة اإىل العديد من املنظمات 
ال�صلة  ذات  اجل��ه��ات  كافة  ع��ن  وممثلني  ال�صلة  ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
بالطران املدين الدويل. وقد ان�صمت دولة الإمارات اإىل منظمة الطران 
املدين الدويل عام 1972 ومتكنت من الن�صمام لع�صوية املجل�س يف العام 
2007م، واملحافظة على ع�صويتها للمرة اخلام�صة على التوايل يف العام 
2019م، حيث �صاهمت الدولة خالل تلك الفرة يف دعم اجلهود الرامية 
اأهدافها  تطبيق  يف  املنظمة  ودع��م  ال��ط��ران  قطاع  م�صتقبل  تعزيز  نحو 

ال�صراتيجية.

�رتفاع �صعر �صلة خامات »�أوبك« �إىل 97.5 دوالر
•• فيينا -وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�صدرة للنفط “اأوبك” اأن �صعر �صلة خاماتها التي 
ت�صم متو�صط اأ�صعار 13 خاما من اإنتاج الدول الأع�صاء جتاوز 97 دولرا 
�صلة  �صعر  اأن  اأم�����س-  ال�����ص��ادرة  ن�صرتها  يف   - “اأوبك”  وذك���رت  للربميل. 
خامتها ارتفع اإىل 97.5 دولر للربميل اأم�س بعد اأن بلغ 95.28 دولر 

يف اجلمعة املا�صية.
العام  يف  للربميل  دولر   69.89 نحو  ال�صلة  ل�صعر  ال�صنوي  املعدل  وبلغ 

2021، و41.47 دولر للربميل يف 2020.
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•• دبي- وام:

و�صف الربتغايل اأنطونيو كارفهال 
لكرة  الن�صر  فريق  لعب  "توزي" 
ال��ق��دم، احل��ي��اة يف دول���ة الإم�����ارات، 
بكل  ح����اف����ل����ة  "مثالية"  ب����اأن����ه����ا 
الآمنة  ال�صهلة  املعي�صة  موا�صفات 
الود  ت��رب��ط��ه ع���الق���ات  يف جم��ت��م��ع 

والحرام لكل اأفراده.
ويخو�س توزي "29 عاماً" مو�صمه 
ال���ت���وايل يف م�صرته  ع��ل��ى  ال���راب���ع 
الح����راف����ي����ة م����ع ال���ن�������ص���ر، ال����ذي 
 2019 مو�صم  يف  ل�صفوفه  ان�صم 
فيتوريا  م����ن  ق�����ادم�����اً   2020  -

جيماراي�س الربتغايل.
وفر�س توزي نف�صه �صمن العنا�صر 
منذ  فريقه  ت�صكيلة  يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
اإدارة  ل��ل��ن�����ص��ر، م��ا دف���ع  ان�����ص��م��ام��ه 

مو�صمه  بعد  عقده  لتمديد  النادي 
الثاين.

ت����وزي - يف ح����وار م��ع وكالة  واأك����د 
اأنباء الإمارات "وام" - اأنه وعائلته 
ي�����ص��ع��رون ب���ال���راح���ة لإق��ام��ت��ه��م يف 
دب���ي، ال��ت��ي ي��ت��الءم اأ���ص��ل��وب احلياة 
فيها معهم كما اأنهم ي�صعرون فيها 
احلياة؛  ج��ودة  وارت��ف��اع  بال�صتقرار 
وقال : احلياة هنا مثالية، وتنا�صب 
ط��ري��ق��ة ح��ي��ات��ن��ا؛ دب���ي رائ��ع��ة حًقا، 
بلد  اإن��ه  هنا،  العي�س  حت��ب  عائلتي 
اآمن، ولدينا كل �صيء، كل ما نتمناه 
ميكننا اأن جنده ب�صهولة، اأعتقد اأنه 
اأت��واج��د هنا واأنا  اأن  اأم��ر رائ��ع حًقا 

�صعيد بهذا.
وي��ع��د ت���وزي واح����دا م��ن ب��ني اأعلى 
يف  ����ص���وق���ي���ة  ق���ي���م���ة  لع����ب����ني   10
حيث  ل��ل��م��ح��رف��ني،  اأدن�����وك  دوري 

ملوقع  طبقا  ال�صوقية  قيمته  ت�صل 
 4.8 اإىل  ماركت"  "تران�صفر 
املرتبة  يف  ي�صعه  م��ا  ي���ورو،  مليون 

الثامنة يف هذه القائمة.

ينتهي  ال���ذي  الن�صر،  لع��ب  وع��رب 
يف  رغبته  عن  املقبل،  املو�صم  عقده 
والبقاء  ناديه  ب�صفوف  ال�صتمرار 
اأط��ول ف��رة يف دب��ي، وق��ال: اأمتلك 

عقًدا ميتد لعام اآخر، ولكنني اأرغب 
ل�����ص��ن��وات عديدة،  ال��ب��ق��اء  ف��ع��ال يف 
واللعب،  ب��احل��ي��اة  ا���ص��ت��م��ت��ع  لأن���ن���ي 
م��ع اجلميع  ع��الق��ات طيبة  ف��ل��دي 
مدار  وعلى  اأي�صا.  اجلماهر  وم��ع 
الفرة التي ق�صاها مع الن�صر حتى 
 30 فريقه  م��ع  ت���وزي  اأح���رز  الآن، 
هدفاً يف خمتلف البطولت، وخا�س 
بدوري املحرفني على  مباراة   70
مدار 3 موا�صم متتالية، كما �صارك 
باملو�صم  لفريقه  م��ب��ارات��ني  اأول  يف 
احلايل لي�صل العدد اإىل 72 مباراة 
ب���ال���دوري. واأك����د ت���وزي اأن���ه يتمنى 
الطموحات  م���ن  ال��ك��ث��ر  حت��ق��ي��ق 
اإل��ي��ه��ا مع  ي�صعى  ال��ت��ي  والأه������داف 
ف��ري��ق��ه ه���ذا امل��و���ص��م، وق�����ال: اأري���د 
وتقدمي  الفريق  م�صاعدة  بالطبع 
م�صتويات اأف�صل من املو�صم املا�صي، 

�صواء من خالل ت�صجيل الأهداف اأو 
تقدمي  اأمتنى  لزمالئي،  �صناعتها 

مو�صم جيد حقا.
املحرفني  دوري  مب�صتوى  واأ���ص��اد 
الإم���ارات���ي، وق���ال: ك��رة ال��ق��دم هنا 
عالية  م�صتويات  لدينا  حًقا،  جيدة 
جميع  بني  والتناف�صية  الندية  من 
ت��ق��ات��ل يف ك��ل مباراة  ال��ت��ي  ال��ف��رق 
���ص��ع��ي��اً ل��ل��ف��وز اأي����ا ك����ان م��وق��ع��ه��ا يف 
جدول الرتيب و�صواء على ملعبها 
اأو خارجه. واأ�صاف: اأرى اأن بطولة 
العالية،  ب���اجل���ودة  تت�صم  ال�����دوري 
ت���رى ع����ددا كبرا  اأن  ك��م��ا مي��ك��ن��ك 
من  ي��اأت��ون  املميزين  الالعبني  من 
هذه  ب�صبب  ل��ل��ع��ب  ك���ربى  دوري�����ات 
اجلودة والقيمة، ما �صنع م�صتويات 
دوري  اأن���ه  اأع��ت��ق��د  ع��ال��ي��ة،  تناف�صية 

جيد جدا.

�لربتغايل توزي : �لدوري �الإمار�تي قوي .. و�أمتنى �ال�صتمر�ر مع �لن�صر

�صيواجه منتخب تون�س لكرة القدم جزر القمر ودياً يف 22 اأيلول-
ال�صابع  يف  ال��ربازي��ل  م��واج��ه��ة  قبل  فرن�صا،  يف  اجل���اري  �صبتمرب 
والع�صرين منه يف باري�س، بح�صب ما اأعلن املدرب جالل القادري 
 29 ت�صكيلة من  القادري  وا�صتدعى  الثالثاء يف موؤمتر �صحايف. 
لعباً للمباراتني، بينهم لعب الو�صط �صيم اجلبايل )18 عاماً( 
الحتاد  وكتب  الفرن�صي.  ليون  مع  عاماً   19 حتت  فريق  لع��ب 
ليون  فريق  لع��ب  اجل��ب��ايل  "�صيم  الر�صمي  موقعه  يف  التون�صي 
جزائرية،  واأم  تون�صي  اأب  من  الأوا���ص��ط،  فريق  وقائد  الفرن�صي 
مبوجبها  ينتمي  التي  ال�صرورية  الوثائق  ومُي�صي  تون�س  يختار 
يف  اأي�صاً  اجلديدة  الوجوه  ومن  التون�صي".  املنتخب  اإىل  ر�صمياً 
ت�صكيلة "ن�صور قرطاج" جناح بازل ال�صوي�صري �صيف اهلل اللطيف 

الهداف وهبي اخل��زري واملدافع دي��الن برون  )22 عاماً(. وع��اد 
اإىل الت�صكيلة، فيما غاب لعب  ولعب الو�صط اليا�س ال�صخري 

الو�صط حممد علي بن رم�صان ب�صبب الإ�صابة.
يف  الودية  كرين" الدولية  "كاأ�س  بطولة  خا�صت  تون�س  وكانت 
الفوز على  باللقب بعد  اليابان يف حزيران-يونيو، عندما توجت 
ت�صيلي )-2�صفر( بهديف علي العابدي وع�صام اجلبايل ثم اليابان 

واجلبايل. �صا�صي  وفرجاين  رم�صان  بن  باأهداف  )-3�صفر( 
يف  ال�صنة  نهاية  قطر  يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  تون�س  وتخو�س 
جمموعة واحدة مع فرن�صا حاملة اللقب والدمنارك واأ�صراليا، 
حيث تاأمل يف م�صاركتها ال�صاد�صة التاأهل للمرة الأوىل اإىل الدور 

الثاين.

