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عبري مو�صي مل تغادر امل�صحة

موؤمتر املراجعة ام اال�صتمرارية؟

نيمار ي�صاند بول�صونارو يف الرئا�صية

زعيم املعار�صة يطالبها باالعتذار ب�صبب خطتها االقت�صادية

ترا�س تواجه جل�سة ا�ستجواب قا�سية يف جمل�س العموم 
الد�ستوري احلر يحّمل ال�سلطة م�سوؤولية االعتداء على مو�سي

•• الفجر - تون�س

الد�صتوري احلر، يف  ذكر احلزب 
بيان له، ان رئي�صته عبري مو�صي 
االإثنني  م�����ص��اء  م��ن��ذ  م����وج����ودة 
املراقبة  حت��ت  امل�صحات  ب��اإح��دى 
الذي  االع��ت��داء  ب�صبب  الطبية، 
�صلط عليها والذي و�صفه احلزب 

بالغا�صم.
التون�صي  الرئي�س  وحّمل احلزب 
القانونية  امل�صوؤولية  �صعيد  قي�س 
وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ع���ن ���ص��ام��ة عبري 
م���و����ص���ي اجل�������ص���دي���ة وع�����ن كافة 
بها جراء  ال��ت��ي حلقت  االأ���ص��رار 
العنف والتعذيب املادي واملعنوي 
ال�����ذي ت��ع��ر���ص��ت ل����ه، وف����ق ن�س 

كّلف  انه  وا�صاف احلزب  البيان. 
ب���االإج���راءات  للقيام  دف���اع  هيئة 
و�صفه  م����ا  مل��ع��اي��ن��ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

امل�صوؤولني  وم��ق��ا���ص��اة  ب��اجل��رائ��م 
عنها وطنيا ودوليا.

 )التفا�صيل �س13(

ا�ستدعاءات ق�سائية جديدة 
بق�سية �سرقة القرن يف العراق

•• بغداد-وكاالت:

املليار دوالر من م�صرف الرافدين احلكومي  يف جديد ق�صية �صرقة مليارين ون�صف 
ا�صتدعت حمكمة حتقيق الكرخ ع�صو اللجنة  املا�صية،  التي هزت العراق خال االأي��ام 
املالية يف جمل�س النواب للدورة ال�صابقة. واأو�صحت املحكمة يف بيان، اأم�س االأربعاء، اأنها 
قررت ا�صتدعاء اأحد اأع�صاء اللجنة املالية يف جمل�س النواب للدورة الربملانية ال�صابقة 

بتهمة االإ�صرار العمدي باأموال الدولة، يف ق�صية �صرقة القرن.
االأمانات  ب�صرف  تو�صية  الإ���ص��داره  ال��ق��ان��ون  خ��ال��ف  ال�صابق  النائب  اأن  اأ���ص��اف��ت  كما 

ال�صريبية قبل اإمتام التدقيقات من قبل اجلهات الرقابية.
 2.5( دينار  تريليون   3.7 البالغة  ال�صريبية  التاأمينات  اأم��وال  �صرقة  ق�صية  وكانت 

مليار دوالر( ت�صدرت اهتمامات الراأي العام يف العراق.
التي  االأ�صطورية  ال�صرقة  تلك  اأن  �صفحة،   40 نحو  من  املوؤلف  الق�صية  ملف  بني  اإذ 
قامت بها 5 �صركات وهمية، متت بتواطوؤ بني جمموعة كبرية من امل�صوؤولني واملوظفني 

يف هيئة ال�صرائب وم�صرف الرافدين، مع م�صوؤولني كبار يف الدولة وجمل�س النواب.
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التواجد البلدي- مدينة خليفة ينظم 
مبادرة مدينة خليفة اأحلى بهدف تعزيز 

اأخبار الإمارات

اإ�رضابات واحتجاجات.. �سبح “ال�سرتات 
ال�سفراء” يقلق حكومة فرن�سا

عربي ودويل

بطولة “حماربي الإمارات” تتاألق 
اليوم يف ن�سختها الدولية الـ 34 

الفجر الريا�سي

قيادة خري�صون: �صد جميع الهجمات التي �صنتها القوات االأوكرانية

بوتني يعلن االأحكام العرفية يف 4 مناطق اأوكرانية

بوتني خال تروؤ�صه اجتماًعا مع اأع�صاء جمل�س االأمن عرب رابط فيديو يف منزل خارج مو�صكو.  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن الرئي�س الرو�صي، فادميري 
بوتني، االأحكام العرفية يف املناطق 
اأعلنت  ال��ت��ي  االأرب�����ع  االأوك���ران���ي���ة 