ويف ما يلي الت�صكيلة:
حرا�صة املرمى: ب�صر بن �صعيد، اأمين دحمان، �صدقي الدب�صي

الرقيق،  العيفة، عمر  الغندري، بالل  نادر  برون،  الدفاع: ديالن 
العابدي،  علي  املثلوثي،  حمزة  دراغ��ر،  حممد  الطالبي،  منت�صر 

رامي كعيب، علي معلول
ال�صعاليل،  غيالن  ون��ا���س،  بن  مرت�صى  اجل��ب��ايل،  �صيم  الو�صط: 
حنبعل  �صا�صي،  فرجاين  ال�صخري،  اإليا�س  خ��اوي،  الدين  �صيف 

املجربي، عي�صى العيدوين
الهجوم: اأني�س بن �صليمان، وهبي اخلزري، يو�صف امل�صاكني، �صيف 
اهلل اللطيف، نعيم ال�صليتي، طه يا�صني اخلني�صي، ع�صام اجلبايل، 

�صيف الدين اجلزيري

نهيان بن ز�يد يعيد ت�صكيل جمل�س تون�س تلتقي جزر �لقمر وديًا قبل مو�جهة �لرب�زيل 
�إد�رة نادي �أبوظبي للدر�جات

•• اأبوظبي - وام:

اأ�صدر �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�صي قراراً ب�صاأن اإعادة ت�صكيل 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي للدراجات الهوائية.

وي�صم يف ت�صكيلته اجلديدة �صعادة مطر �صهيل اليبهوين رئي�صا، وكل من خالد بن �صيبان املهري 
حا�صوم  خليفة  و�صلطان  احلمادي،  �صلطان  عارف  ود.  الظاهري،  را�صد  و�صويدان  للرئي�س"،  "نائباً 
الدرمكي، ود. �صامل خلفان الكعبي، واأحمد عبداهلل املرزوقي، والعقيد ع�صام عبداهلل اآل علي، وعفراء 

علي الرا�صدي اأع�صاء.
ومتتد فرة املجل�س اجلديد لثالث �صنوات قابلة للتجديد من تاريخ �صدور القرار.

•• اأبوظبي -الفجر

وتذاكر  امل��درج��ات  تذاكر  جميع  نفاد  عن  ر�صمًيا  يا�س  مر�صى  حلبة  اأعلنت   
لعام  للفورمول1  ال��ك��ربى  ل��ل��ط��ران  الحت���اد  ج��ائ��زة  ل�صباق  اأب��وظ��ب��ي  تلة 
للفورمول1  العامل  لبطولة  اخلتامي  ال�صباق  ليوؤكد  اأبوظبي،  يف   2022
البطولة حمقًقا طلًبا غر م�صبوق من  الهامة عاملًيا على روزنامة  مكانته 
قيا�صية  ف��رة  خ��الل  تذاكرهم  بحجز  ب��ادروا  الذين  الفورمول1  م�صجعي 
لال�صتمتاع بفعاليات و�صباقات عطلة الأ�صبوع الريا�صية الرفيهية الأ�صخم 

يف املنطقة.
 ،2022 لعام  للفورمول1  الكربى  اأبوظبي  جائزة  �صباق  تذاكر  و�صهدت 
اإقباًل  نوفمرب،  و20   17 ب��ني  م��ا  فعالياته  يا�س  ج��زي��رة  ت�صت�صيف  ال��ذي 
هائاًل عاملًيا وحملًيا، ومبيع جميع تذاكر تلة اأبوظبي وتذاكر املدرجات، مبا 
يف ذلك تذاكر املدرج الإ�صايف املوؤقت املطل على امل�صار امل�صتقيم ال�صمايل، قبل 

اأكرث من �صهرين من و�صول فرق الفورمول1 وال�صائقني اإىل اأبوظبي.
ل�صنوات  الفورمول1  ذاك���رة  يف  �صتظل  اأح��داَث��ا  املا�صي  ال��ع��ام  �صباق  وق���دم 
طويلة، حيث ا�صت�صافت حلبة مر�صى يا�س على م�صارها بت�صميمه اجلديد 
�صباق احل�صم التاريخي على لقب بطولة العام املا�صي، والذي متكن خالله 
ماك�س فر�صتابن من الفوز بال�صباق وحتقيق بطولة العامل لل�صائقني خالل 
اللفة الأخرة منه. وبعد اأحداث الإثارة والت�صويق يف �صباق املو�صم املا�صي، 
بادر ع�صاق ريا�صة الفورمول1 يف خمتلف اأنحاء العامل اإىل امل�صارعة بحجز 
ال�صتمتاع  فر�صة  يفوتوا  لئال  مبكر  وق��ت  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  ل�صباق  تذاكرهم 
والتجربة  اأبوظبي  يف  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  �صباق  وجم��ري��ات  اأح���داث  مبتابعة 

الرائعة التي يقدمها.
وبهذه املنا�صبة، علق �صيف النعيمي، الرئي�س التنفيذي ل�صركة اأبوظبي لإدارة 
ريا�صة ال�صيارات: "ي�صعدنا الإعالن ر�صمًيا عن نفاد جميع تذاكر املدرجات 
وتذاكر تلة اأبوظبي ل�صباق جائزة الحتاد للطران الكربى للفورمول1 يف 
اأبوظبي لعام 2022، ويوؤكد هذا الأمر املكانة الهامة لل�صباق على روزنامة 
اأبوظبي  يف  ال�صباق  مبتابعة  الفورمول1  جمهور  واهتمام  و�صغف  البطولة 
التي اأ�صبحت وجهة عاملية رائدة لكربى الفعاليات الريا�صية والرفيهية".

واأ�صاف: "بادرنا اإىل ال�صتجابة للطلب املتزايد على تذاكر ال�صباق من خالل 
اإ�صافة مدرج جديد موؤقت باإطاللة رائعة على امل�صار امل�صتقيم ال�صمايل من 
احللبة، و�صهدت تذاكر هذا املدرج اجلديد اإقباًل هائاًل اأ�صفر عن مبيع جميع 
تذاكره يف وقت قيا�صي مبا يعك�س منو ريا�صة ال�صيارات يف املنطقة. ندرك اأن 
البع�س مل يتمكن من حجز تذكرته لهذا العام يف هذه املوقع ذات ال�صعبية 
الكبرة، ونعمل حالًيا على و�صع خطة لطالق تذاكر �صباق العام القادم يف 
اأ�صبوع �صباق حافلة  موعد مبكر لنقدم جلمهورنا فر�صة ال�صتمتاع بعطلة 

بالرفيه واملتعة يف حلبة مر�صى يا�س".
اخلتامي  لل�صباق  ال�صيافة  باقات  تذاكر  من  حم��دود  ع��دد  هناك  ي��زال  ول 
من بطولة العامل للفورمول1، وميكن للراغبني مبتابعة جمريات ال�صباق 

املبادرة بحجز اإحدى باقات ال�صيافة املتوفرة يف لونا لوجن، اأو املدرج الغربي، 
اأو مدرج امل�صار امل�صتقيم، اأو �صرفة املنعطف التا�صع، اأو جناح �صم�س.

كما تتيح باقات ال�صيافة فئة ثالثة اأيام حلامليها فر�صة ال�صتمتاع بحفالت 
مهرجات يا�صالم ملا بعد �صباق اجلائزة الكربى والتي حتييها نخبة من اأكرب 

جنوم عامل الغناء واملو�صيقى العامليني يف الحتاد بارك.
رائع  بختام  ال��ع��ام  لهذا  للفورمول1  ال��ك��ربى  اأبوظبي  ج��ائ��زة  �صباق  ويعد 
وحما�صي يف م�صار حلبة مر�صى يا�س ملو�صم الفورمول1، كما ت�صهد مناطق 
والعرو�س  التفعالية  والأن�صطة  الرفيهية  الفعاليات  العديد من  الواحات 
احلياة املنا�صبة جلميع اأفراد العائلة من خمتلف الأعمار، فيما ت�صهد جزيرة 
يا�س العديد من الأن�صطة الرفيهية والعرو�س املميزة، مبا يف ذلك حفالت 

مهرجان يا�صالم ملا بعد �صباق اجلائزة الكربى.
وكان منظمو احلدث قد ك�صفوا خالل الفرة ال�صابقة عن اثنني من جنوم 
حفالت ما بعد ال�صباق لهذا املو�صم، اإذ حتيي فرقة �صويدي�س هاو�س مافيا 
حفلة م�صاء اجلمعة، فيما يحيي كيندريك لمار حفلة م�صاء ال�صبت، ويعلن 
منظمو احلدث خالل الفرة القادمة عن باقة جنوم حفالت ما بعد ال�صباق 

لهذا املو�صم.

قبل اأكرث من �سهرين على موعد ال�سباق

نفاد جميع تذ�كر �ملدرجات وتذ�كر تلة �أبوظبي ل�صباق جائزة 
�الحتاد للطري�ن �لكربى للفورموال1 يف �أبوظبي لعام 2022

Date 14/ 9/ 2022  Issue No : 13646
Notification by publication of Experience meeting date
In lawsuit No 2022/2054 commercial partial -- Ajman

To the defendant:1- Himani Narayan Rajuni,(unknown residence)

You must attend in person or a legal representative for the expert meeting scheduled 

for a session on Tuesday 20-09-2022 remotely via the Zoom program and the link is 

as follows: Topic: expert meeting in lawsuit 2054-2022 commercial Ajman Time: sep 

20, 2022 11:00 AM Dubai Join zoom meeting

https://us05web.zoom.us/j/8224460299?pwd=cGFRb2huMitzbmxTQ0ZzbDRXaIA2QTO9

Meeting ID: 822 4486 0299

Passcode: 7CMY9F

Filed against you by: the plaintiff: Ajman real estate corporation Also, please contact 

the delegated expert on e-mail: exp.dr.ebraheim@gmail.com And Tel No. 0501585115, 

In the event that you do not attend, the experience will begin its work

Real estate expert/ Dr. Ebraheim Ali Abdullah Lahbash

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 14/ 9/ 2022  Issue No : 13646
Notification by Publication of a Defendant Before Case Management 

Office, Ajmaa Federal Court, Federal Civil Court of First instance 
In Lawsuit No. AJCFICICOM2022/0003188 commercial (overall)

To Defendant: SHAREEF AHMED MOHAMMED MAETOUQ Residence unknown:

You are required to attend the hearing on 19/09/2022 before the Case 

Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 

instance Office No. (Case Manager Office No.5) 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 /Mariam Jumaa Alkaabi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 14/ 9/ 2022  Issue No : 13646
Ajman federal court of first instance CASE MANAGEMENT 

OFFICE  Notification by publication of payment
In Arabic and English,Notice No: MOJAU-2022-0081911

Upon a request from the warner/ Ali Ahmed Abdel Hamid Al Yahya - UAE national

To the warnee/ Mizan Al-Rahman, Pierre Ahmed - Bangladeshi

Subject: Whereas, the warner requires you to pay an amount of 8333 dirhams 

only no later than five days from the date of announcement of the publication 

of this legal notice, otherwise the notifier will take criminal and civil legal 

measures to preserve his rights while bearing all legal damages, fees and 

expenses arising from your breach of your contractual and legal obligations.

Abdulmalik Khalfan Al Naqbi

Case management office chief/ Ajman federal court of first instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 14/ 9/ 2022  Issue No : 13646
Notification by publication order in the executive lawsuit,

Notification by publication of a defendant
Sharjah Federal Court-civil Executive court-ROYAL ELITE BLFG.CONT. 

LLC- Yasser Obaid Hashem Obaid Sam Rajesh Joseph
Payment notice in lawsuit No. SHCEXCIPOR2022/0003878-COMMERCIAL(PARTIAL)

To:The convicted: ROYAL ELITE BLFG.CONT. LLC,Address: Sharjah Abu Shagara behind King Faisal Street Office No. 208 
owned by Fatima Abdullah Ahmed Mobile No.0506355207 Tel. 065484466 P.O.box 82557 Sharjah.
Yasser Obaid Hashem Obaid,Address: Sharjah Ahu Shagara behind King Faisal Street Office No. 208 owned by Fatima Abdullah 
Ahmed Mobile No.0506355207 Tel. 065484466 P.O.box 82557 Sharjah.
Sam Rajesh Joseph,Address: Sharjah Abu Shagara behind King Faisal Street Office No. 208 owned by Fatima Abdullah Ahmed 
Mobile:No.0506355207 Tel. 065484466 P.O.box 82557 Sharjah.
As dated the attached judgment has been issued against you in favor of the executive plaintiff
Musandam International General Trading LLC, represented by Mr/ Hargas Dougle, UAE national
In the aforementioned lawsuit
And since the aforementioned plaintiff has submitted an application for the execution of the aforementioned judgment and the 
fee specified for that has been paid, and since the judgment requested to be executed is as follows:Total amount including fees 
and expenses: 941053.00
Therefore, you must implement the decision within 15 days from the date of your announcement.
In the event that you fail to do so, you are required to attend the session of the day corresponding to the hour before the 
aforementioned court.In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory enforcement measures prescribed 
by law against you.
Judge/Wael Ahmed Abdullah
Sharjah federal court/civil executive court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 14/ 9/ 2022  Issue No : 13646

Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication of payment

In execution No. 10796/2022/253-cheques execution
In nineth execution department No. 230
Execution subject: demanding the value of bounced cheques No 000003, 
000004 drawn on ENBD, for the plaintiff with total amount of 2.000.000.00 
dirhams.
Plaintiff: Salauddin Khan Khan Arif Khan,Address: Dubai- Deira Nad Al 
Hamar 10d St-villa 62
The defendants: 1-Deepti Sadhwani Purushottam Kumar Sadhwani
Notification subject: has filed the above executive lawsuit and obligating you 
to pay the executive amount of (2005585 dirhams) to the plaintiff or court 
treasury.
Accordingly the court will initiate the 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 14/ 9/ 2022  Issue No : 13646

Dubai Courts of First Instance
623/2022/18 Real Estate Partial

Details of Notification by Publication
To Defendant: 1- Farid Majidi,Unknown residence
Plaintiff: FAM Real Estate Broker LLC
Represented by: Hamdan Abdullah Sabih Saif Al Kaabi
He filed this lawsuit against you and its subject matter is that the Plaintiff requested the 
judiciary of the following:1- To Approve to register the lawsuit and set for hearing as soon as 
possible to consider and notify the Defendant.2- To obligate the Defendant jointly to pay to the 
Plaintiff an amount of AED 95,000 (Ninety Five dirhams) which is 20% stipulated in the sales 
contract in case of not complete the dealings that is the administrative and professional fees 
as stated in the sales contract, late interest by 12% annually from the due date on 06/05/2021 
until full payment and the judgment shall be self-executing immediately without bail.3- To 
obligate the Defendant to pay the charges, judicial expenses and attorney's fees.For which a 
hearing is scheduled on Thursday, corresponding to 15/09/2022, at 08:30 Am., in the distant/
remote litigation room, BUILDING_DESC, therefore, you're required to be present either in 
person or by a legal proxy, and you shall submit your memorandums or documents to the court 
before the session three days at least.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 14/ 9/ 2022  Issue No : 13646

Dubai Courts of First Instance
Payment Order Notification by Publication

Execution No.207/2022/4449-Commercial Execution
Heard before:Eighth Execution Circuit No. 229
Subject of Execution:To execute the judgment issued in Case no. 505/2021 Banks - Commercial 
Summary Jurisdiction, ordering to pay the adjudged amount of AED 5,143,079.03 including 
fees and expenses.
Claimant: National Bank of Fujairah (Dubai Branch), Address:Emirate of Sharjah, Al Khan, 
Prestige Advocates and Legal Consultants, Al Ghanem Business Centre-6th floor-office no. 
606-Tel no: 065289955- Fax: 065289922.
Notified party:1. Viral Bharat Parshotam Thaleshwar, Capacity: Execution Debtor 2. Viral 
Jewellers LLC, Capacity: Execution Debtor.3. Bharat Parshotam, Capacity: Execution 
Debtor.4. Mirage Goldsmith Workshop, Capacity: Execution Debtor.5. Sarla Bharat 
Parshotam Thaleshwar, Capacity: Execution Debtor.
Notification Subject:The claimant has filed the above execution case against you requesting to 
order you to pay the adjudged amount of AED 5,143,079.03 to the claimant or the court treasury.
Therefore, the court will initiate the execution procedures against you in the event of
not complying with the said decision within 15 days as from the publication date of this 
notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 14/ 9/ 2022  Issue No : 13646

Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication

In dispute .No 461/2022/2159- definite value dispute
7th Amicable Settlement of Disputes No.756
Dispute subject: obligating the defendants to pay jointly an amount of (16.000 dirhams) 
sixteen thousand dirhams and the legal interest 9% from due date until full payment.
Plaintiff: ARDH AL FAKHAMA READYMADE GARMENTS TRADING L.L.C, represented 
by/ Shimaa Saleh Muhammed under power of attorney No (110744/1/2021),Address: UAE- 
Dubai- Bar Dubai- Al Qusais industrial area 4 - Dubai- Damascus Street next to Kandari 
Driving Center
Represented by: Younis Mohammed Abdullah Hassan Al Balushi
The defendant: 1- Muhammad Akhtar Raheem Bakhsh
Notification subject: a lawsuit has been instituted against you, and the subject obligating the 
defendants to pay jointly an amount of (16.000 dirhams) sixteen thousand dirhams and the 
legal interest 9% from due date until full payment and a session was set on Thursday 22-
09-2022 at 09:00 a.m. in the remote litigation hall, and it requires your presence or your 
legal representative, you must submit your notes or documents to the court at least three days 
before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 14/ 9/ 2022  Issue No : 13646

Dubai Courts of First Instance          
Payment Order Notification by Publication

Execution No.253/2022/8271- Cheques Execution
Heard before: Ninth Execution Circuit No. 230
Subject of Execution:Claim for the value of the bounced cheque No. (000004) issued by Abu 
Dhabi Commercial Bank in the amount of (AED 529,920)
 Claimant:National Bank of Fujairah (Dubai Branch), Address: Sharjah, Al Khan, Prestige 
Advocates and Legal Consultants, Al Ghanem Business Centre -6th floor-office no. 606-Tel 
no: 065289955-Fax: 065289922.
Notified party:1. Muhammad Mazhar Bhatti Muhammad Munawar Bhatti, Capacity: 
Execution Debtor
2. FLAIR FACILITY MANAGEMENT L.L.C, Capacity: Execution Debtor 
Notification Subject:The claimant has filed the above execution case against you requesting to 
order you to pay the adjudged amount of AED 535435 to the claimant or the court treasury.
Therefore, the court will initiate the execution procedures against you in the event of 
not complying with the said decision within 15 days as from the publication date of this 
notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 14/ 9/ 2022  Issue No : 13646

Dubai Courts of First Instance
Notice and assignment to fulfill by publication

Execution No: 207/2022/5992- Commercial Execution
Second Execution Department No. 184
Held In Execution Subject: Execution of the judgment issued in Case No 488/2022 
partial commercial banks, to pay execution amount of 4689046.25 AED
Execution request: National Bank of Fujairah,Address:UAE- Emirate of Dubai Burj 
Khalifa area - Boulevard Street Emaar Square Building 4 second floor Office No. 208 
Mohammed Al Serkal Law Firm and Legal Consultation- phone no. 042622217.
To be notified1- Sriram Sadagopa Raghavachari Indian Nationality - guarantor 
of payment -as Respondent 2- Mohammad Tariq Khan Ghauri British nationality 
guarantor of payment -as Respondent 3- Novak General Trading LLC- Debtor and 
guarantor of payment as Respondent
Subject of Notice:A case has been filed against you, the above-mentioned executive 
case and obligated you to pay the amount executed 4689046.25 to execution request 
or to court treasury 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 announcement

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 14/ 9/ 2022  Issue No : 13646