رو�صيا �صمها اإىل �صيادتها.
امل�صائل  نعمل حل��ل  ب��وت��ني:  واأك���د 
تدريب  ونوا�صل  والكبرية  املعقدة 
م�صتقبل  حماية  ل�صمان  اجل��ن��ود 
رو�صيا، م�صيفا: ندعم كل من ينفذ 

اخلطة الع�صكرية يف اأوكرانيا.
وتابع بوتني: نظام كييف يقف وراء 
العملية االإرهابية يف ج�صر القرم، 
للتفاو�س  ع���ر����س  اأي  وي���رف�������س 

وي�صتمر يف ق�صف املدنيني.
�صاحيات  منح  بوتني  اأع��ل��ن  كما 
الرو�صية  االأق���ال���ي���م  حل��ك��ام  اأك����رب 
ل�����ص��م��ان االأم�������ن وت��ن��ظ��ي��م عمل 
العملية  امل�صانع واملوؤ�ص�صات لدعم 

الع�صكرية.
وق�����ال ب���وت���ني: ال���ن���ازي���ون اجل���دد 
اإرهابية؛  اأ���ص��ال��ي��ب  ي�����ص��ت��خ��دم��ون 
احلياتية،  امل����راف����ق  يف  ت���خ���ري���ب 

واغتيال ممثلي ال�صلطات املحلية
ولوغان�صك  دون��ت�����ص��ك  ���ص��م  وج���اء 
بعد  وخ����ري�����ص����ون،  وزاب����وري����ج����ي����ا 
العملية  ب���داي���ة  ع��ل��ى  اأ����ص���ه���ر   7
اأوكرانيا،  يف  الرو�صية  الع�صكرية 

مو�صكو  نظمتها  ا�صتفتاءات  وبعد 
على عجل يف املناطق الواقعة حتت 

�صيطرتها.
اأن رو���ص��ي��ا ك��ان��ت ق��د �صّمت  ي��ذك��ر 
جزيرة  �صبه   ،2014 ع��ام  ك��ذل��ك 

القرم الواقعة يف جنوب اأوكرانيا.
ال�����ص��ل��ط��ات يف  اأك�������دت  ذل������ك،  اإىل 
جميع  ����ص���د  خ���ري����ص���ون  م���دي���ن���ة 
القوات  ���ص��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ه��ج��م��ات 
االأوكرانية يف املنطقة، م�صيفة اأن 

خط الدفاع الرو�صي يف املنطقة ما 
زال �صامدا.

وت�������ص���اع���دت ن�����ص��ب��ة ال���ت���وت���رات يف 
املا�صية،  االأي�������ام  خ����ال  امل����ي����دان 
ال�صيما بعد ا�صتهداف ج�صر القرم 

اال�صرتاتيجي.
ال�صيطرة  اأوك���ران���ي���ا  وا����ص���ت���ع���ادت 
اإقليم  يف  �صكنية  جممعات   5 على 
بح�صب  ال��ب��اد،  جنوبي  خري�صون 

قيادة العمليات اجلنوبية.

واحدة  خري�صون  وك��ان��ت  م��وؤخ��را. 
من اأ�صعب �صاحات القتال بالن�صبة 
اأبطاأ  ت���ق���دم  م���ع  ل���اأوك���ران���ي���ني، 
املتوج  االأوك��راين  بالهجوم  مقارنة 
ب��ال��ن��ج��اح ح����ول خ���ارك���ي���ف، ثاين 
ال�صمال  يف  الباد  يف  مدينة  اأك��رب 
ال�صهر  ب������داأ  وال��������ذي  ال�������ص���رق���ي، 

املا�صي.
م�صوؤول  اأك�������د  ����ص���اب���ق  وق�����ت  ويف 
الرو�صي  اجلي�س  اأن  ملو�صكو  م��وال 
“�صيقاتل حتى املوت” يف خري�صون، 
التي  املدينة،  �صلطات  اأعلنت  فيما 
�صمتها مو�صكو موؤخرا، اأن عمليات 
اإجاء املدنيني بداأت يف املنطقة، يف 