Dubai Courts of First Instance
Notification by publication

In Lawsuit No. 511/2022/18-partial real estate
In Seventh District Real Estate Department No. 248
Lawsuit Subject: First: By obligating the defendants to pay an amount of 397,098.66 dirhams 
(three hundred and ninety-seven thousand and ninety-eight dirhams and sixty-six fils), the 
outstanding of the unit price, and the legal interest on this amount at the rate of (5%) from 
the date of the judicial claim until full payment date.Second: obligating the defendants to 
pay ana mount of 162.081( one hundred sixty two thousand eighty one) dirhams the value 
of the compensation agreed upon at the rate of (5%) from the date on which the judgment 
becomes final until date of full payment.Third: obligating the defendants to pay expenses 
and attorney's fees.
The plaintiff: Mazaya Al-Emirati Real Estate Development for its owner Mazaya Al-Ghad One 
Person Company LLC,Currently - Al Mazaya Real Estate Development Company, owned by 
Al Mazaya Holding Company P.S.C Kuwaiti - formerly one person company LLC,Address: 
UAE-t of Dubai? jumeirah lakes towers Mazaya Business Avenue Towers – Tower AA-in 
front of CLUSTER I? 45 Floor.
The defendants: 1 - Admira Clemence
Notification subject: a lawsuit has been instituted against you and its subject:
First: obligating the defendants to pay an amount of 397,098.66 dirhams (three hundred and 
ninety-seven thousand and ninety-eight dirhams and sixty-six fils), the outstanding of the unit 
price, and the legal interest on this amount at the rate of (5%) from the date of the judicial 
claim until full payment date.Second: obligating the defendants to pay ana mount of 162.081( 
one hundred sixty two thousand eighty one) dirhams the value of the compensation agreed 
upon at the rate of (5%) from the date on which the judgment becomes final until date of full 
payment.Third: obligating the defendants to pay expenses and attorney's fees.and a session 
was set on Wednesday 28-09-2022 at 09:00 a.m. in the remote litigation hall BUILDING-
DESC&, and it requires your presence or your legal representative, you must submit your 
notes or documents to the court at least three days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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الفجر الريا�ضي

ا�صتعاد روما توازنه بعد �صقوطه املدوي ال�صبوع املا�صي بفوز �صعب 1-2 
اليطايل  ال��دوري  من  ال�صاد�صة  املرحلة  ختام  يف  اإمبويل  م�صيفه  على 

لكرة القدم.
اأودينيزي  م�صيفه  اأم���ام  نظيفة  برباعية  قا�صية  بخ�صارة  روم���ا  وُم��ن��ي 
2-1 اخلمي�س  اأر�صه  اأن ي�صقط خارج  ال��دوري، قبل  ال�صبوع املا�صي يف 
�صد لودوغوريت�س البلغاري �صمن اجلولة الوىل من الدوري الوروبي 

ليغ". "يوروبا 
ديبال )17(،  باولو  الرجنتيني  العا�صمة عرب  تقدم فريق  اإمبويل،  يف 
اأن  اإل  باندينيلي )43(.  اأ�صحاب الر�س براأ�صية فيليبو  اأن يعادل  قبل 
هدف احل�صم كان للمهاجم النكليزي تامي اأبراهام قبل ع�صرين دقيقة 

من النهاية )71(.
واأهدر القائد لورنت�صو بيليغريني فر�صة اإ�صافة الهدف الثالث لفريقه 

عندما �صدد الكرة من ركلة جزاء ارتدت من العار�صة )80(.
وه���ذا ال��ف��وز ال��راب��ع ل��روم��ا ه��ذا امل��و���ص��م مقابل ت��ع��ادل وه��زمي��ة لرفع 
ر�صيده اىل 13 نقطة يف املركز اخلام�س بالت�صاوي مع اأودينيزي الرابع 

وعلى ُبعد نقطة من فرق املقدمة الثالثة.
وي�صتعد روما ل�صت�صافة ايت�س جاي كاي هل�صنكي الفنلندي يف اجلولة 
امللعب  على  املقبل  اخلمي�س  ليغ  ل��ي��وروب��ا  املجموعات  دور  م��ن  الثانية 

الوملبي.
على  واح���ًدا  تغيًرا  �صوى  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  امل��درب  يجر  ومل 

اأودينيزي م�صرًكا الركي زكي �صيليك بدل  الت�صكيلة التي خ�صرت �صد 
من الهولندي ريك كار�صدروب.

و�صجل ديبال الهدف الول بت�صديدة رائعة بي�صراه من خارج املنطقة يف 
الزاوية اىل ميني احلار�س غولييلمو فيكاريو )17(.

الذي  باندينيلي  براأ�صية  اأ�صحاب الر�س عادلوا قبل ال�صراحة  اأن  اإل 
تابع كرة مرت بني عدد من الالعبني اإثر عر�صية من ال�صلوفيني بيتار 

�صتويانوفيت�س )43(.
وحت�صل املدافع الربازيلي روجر اإبانييز على ركلة جزاء اإثر عرقلة من 
البديل ليبراتو كاكات�صي على خط املنطقة بعد العودة اىل حكم الفيديو 
امل�صاعد "يف ايه اآر"، انربى لها بيليغريني يف مباراته رقم 200 مع روما 

يف جميع امل�صابقات لكنه اأ�صاب العار�صة )80(.
ع��ن احلار�س  ن���اب  ال��ق��ائ��م  اأن  اإل  دق��ائ��ق  ب��ع��د  اإم��ب��ويل  يعاقبه  اأن  وك���اد 
جان-دانيال  العاجي  البديل  ت�صديدة  لإبعاد  باتري�صيو  روي  الربتغايل 
اأكبا اأكربو )84( الذي ُطرد لحًقا ببطاقة حمراء مبا�صرة لتدخل على 

املدافع النكليزي كري�س �صمولينغ )87(.
وحاول اإمبويل معادلة الرق��ام يف الدقائق الخرة بت�صديدة من خارج 
املنطقة لباندينيلي ت�صدى لها باتري�صيو، قبل اأن ي�صد حار�س اأ�صحاب 

الر�س هدًفا حمقًقا لأندريا بيلوتي، بديل اأبراهام.
بقي اإمبويل من دون فوز مع 4 نقاط من اأربعة تعادلت وهزميتني يف 

املركز ال�صاد�س ع�صر.

روما ي�صتعيد تو�زنه بفوز �صعب يف �إمبويل 

•• اأبوظبي-وام:

اأب����وظ����ب����ي ملحريف  راب����ط����ة  اأك���م���ل���ت 
وو�صعت  ا���ص��ت��ع��دادات��ه��ا،  اجلوجيت�صو 
اللم�صات الأخرة لتنظيم 6 بطولت 
كربى حتت م�صميات الدوري القاري 
الدويل،  وال���دوري  الكربى  واجل��ائ��زة 
املحلية  الحت����������ادات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
وهولندا،  ال����ربازي����ل،  يف  وال�����ص��رك��اء 
كل  ت�صت�صيف  ح��ي��ث  ال��ك��ن��اري  وج���زر 
مدينة بطولتني على مدار يومي 17 

و 18 �صبتمرب اجلاري.
واأك�������د ط������ارق ال���ب���ح���ري م���دي���ر عام 
اجلوجيت�صو  ملحريف  اأبوظبي  رابطة 
توزيع  ع���ل���ى  حت���ر����س  ال���راب���ط���ة  اأن 
ب���ط���ولت���ه���ا ال����ت����ي ب���ل���غ���ت اأك�������رث من 
خمتلف  على  العام  يف  بطولة   120
ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف ن�صر  ال���ع���امل،  ق�����ارات 
بيئة  اأف�صل  وت��وف��ر  اللعبة  وتطوير 
تناف�صية ملمار�صيها يف خمتلف الفئات 
اأن  اإىل  م�����ص��را  ال�����ص��ن��ي��ة،  وامل����راح����ل 
النتقال  يف  بامتياز  جنحت  اأبوظبي 

م���ن مرحلة  ب��ري��ا���ص��ة اجل��وج��ي��ت�����ص��و 
الح����راف، من  اإىل مرحلة  ال��ه��واي��ة 
اجلودة  معاير  اأع��ل��ى  اع��ت��م��اد  خ��الل 
اأف�صل  وتطبيق  البطولت،  تنظيم  يف 
اللعبة، و�صناعة  برامج ن�صر وتطوير 
اجلوائز  توفر  عن  ف�صال  الأب��ط��ال، 
والتغطية  للفائزين،  املجزية  املالية 

الإعالمية املو�صعة.
�صاهمت  ال�صابقة  املعطيات  ك��ل  وق��ال 
اجلوجيت�صو  ري����ا�����ص����ة  اع����ت����م����اد  يف 
الدولية،  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن  ال��ك��ث��ر  يف 

العاملية،  الأل������ع������اب  راأ�����ص����ه����ا  وع����ل����ى 
والألعاب  ال�صالت،  واألعاب  والآ�صياد، 
ال�����ص��اط��ئ��ي��ة، وال��ف�����ص��ل يف ذل���ك يعود 
التي  اأب����وظ����ب����ي  اإىل  الأ������ص�����ا������س  يف 
اأ���ص��ب��ح��ت م��ق��را ل��الحت��ادي��ن ال���دويل 
والآ�صيوي، ولرابطة اأبوظبي ملحريف 
عا�صمة  منها  جعل  م��ا  اجلوجيت�صو، 
اجلوجيت�صو العاملية، وعا�صمة القرار 
الريا�صة  واأكرب مطور لتلك  الدويل، 

يف العامل.
واأ�صاف البحري: " يف رابطة اأبوظبي 

تعليمات  لدينا  اجلوجيت�صو  ملحريف 
وا�صحة من �صعادة عبداملنعم الها�صمي 
رئي�س الحتادين الإماراتي والآ�صيوي 
النائب الأول لرئي�س الإحتاد الدويل 
ب��زي��ادة ع��دد ال��ب��ط��ولت ح��ول العامل، 
والو�صول بخدماتنا لأكرث من مليون 
لع���ب ولع���ب���ة خ���الل ف���رة وجيزة، 
ال�صراتيجية  ت���ل���ك  وف�����ق  ون���ع���م���ل 
اللعبة،  ن�����ص��ر  م���ن  امل���زي���د  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

وتطوير اأداء ممار�صيها".
اأم�������س ق��ب��ل الأول  واخ��ت��ت��م��ت م�����ص��اء 

مدينة  يف  ال��دويل  ال���دوري  مناف�صات 
املئات  ال�����ص��رب��ي��ة مب�����ص��ارك��ة  ب��ل��ج��راد 
م��ن ال��الع��ب��ني، ح��ي��ث مت ت��وزي��ع 58 
و20  ف�صية،  و53  ذهبية،  ميدالية 

برونزية.
الأ�صود  احل����زام  م��ن��اف�����ص��ات  واأ���ص��ف��رت 
فوز  ع��ن  كجم   85 فئة  للمحرفني 
بامليدالية  �صانتو�س  فيكتور  الأجنويل 
 85 لفئة  الأ�صود  احل��زام  الذهبية يف 
ك��ج��م، وال��ي��ون��اين ج����ورج ل��ول��و دا�س 
ب��ذه��ب��ي��ة احل������زام ال��ب��ن��ي ل�����وزن 85 

البدلة  ب����دون  م��ن��اف�����ص��ات  ويف  ك��ج��م، 
ميلورادوفيت�س  دو���ص��ان  ال�صربي  ف��از 
ب���ذه���ب���ي���ة ال��������وزن اخل���ف���ي���ف احل������زام 
ح�صاب  ع���ل���ى  الأزرق-ال���ب���ن���ف�������ص���ج���ي 

مواطنه نيكول جالفوجنيك.
�صربيا  ت�صدرت  ال��دول  �صعيد  وعلى 
نقطة،   37600 بر�صيد  املناف�صات 
املركز  يف  والهر�صك  البو�صنة  وح��ل��ت 
الثاين بر�صيد 11200 نقطة، فيما 
بلغاريا  ل�صالح  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ذه���ب 
فازت  بينما  نقطة،   5600 بر�صيد 

اأكادميية  اأف�صل  جرا�صي باها بجائزة 
يف البطولة.

اأكد الربتغايل باولو بينتو مدرب منتخب كوريا اجلنوبية اأنه ل يخطط للتحدث 
مع املهاجم �صون هيونغ-مني ب�صاأن تراجع م�صتواه مع بداية املو�صم احلايل عقب 
ا�صتعداداً  الودية  للمباريات  الثالثاء  اأم�س  النكليزي  توتنهام  جنم  ادارج  قرار 
ملونديال قطر 2022. وت�صت�صيف كوريا اجلنوبية، كو�صتاريكا يف 23 اأيلول-

�صبتمرب احلايل والكامرون بعد اأربعة اأيام، �صمن ا�صتعدادات املنتخبات الثالثة 
20 ت�صرين الثاين-نوفمرب املقبل.  للعر�س الكروي يف قطر والذي ينطلق يف 
واختار بينتو قائمة من 26 لعباً قبل اأن يح�صم قراره ب�صاأن الت�صكيلة النهائية 
التي �صتخو�س غمار نهائيات كاأ�س العامل، حيث اأوقعت القرعة كوريا اجلنوبية 

يف املجموعة الثامنة اإىل جانب بلده الم الربتغال وغانا والأوروغواي.

يف  املمتاز  النكليزي  ال���دوري  يف  ه��داف  لأف�صل  الذهبي  احل���ذاء  �صون  تقا�صم 
املو�صم املا�صي مع جنم ليفربول امل�صري حممد �صالح )23 هدفاً لكل منهما(، 
غر اأن الالعب البالغ 30 عاماً عرف بداية متوا�صعة يف املو�صم اجلديد اذ مل 

ي�صجل اي هدف يف �صبع مباريات خا�صها مع "�صبرز" يف جميع امل�صابقات.
وقال بينتو عندما �ُصئل ما اإذا كان ي�صعر بالقلق من ف�صل جنم املنتخب يف هز 
قلقاً  ل�صت  بغزارة...  ي�صجل  ذاته عندما  بالأمر  واأفكر  بال�صيء  "اأ�صعر  ال�صباك 

ولن اأق�صي اأي وقت للحديث معه عن هذا النوع من الأ�صياء".
وتابع ")�صوف( نركز على ما يجب اأن نفعله يف هاتني املباراتني وكل الثقة فيه 

كاملعتاد. بالن�صبة يل )تراجع م�صتواه( لي�س م�صكلة اأو م�صدر قلق اأي�صاً".

•• دبي-وام: 

اأعلنت �صركة الألعاب الريا�صية بنادي الن�صر عن قرار الحتاد الدويل لكرة 
الطاولة برعاية لعب النادي النا�صئ يو�صف اأحمد احلواي " 11 عاما" ، 
وذلك �صمن برنامج رعاية املوهوبني يف اآ�صيا. وكان الالعب قد حقق ف�صية 
اإىل  اإ�صافة  الأ�صبال،  فئة  اآ�صيا  غرب  وف�صية  تون�س،  يف  الدولية  البطولة 

الريا�صي  للمو�صم  والنا�صئني  الأ�صبال  دوري  الأول يف  املركز  ح�صوله على 
.  2022  -  2021

ويعد الالعب يو�صف اأحمد احلواي امل�صنف رقم 12 عامليا يف فئة الأ�صبال.
كما يعد من جنوم اللعبة يف نادي الن�صر بجانب اأ�صقائه حممد 16 عاما، 
وعبد اهلل 14 عاما وعلي 12 عاما، حيث كان لهم الدور الكبر يف تتويج 

الفريق بلقب دوري فئات ال�صباب والنا�صئني والأ�صبال.

»�أبوظبي ملحرتيف �جلوجيت�صو« تنظم 6 بطوالت يف 3 مدن 17 و 18 �صبتمرب

»دويل �لطاولة« يرعى �لنا�صئ �الإمار�تي يو�صف �حلو�ي مدرب كوريا �جلنوبية: تر�جع م�صتوى �صون »لي�س م�صكلة« 
يف برنامج �ملوهوبني

•• اأبوظبي-وام:

اإقامة  بعد   -  UFC املختلطة  القتالية  للفنون  العاملية  املنظمة  ت�صتعد 
فعاليات "UFC 279" يف مدينة ل�س فيجا�س الأمريكية، خالل عطلة 
احلدث  ت�صت�صيف  التي  اأبوظبي  اإىل  الأ���ص��واء  لتوجيه   - املا�صي  الأ�صبوع 
اأوليفرا �صد ماخات�صيف، الذي ي�صهد جمموعة   :UFC 280 املرتقب 
الإم���ارات  م��ن  املتابعني  جمهور  بح�صور  واملرتقبة  القوية  ال��ن��زالت  م��ن 
اأكرب  م��ن  احل���دث  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن  املتوقع  م��ن  ال��ع��امل، حيث  دول  وخمتلف 

الأحداث يف تاريخ املناف�صات.
جتمع  الثقيل  ال��ع��ي��ار  م��ن  م��واج��ه��ة  للحدث  الرئي�صية  البطاقة  وت�صهد 
لقب  على  للمناف�صة  ماخات�صيف  اإ�صالم  مع  لوجه  وجهاً  اأوليفرا  ت�صارلز 
وزن اخلفيف، حيث يتطلع الربازيلي ل�صتعادة اللقب يف الحتاد اأرينا م�صاء 

يوم 22 اأكتوبر املقبل.
ويعود اأوليفرا اإىل اأبوظبي بعد حتقيق �صل�صلة انت�صارات متتالية تت�صمن 
ف��وزا، و خ�صارة واح��دة فقط على اللقب عندما فقد وزن��ه قبل نزاله   11
اأحرز  ق��د  ال��ربازي��ل��ي  املقاتل  وك��ان  جيت�صي.  جا�صنت  مواجهة  يف  الأخ���رة 

فوزاً   19 يت�صمن  وال��ذي   UFC يف  احلافل  �صجله  ليو�صع  �صابقاً  اللقب 
بال�صربة القا�صية، و16 فوزاً بالإخ�صاع جمرباً خ�صمه على ال�صت�صالم.

املف�صلني  املقاتلني  من  يعد  ال��ذي  ماخات�صيف،  مناف�صة  يقف  املقابل  ويف 
بالن�صبة للجماهر يف اأبوظبي، باعتباره اأحد اأع�صاء فريق البطل ال�صابق 
حبيب نورماجميدوف، ويخو�س النزال يف اأبوظبي بعدما �صطر �صل�صلة من 
النت�صارات يف اآخر ع�صر مواجهات له خالل �صت �صنوات. وت�صفه اجلماهر 
وع�صاق UFC باأنه خليفة حبيب، ومن املنتظر اأن يخو�س النزال لإحراز 
اأكرب اختبار له يف  UFC لأول مرة، الأم��ر الذي يجعل هذا النزال  لقب 

م�صرته الحرافية.
يقام  حيث  "البانتام"،  وزن  فئة  يف  احلما�س  من  الكثر  البطولة  وت�صهد 
اأك��رب ن��زال يف ه��ذه الفئة خ��الل ال��ع��ام اجل���اري يف اأب��وظ��ب��ي. حيث �صي�صع 
البطل اأجلامني �صترلنج لقبه على املحك �صد مناف�صه املخ�صرم تي جاي 

ديال�صاو.
وحقق �صترلنج لقبه الأول بعدما هزم غرميه بير يان يف مناف�صات العام 
املا�صي، ودافع عن لقبه اأمام املقاتل الرو�صي يف مناف�صات �صهر اأبريل. ويعد 
UFC خالل ال�صنوات الثماين املا�صية، وهو  اأبرز مقاتلي  �صترلنج اأحد 

حمرف لهذه الريا�صة منذ عام 2011، ومل يتعر�س للهزمية يف نزالته 
ال�صبع الأخرة.

وال���ذي ميتلك  م��رت��ني،  ال�صابق  البطل  ديال�صاو  يقف  الآخ���ر  اجل��ان��ب  ويف 
النزالت  يف  انت�صارات  عدد  لأكرث  القيا�صي  الرقم  تت�صمن  قيا�صياً  اأرقاماً 
على اللقب، واأكرث عدد انت�صارات اإجماًل، واأكرث عدد انت�صارات بال�صربة 

القا�صية اأو حركة الإخ�صاع �صمن وزن خفيف.
من ناحية اأخرى �صت�صت�صيف اأبوظبي اأي�صا يف احلدث نف�صه مواجهة من 
العيار الثقيل حتت عنوان" �صراع البقاء"، لنزال قوي يجمع بني بير يان 

يف مواجهة �صون اأومايل.
ويتطلع يان الذي ت�صب الر�صيحات يف �صاحله على �صوء ت�صنيفه الدويل 
الأمريكي  املقاتل  يواجه  عندما  اللقب،  اأج��ل  من  اأخ��رى  م��رة  القتال  اإىل 
الفائقة يف  اأثبت قدراته  وال��ذي  القتال  املميز يف  باأ�صلوبه  املعروف  اأوم��ايل 
القتال �صمن �صل�صلة نزالت دانا وايت، حيث قام بت�صجيل اأرقام قيا�صية يف 

دقة ال�صربات وعددها خالل دقيقة الواحدة يف ق�صم وزن "البانتام".
بالل  الفل�صطيني  املقاتل  م�صاركة  اأبوظبي  يف  املرتقبة  البطولة  و�صت�صهد 
حممد، �صد الأمريكي �صون برادي يف فئة وزن الو�صط، حيث يتطلع حممد 

ت�صنيفه  لتح�صني  قدماً  امل�صي  اإىل  ل��ه،  معارك   8 اآخ��ر  يف  يهزم  ال��ذي مل 
وجتاوز ترتيبه احلايل يف املركز اخلام�س. من اجلهة الأخرى يحتل برادي 
املرتبة الثامنة يف فئته، وبرغم اأنه مل ي�صارك �صوى يف 5 نزالت يف بطولة 
اإل اأنه ميتلك �صجاًل مميزاً يف ريا�صة القتال ب�صكل عام، ومل يهزم   ،UFC

اأبداً خالل م�صرته الحرافية التي �صهدت خو�س 15 نزال.
كما يحظى النزال الذي يجمع بني املقاتل بينيل داريو�س وغرميه ماتيوز 
جامروت يف فئة وزن اخلفيف، باهتمام كبر بالن�صبة للجماهر يف اأبوظبي. 
الرتقاء  اإىل  ويتطلع  متتالية،  انت�صارات   7 م��ن  �صل�صلة  داري��و���س  وحقق 

وجتاوز مركزه ال�صاد�س يف الت�صنيف.
ال�صم  ف��ي��ورو،  م��ان��ون  تخو�س  ف�صوف  لل�صيدات،  الذبابة  وزن  فئة  يف  اأم��ا 
املاألوف لع�صاق القتال يف الإمارات، التحدي الأكرب يف م�صرتها الريا�صية 
الكثر  ي�صفي  ما  ت�صوكاجيان،  كاتلني  الأول  املركز  تواجه �صاحبة  عندما 

من املتعة على اأجواء املناف�صات يف قمة هذه الفئة.
اأبوظبي للتحدي، والذي ي�صتمر  اأ�صبوع  اأي�صاً عودة  اأكتوبر  و�صي�صهد �صهر 
فعاليات  يت�صمن  حيث   ،UFC 280 برعاية  اأكتوبر،   23 اإىل   17 من 

ريا�صية وترفيهية اأخرى مدعومة من فال�س للرفيه.

جمموعة من �لنز�الت �ملرتقبة يف �أبوظبي مب�صاركة �أبرز �ملقاتلني يف �لعامل  ..  UFC 280

•• دبي -الفجر

اأعلن نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية عن فتح باب الت�صجيل للم�صاركة 
يف �صباق اجلولة الأوىل من بطولة دبي للقوارب ال�صراعية املحلية 22 قدما 
التي تقام يف �صواطئ دبي يوم الأحد املقبل يف افتتاح فعاليات املو�صم الريا�صي 

البحري 2023-2022.
وتعد مناف�صات القوارب ال�صراعية املحلية 22 قدما من اجمل الفئات حيث 
اطلقها النادي عام 1999 لتكون اكادميية لتاأهيل النا�صئني وال�صباب، حيث 
مت تطوير القوانني وال�صروط من مو�صم اىل اآخر لتجمع يف املوا�صم الأخرة 

فئتني الأوىل ال�صباب حتت 21 عاما والنا�صئني حتت 16 عاما

واأخطر نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية كافة النواخذة ومالك القوارب 
الت�صجيل الذي ي�صتمر يوميا حتى موعد  22 قدما ببدء  ال�صراعية املحلية 
املقبل وذلك  الت�صجيل يف احلادية ع�صرة من �صباح يوم اجلمعة  باب  اإغ��الق 
امل�صاركة يف  القوارب  للنادي متهيدا لإعالن قائمة  البوابة اللكرونية  عرب 
ال�صباق. وحر�صت اللجنة املنظمة على اطالع كافة املت�صابقني امل�صاركني على 

ال�صروط  كرا�صة  راب��ط  اإرف��اق  ال�صباق من خالل  امل�صاركة يف  و�صروط  لوائح 
وتعريفهم  الفئة  ه��ذه  يف  ال��ق��وارب  م��الك  النواخذة  جلميع  ن�صية  ر�صالة  يف 
بالتحديثات التي طراأت عليها من اأجل درا�صتها قبل وقت كاف والعمل على 
ال�صباب  �صي�صم فئتني عمرتني خمتلفتني هي  ال�صباق  واأن  تنفيذيها خا�صة 

حتت 21 �صنة والنا�صئني حتت 16 �صنة.

القوارب ال�سراعية املحلية 22 قدما تبحر االأحد

فتح باب �لت�صجيل الأوىل جوالت مو�صم �لبحر يف دبي
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����ص���ي���غ���ي���ب م�����داف�����ع ب����اري���������س ����ص���ان 
الذي  كيمبيمبي  بري�صنيل  ج��رم��ان 
بري�صت  اأم����ام  ال�صبت  م�����ص��اب��اً  خ���رج 
ال�صابعة  املرحلة  �صمن  )-1�صفر( 
�صتة  "لنحو  الفرن�صي  ال���دوري  م��ن 
حامل  اأع��ل��ن  م��ا  بح�صب  اأ�صابيع"، 

اللقب اأم�س الثالثاء.
وق������ال ����ص���ان ج����رم����ان يف ب���ي���ان اإن����ه 
يف اأوتار  اإ�صابة  �صحية  كان  "بعدما 
الي�صرى، لن يكون بري�صنيل  الركبة 
اأ�صابيع  �صتة  مل��دة  متاحاً  كيمبيمبي 
ت��ق��ري��ب��اً. ���ص��ي��ع��اد ت��ق��ي��ي��م ح��ال��ت��ه يف 

غ�صون ثمانية اأيام".
ه����ذا ال��غ��ي��اب ال��ط��وي��ل ي���اأت���ي بوقع 
عاماً،   27( كيمبيمبي  ع��ل��ى  ���ص��يء 
واملنتخب  دول������ي������ة(  م������ب������اراة   28
الفرن�صي قبل نحو �صهرين فقط من 
مونديال قطر 2022 "20 ت�صرين 
الثاين-نوفمرب - 18 كانون الأول-

دي�صمرب".
ومن املقرر اأن يعلن مدرب "الديوك" 
ديدييه دي�صان اخلمي�س عن ت�صكيلته 
التي �صتخو�س دوري الأمم الأوروبية 

نهاية اأيلول/�صبتمرب احلايل.

بري�صت  ع��ل��ى لع����ب  ت���دّخ���ل  وب���ع���د 
بقي   ،)1+90( ك����اردون����ا  اإي����رف����ني 
كيمبيمبي على الأر�س لفرة طويلة 
عندما خاطر باحل�صول على بطاقة 

�صفراء ثانية كادت تعّر�صه للطرد.
اأق��دم املدافع على حركة  وبعد ذل��ك، 
املباراة  حكم  يد  دف��ع  عندما  غا�صبة 
الذي طلب منه الهدوء، وعاد مبا�صرة 
تاركاً  يعرج،  وهو  املالب�س  غرف  اإىل 
زمالءه لإنهاء املباراة بع�صرة لعبني 

كري�صتوف  امل����درب  ا���ص��ت��خ��دم  ب��ع��دم��ا 
غالتييه التبديالت املتاحة.

وُت�صاف اإ�صابة كيمبيمبي اإىل قائمة 
الإ����ص���اب���ات يف �صفوف  م���ن  ط��وي��ل��ة 
النافدة  ق��ب��ل  ال��ف��رن�����ص��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
ال��دول��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة، ع��ل��ى غ����رار لعب 
بوغبا،  ب����ول  الإي����ط����ايل  ي��وف��ن��ت��و���س 
وال�صكوك حيال مهاجم ريال مدريد 
الإ�صباين كرمي بنزمية ولعب و�صط 

ت�صل�صي الإنكليزي نغولو كانتي.

•• اأبوظبي-وام: 

بعد �صيطرة البولندي روبرت ليفاندوف�صكي على 
املا�صيني،  املو�صمني  يف  الذهبي  احل��ذاء  جائزة 
اأك��دت اجل��ولت الأوىل من بطولت ال��دوري يف 
اأوروبا اأن املو�صم احلايل �صي�صهد �صباقا حمتدما 
على اجلائزة بني عدد من الالعبني واأنه قد ل 

يح�صم اإل يف نهاية املو�صم.
الدوري  بطولت  من  الأوىل  اجل��ولت  و�صهدت 
املهاجمني  م��ن  العديد  ت��األ��ق  اأوروب���ا  يف  املحلية 
البطولت  م����ن  ع�����دد  يف  ت��ه��دي��ف��ي��ة  وغ���������زارة 
ال�صباق على  ويبداأ  الإث��ارة مبكرا  لرتفع حدة 

القارة  الأب���رز يف  ال��ه��داف  لقب 
الأوروبية لهذا املو�صم وجائزة 

احلذاء الذهبي.
قد  ليفاندوف�صكي  وكان 
ا�صتحوذ على اجلائزة يف 
من  املا�صيني  املو�صمني 
متميزة  م�صرة  خ��الل 

للغاية مع فريقه ال�صابق 
ب����اي����رن م���ي���ون���خ الأمل������اين 

ح��ي��ث اأح������رز 41 ه���دف���ا يف 
 2021  -  2020 م��و���ص��م 

القيا�صي  ال���رق���م  حم��ط��م��ا 
التي  الأه����������داف  ل���ع���دد 

يف  لع���ب  اأي  ي�صجلها 
بالدوري  مو�صم واحد 
الأمل������������������اين، وال���������ذي 

با�صم  م�صجال  ك���ان 
جرد  الأ�����ص����ط����ورة 

م������ول������ر م�����ن�����ذ 4 
عقود.

وح��������������اف��������������ظ 
ليفاندوف�صكي 

ع����ل����ى اجل�����ائ�����زة 
املا�صي  امل���و����ص���م  يف 
 35 ب����ت���������ص����ج����ي����ل 

الدوري  يف  ه��دف��ا 
الأملاين.

وتبدو الفر�صة �صانحة بقوة اأمام ليفاندوف�صكي 
للدفاع عن اجلائزة يف املو�صم احلايل مع البداية 
القوية التي قدمها مع فريقه اجلديد بر�صلونة 
حيث �صجل 6 اأهداف يف اأول 5 مباريات له مع 

الفريق يف الدوري الإ�صباين.
اأن الدوري  وي�صاعف من فر�س ليفاندوف�صكي 
امل�صابقة  يجعل  م��ا  فريقا   20 ي�صم  الإ���ص��ب��اين 
تت�صمن 38 جولة بزيادة 4 جولت عن الدوري 

الأملاين الذي ي�صم 18 فريقا فقط.
مناف�صة  ليفاندوف�صكي  ي��واج��ه   ، ه��ذا  وب��رغ��م 
ظل  يف  املو�صم  بداية  منذ  اجل��ائ��زة  على  �صر�صة 
تهديفية  ق�����درات  اأ����ص���ح���اب  م��ه��اج��م��ني  وج����ود 
الإجنليزي  ال�������دوري  يف  ����ص���واء  م��ت��م��ي��زة 
ويف  اأخ��������رى؛  دوري  ب����ط����ولت  يف  اأو 
مقدمتهم الرنويجي اإيرلنج هالند 
والربازيلي نيمار والفرن�صي كيليان 

مبابي.
الأوىل  ال�صتة  اجل��ولت  وخ��الل 
م��ن ال����دوري الإجن��ل��ي��زي ، قدم 
هالند بداية ا�صتثنائية مع فريقه 
واأحرز   ، �صيتي  مان�ص�صر  اجلديد 

قائمة  ليت�صدر  اأه����داف   10
امل�صابقة  ه�������دايف 

ميروفيت�س  األك�صندر  اأم���ام  اأه���داف   4 ب��ف��ارق 
هدافني  البطولة  ت�صم  فيما  ف��ول��ه��ام  مهاجم 
 5 اآخرين مثل هاري كني الذي �صجل  مميزين 

اأهداف حتى الآن.
كما �صطع النجمان الربازيلي نيمار والفرن�صي 
املو�صم واأحرزا  مبابي يف الدوري الفرن�صي هذا 
 7 اأول  يف  الفريق  �صجلها  هدفا   25 من   15
اأه��داف لنيمار و7  جولت هذا املو�صم بواقع 8 

ملبابي.
ويف اإيطاليا، ت�صدر ماركو اأرناوتوفيت�س مهاجم 
ب��ول��ون��ي��ا ق��ائ��م��ة ال��ه��داف��ني ب��ر���ص��ي��د 6 اأه���داف 

ج���ولت فقط   6 بعد 
 ، امل�صابقة  م��ن 
املناف�صة  ولكن 
على  الأق���������وى 
ل�����ق�����ب ه�������داف 

امل�����������ص�����اب�����ق�����ة 

وع��ل��ى ال���دخ���ول يف ���ص��ب��اق احل����ذاء ال��ذه��ب��ي قد 
تاأتي من دو�صان فالهوفيت�س الذي ظهر ب�صكل 
مميز حتى الآن يف هجوم يوفنتو�س واإن اأحرز 4 

اأهداف فقط.
وبعد رحيل ليفاندوف�صكي وهالند عن الدوري 
ق��دم جمال  امل��رك��ات��و ال�صيفي،  الأمل���اين خ��الل 
مو�صيال لعب و�صط بايرن ميونخ وكري�صتوفر 
املو�صم  يف  ق��وي��ة  ب��داي��ة  لي��ب��زج  مهاجم  نكونكو 
احل�����ايل و���ص��ج��ل ك���ل م��ن��ه��م��ا 4 اأه��������داف، لكن 
�صدارة هدايف امل�صابقة بعد اجلولت ال�6 الأوىل 
برمين  ف��ردر  لع��ب  فولكروج  لنيكال�س  كانت 
و�صرالدو بيكر بخم�صة 
اأه������������������داف ل���ك���ل 

منهما.
ه���ول���ن���دا  ويف 
ي���������ص����ت����ع����ل   ،
على  ال���������ص����راع 
�صدارة الدوري 
ال���ه���ول���ن���دي 
بني كودي 

وزميله  اآيندهوفن  اأهداف" مهاجم   7" جاكبو 
برجوين  ت�صايف �صيمونز "6 اأهداف" و�صتيفن 

اأهداف" .  6"
ولكن فر�س الهدافني يف بطولت مثل الدوري 
الهولندي والربتغايل تبدو اأ�صعف من نظرتها 
"اإجنلرا  ال��ك��ربى  ال�5  ل��دى ه��دايف ال��دوري��ات 
واإ�صبانيا واإيطاليا واأملانيا وفرن�صا" نظرا لنظام 
املتناف�صني  ت�صنيف  عليه  يعتمد  ال��ذي  النقاط 
 1997  - 1996 ع��ل��ى اجل��ائ��زة م��ن��ذ م��و���ص��م 
وال��ذي ل يعتمد على عدد الأه��داف واإمن��ا على 
نظام نقاط طبقا لعدد الأهداف مع قوة الدوري 

وترتيبه يف ت�صنيف "املعامل" الأوروبي.
ومينح نظام النقاط املتبع منذ ربع قرن نقطتني 

اإىل الالعب عن كل هدف ي�صجله طاملا كان 
من بني الدوريات ال�5 الكربى يف اأوروبا، 

مقابل 1.5 نقطة عن كل هدف لالعب 
الذي ين�صط يف الدوريات ذات الرتيب 
"املعامل" ،  22 يف ت�صنيف  اإىل   6 من 
واحدة  نقطة  اإىل  النقاط  حافز  ويقل 
عن كل هدف ي�صجله الالعب يف بطولة 
يف  التالية  املراكز  من  اأي  حتتل  دوري 

الت�صنيف.
الأرجنتيني  وي�صتحوذ 

ليونيل مي�صي على الرقم القيا�صي لعدد مرات 
الفوز بجائزة احلذاء الذهبي بر�صيد 6 جوائز 
ك��ان��ت ج��م��ي��ع��ه��ا م���ع ب��ر���ص��ل��ون��ة الإ����ص���ب���اين قبل 

انتقاله اإىل باري�س �صان جرمان الفرن�صي.
ثانيا  رون���ال���دو  كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل  وي��اأت��ي 
ب��اأول��ه��ا م��ع مان�ص�صر  ت���وج  األ���ق���اب   4 ب��ر���ص��ي��د 
ريال  م��ع  الأخ���رى  الثالثة  وب��الأل��ق��اب  يونايتد 

مدريد الإ�صباين.
ول ي����زال رون���ال���دو واح�����دا م���ن لع��ب��ني اثنني 
فقط توجا باجلائزة من خالل بطولتي دوري 
لوي�س  الأوروج��وي��اين  ي�صاركه  خمتلفتني حيث 
باجلائزة  فاز  بعدما  �صواريز يف هذا 
م����ع ل���ي���ف���رب���ول الإجن����ل����ي����زي، 

وبر�صلونة الإ�صباين.
لرب�صلونة  مي�صي  ومنح 
لعدد  ال��ق��ي��ا���ص��ي  ال���رق���م 
م������������رات ف����������وز لع����ب����ي 
الفريق بجائزة احلذاء 
الذهبي حيث فاز لعب 
ب��ر���ص��ل��ون��ة ب��اجل��ائ��زة 8 
لكل من   4 مقابل  م��رات 

ريال مدريد وبايرن ميونخ.

مع  و�صل  بعدما  اذ  "كفارادونا"،  لقب  عليه  ُيطلق  نابويل،  يف 
�صجل باهت وا�صم ُي�صعب لفظه، بات اجلورجي ال�صاب خفيت�صا 
كفارات�صخيليا هذا ال�صيف اأبرز �صفقات النادي اجلنوبي الذي 
ال�صكتلندي  رينجرز  غال�صكو  على  �صيفاً  الأربعاء  اليوم  يحّل 

�صمن اجلولة الثانية لدوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
يف  دجونتويل  كري�صتيانو  نابويل  لنادي  الريا�صي  املدير  ق��ال 
"كوريري ديلو �صبورت" ب�صعادة  مقابلة اجلمعة مع �صحيفة 
�صو�صييداد"  وري���ال  وروم���ا  يوفنتو�س  م��ن  اأ���ص��رع  "كنا  غ��ام��رة 
نادي  وال���ذي و���ص��ل م��ن  املفعم باحليوية  ه��ذا اجل��ن��اح  جل��ذب 

دينامو باتومي اجلورجي.
وربطاً مبا قاله دجونتويل، بات وا�صحاً اأنه من ال�صعب ا�صطياد 
البحر" كفارات�صخيليا واأف�صل �صاهد على ذلك مدافع  "ثعبان 
ليفربول النكليزي جو غوميز بعدما جتاوزه اجلورجي ب�صرعة 
جنونية يف طريقه ل�صناعة الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني 
ال�"ريدز" يف مباراة فوز نابويل  جيوفاين �صيميوين يف مرمى 
4-1 ال�صبوع املا�صي �صمن مناف�صات اجلولة الوىل من دور 

املجموعات للم�صابقة القارية الأم.
اأك���د �صاحب  اأوروب�����ا،  اأم���ام و�صيف بطل  ب��دا م��ذه��اًل  وب��ع��دم��ا 
املو�صم  يف  ال���واع���دة  ب��داي��ات��ه  ن��اب��ويل  يف   77 ال��رق��م  القمي�س 
احلايل �صمن الدوري الإيطايل، بت�صجيله 4 اأهداف ومتريره 

كرة حا�صمة وقيادة نابويل اإىل ال�صدارة.
مل يتاأخر كفارات�صخيليا كثراً يف و�صع القائد ال�صابق لنابويل 
الأمركي  ال���دوري  غمار  خلو�س  ال��راح��ل  اإن�صينيي  لورنت�صو 
على  وت�صارعاته  امل��راوغ��ة  على  ف��ق��درت��ه  ال��ذك��ري��ات،  رّف  على 
اقرابه  خ��الل  حركاته  يف  التنوع  اإىل  اإ�صافة  الأي�صر،  ال��رواق 

تيمناً  "كفارادونا"  لقب  اأك�صبته  املناف�س،  ج��زاء  منطقة  م��ن 
بال�صطورة الراحل الأرجنتيني دييغو اأرماندو مارادونا والذي 

اطلق نابويل ا�صمه على ملعبه تكرمياً لجنازاته.
ورغم �صخامة ال�صم على كاهليه، اإّل اأّن ذلك ي�صهد على قدرة 
الالعب اجلورجي على فك رموز دفاعات الفرق املناف�صة، كما 
كان يفعل الأيقونة ال�صابق الأرجنتيني خالل حقبة الثمانينات 
ومروره التاريخي يف نابويل )فاز بلقب الدوري عامي 1986 
و1990(، يف وقت خّيب اإن�صينيي الآمال يف املو�صم املا�صي، اذ 

بدا عالقاً يف خطط كان من ال�صهل التنبوؤ بها.
�صريط  يف  خفيت�صا  فيها  �صاهدت  مرة  "اأول  دجونتويل  اأ�صاف 
كان  تام )ب�صبب فرو�س كورونا(.  كنا يف حالة اغالق  م�صور، 

يبلغ ال� 19 عاماً ولكنه كان رائعاً بقدميه".
مليون   30 مببلغ  حينها  ق��ازان  روب��ن  الرو�صي  فريقه  طالب 
يورو لال�صتغناء عنه، لكن نابويل عرب ل�صان مديره الريا�صي 
تابع قائاًل "مل يكن بامكاننا دفع هذا املبلغ الكبر على لعب 
عندما  �صباط/فرباير  يف  ذهننا.  يف  را�صخاً  ظ��ل  ولكنه  ���ص��اب، 
اندلع ال�صراع مع اأوكرانيا، عاد اإىل جورجيا و�صارعنا للتعاقد 

معه مقابل 10 ماليني".
ويوؤكد الداري الإيطايل اأن ما ح�صل كان "رهاناً" ولكن "اليوم 
بامكاين القول اننا فزنا بالرهان"، من دون اأن يخفي خطوته 
"كفارات�صخيليا  اذ يتقا�صى  الناجحة بتقلي�س نفقات الرواتب 
�صافية" لن�صينيي،   9" مقابل  �صنوياً"  �صافية  مليون   1.7
بالطرح  ان��ت��م  "قوموا  ق��ائ��اًل  ل��غ��ره  احل�����ص��اب  عملية  ل��ي��رك 
ال�صنغايل  املدافع  "كيه كيه" اجلديد )بعد  باأنف�صكم". ويبعث 
خاليدو كوليبايل املنتقل اإىل ت�صل�صي النكليزي هذا ال�صيف( 

ي��غ��ري ه��ج��وم��ي��اً، رغ��م رح��ي��ل الثنائي  ب��ه��واء منع�س يف ف��ري��ق 
اإن�صينيي والبلجيكي دري�س مرتن�س )غلطة �صراي الركي( عن 

�صفوفه.
مراحل(   6 يف  هدفاً  ويعتمد اأف�صل هجوم يف "�صري اأ" )13 
املك�صيكي هرفينغ  غ���رار  ع��ل��ى  اأخ����رى  ���ص��ري��ع��ة  اأج��ن��ح��ة  ع��ل��ى 
وهدافني  الأمي����ن،  ال����رواق  ع��ل��ى  بوليتانو  م��ات��ي��و  اأو  ل��و���ص��ان��و 
لفرة  )�صيغيب  اأو�صيمهن  فيكتور  النيجري  اأمثال  متاألقني 
و�صيميوين  المي���ن(  الفخذ  ع�صالت  يف  ا�صابته  ج���راء  �صهر 

وجاكومو را�صبادوري.
وامام تاألق النادي اجلنوبي ت�صاءل البع�س: من يحتاج للنجم 
الربتغايل كري�صتيانو رونالدو، الراغب بالرحيل عن مان�ص�صر 
ينايتد النكليزي، بعدما حاول وكيل اأعمال الأخر ا�صتقدامه 
اإىل نابويل نهاية �صوق النتقالت ال�صيفية خلو�س غمار دوري 

البطال، ح�صب ما تناقلته ال�صحف الإيطالية.
وبعد اطالق املفرقعات عقب الفوز الكبر على ليفربول، يتوقع 
للم�صاحات  اغ��الق��اً  الأك���رث  غال�صكو  فريق  ي��واج��ه  ان  ن��اب��ويل 
تلقى  الخ���ر  اأن  خ�صو�صاً  ا�صكتلندا،  يف  اأر���ص��ه  على  وح����ذراً 
اأم�صردام  اأياك�س  اأمام  نظيفة  برباعية  بخ�صارته  قوية  �صفعة 

الهولندي يف م�صتهل مبارياته القارية.
"كفارا"، البعيد كل البعد عن  اأجل  اأخرى للت�صدد من  فر�صة 
ال�صخ�صية امل�صاك�صة والقوية لالأيقونة مارادونا، يف مدح مدربه 
لوت�صانو �صباليتي له، اإذ يقول "هو فتى رائع، اأحد اأولئك الذين 
خجول"،  لأن��ه  اخلا�صة  املنا�صبات  يف  تواجدهم  عن  يعتذرون 
"غطر�صة" حتى  مع رغبته يف اأن ي�صبح مهاجمه ال�صاب اأكرث 

يتطور.

�نطالقة قوية ل�صاروخ نابويل »كفار�دونا« 

هاالند ونيمار وليفاندوف�صكي.. �صباق �حلذ�ء �لذهبي يبد�أ مبكر�

الأرجنتيني دييغو �صيميوين،  الإ�صباين،  الفني لأتلتيكو مدريد  املدير  قال 
اإنه اأول من ينتقد نف�صه، رداً على ما يثار بخ�صو�س تذبذب م�صتوى الفريق 

منذ بداية املو�صم.
قال �صيميوين يف موؤمتر �صحايف ع�صية مواجهة باير ليفركوزن يف اجلولة 
"ما حدث قد حدث، اجلديد  الثانية من دور املجموعات بدوري الأبطال: 

هو املهم، هذا ما مينحك و�صعيتك، وما يهم النا�س واجلماهر والنادي".
واأ�صاف: "نحن م�صتعدون ملا هو اآت، و�صنفعل ما نفكر فيه ويف نيتنا موا�صلة 

التطور، وعدم التفكر يف �صيء اآخر �صوى املباراة املقبلة".

واأردف: "اأنا اأول من اأنتقد نف�صي واأطالبها باملزيد مع هذا الفريق، تطورنا 
كثراً".

"لدي احرام كبر للفريق الأملانية، ب�صبب قوتهم الذهنية  وتابع املدرب: 
و�صالبتهم وطابعهم التناف�صي".

ل��ن��ا الكرة  "فريق م��ن��ظ��م و���ص��ي��رك  ل��ي��ف��رك��وزن ق����ال:  ب��اي��ر  وب��خ�����ص��و���س 
و�صيهاجمنا باملرتدات ب�صرعة لعبيه".

وكان اأتلتيكو فاز يف اجلولة الأوىل على بورتو الربتغايل 2-1، بينما خ�صر 
ليفركوزن بهدف اأمام كلوب بروج البلجيكي.

ك�صفت �صحيفة دايلي ميل الربيطانية اأن الحتاد الدويل لكرة القدم 
امل�صاركة يف  ا�صتبعاد منتخب الإك��وادور من  ب�صدد الإع��الن عن قرار 
الثاين  -ت�صرين  نوفمرب   20 يف  تنطلق  التي   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س 

املقبل.
التابعة  ال�صتئناف  جلنة  اإىل  جديدة  اأدل��ة  تقدمي  مت  اأن��ه  واأو�صحت 
بتزوير  الإك���وادور  اتهام منتخب  ب�صاأن  القدم،  لكرة  ال��دويل  لالحتاد 

جن�صية لعبه برون كا�صرو.
التي  للمقابلة  �صوتية،  ت�صجيالت  على  ح�صل  "فيفا"  اأن  واأ�صافت 
اأجراها الالعب كا�صرو مع م�صوؤويل الحت��اد الإك���وادوري قبل عدة 

�صنوات.
يف  مولود  باأنه  الالعب  اع��راف  يحمل  ال�صوتي  "الت�صجيل  وبينت: 
كولومبيا، ورغم ذلك قرر الحتاد الإكوادوري م�صاركته يف املنتخب".

وتابعت: "�صيتم توجيه اتهام �صريح لالحتاد الإكوادوري، با�صتخراج 
الالعب  جن�صية  حقيقة  ع��ل��ى  وا���ص��ح  وت�����ص��ر  م����زورة  �صفر  ج����وازات 

وكذلك تعدد الهويات له.
ت�����ص��م قطر  ال��ت��ي  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ي��ل��ع��ب يف  الإك�������وادور  اأن  ي��ذك��ر 
اأمام  الفتتاحية  املباراة  تخو�س  اأن  املقرر  ومن  وهولندا،  وال�صنغال 

البلد امل�صيف.

�صيميوين يرد على منتقدي تذبذب 
م�صتوى �أتلتيكو

د�يلي ميل: ��صتبعاد �الإكو�دور من كاأ�س �لعامل

�صان جرمان ُيعلن غياب 
كيمبيمبي 6 �أ�صابيع 
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