مواجهة تقدم القوات االأوكرانية.
وقال القائم باأعمال حاكم منطقة 
خ����ري�����ص����ون ف�����ادمي�����ري ����ص���ال���دو، 
م��ب��ا���ص��رة ع��ل��ى ق���ن���اة رو����ص���ي���ا 24 
اليوم،  م��ن  اع��ت��ب��ارا  التلفزيونية 
املوجودة  ال�صلطة  تنقل كل هيئات 
املدنية  واالإدارت�������������ان  امل���دي���ن���ة  يف 
وال��ع�����ص��ك��ري��ة وك���ل ال������وزارات نحو 
دنيرب  ن��ه��ر  م��ن  ال��ي�����ص��رى  ال�صفة 

الذي يحد خري�صون.
وق�����ام�����ت ����ص���ل���ط���ات خ���ري����ص���ون، 
بعمليات اإجاء املدنيني بداأت يف 
تقدم  مبواجهة  اأوكرانيا،  جنوب 

القوات االأوكرانية.

ع��ل��ى جممعات  ك��ي��ي��ف  و���ص��ي��ط��رت 
ونوفوهريفكا  ن��وف��وف��ا���ص��ي��ل��ي��ف��ك��ا 
وتريفونيفكا  ك��ام��ي��ان��ك��ا  ون���وف���ا 
بري�صاف  منطقة  يف  و���ص��ريف��ون 
وفقا  اأك���ت���وب���ر،   11 م���ن  اع���ت���ب���ارا 
مل���ا ذك����ره ف��ادي�����ص��اف ن�����ازاروف، 
العمليات  ق���ي���ادة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث 

اجلنوبية.
وت���ق���ع ه����ذه امل��ج��م��ع��ات يف اإح����دى 
املناطق االأربع التي �صمتها رو�صيا 

كوريا اجلنوبية: اإطالق بيونغ يانغ 
قذائف ينتهك اتفاق 19 �سبتمرب

•• �صيئول-وام: 

يف  امل�صرتكة  االأرك����ان  هيئة  اأك���دت 
كوريا  اإط���اق  اأن  اجلنوبية  ك��وري��ا 
ال�����ص��م��ال��ي��ة ق���ذائ���ف م��دف��ع��ي��ة على 
املناطق العازلة ال�صرقية والغربية 
ي��ع��د ان��ت��ه��اك��ا وا���ص��ًح��ا الت��ف��اق 19 

�صبتمرب الع�صكري.
وح��ث��ت ال��ه��ي��ئ��ة - يف ب��ي��ان اأوردت����ه 
وكالة يونهاب لاأنباء - بيونغ يانغ 
حمذرة  ف���ورا،  اأعمالها  وق��ف  على 
امل�صتمرة  اال�صتفزازات  اأن تلك  من 
ال�صام  ت��ق��و���س  اأن  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن 
واال�����ص����ت����ق����رار يف ���ص��ب��ه اجل���زي���رة 

الكورية واملجتمع الدويل.
اأطلقت  ال�صمالية قد  وكانت كوريا 
قذائف مدفعية على منطقة عازلة 
مع كوريا اجلنوبية م�صممة للحد 
اجلزيرة  ���ص��ب��ه  يف  ال���ت���وت���رات  م���ن 
الكورية . واأدان متحدث با�صم وزارة 
اال�صتفزاز  االأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 

االأخري لكوريا ال�صمالية،

االنتخابات الرئا�صية يف الربازيل:
لوال: دعم نيمار لبول�سونارو مدفوع ب�سفقة �سريبّية!

 •• الفجر -خرية ال�صيباين
قبل 3 اأيام من اجلولة االأوىل من االنتخابات الرئا�صية الربازيلية، اأظهر العب 
با�صتخدام  بول�صونارو  جايري  واليته  املنتهية  للرئي�س  دعمه  نيمار  القدم  كرة 
اأغنية حملته يف فيديو تيك توك. نيمار، �صكرا لك، �صكرا على اهتمامك، لي�س 
 )...( القمة  واأن��ت يف  ب�صيط،  اأن��ا جندي  بلدك.  بل على م�صري  على م�صريي، 
اإنه ال يخ�صى مواجهة اخل�صوم ولديه الكثري من املعجبني بني ال�صباب الذين 
�صي�صوتون الأول مرة”، كان هذا رد فعل رئي�س الدولة الربازيلي خال مقابلة 

اأجريت على قناة يوتيوب بيلهادو، يف 9 اأكتوبر.            )التفا�صيل �س13(

اإ���س��رائ��ي��ل ل���ن ت���زود 
اأوك���ران���ي���ا ب��اأ���س��ل��ح��ة 

•• القد�س-اأ ف ب:
االإ�صرائيلي  ال���دف���اع  وزي����ر  ق���ال 
بيني غانت�س االأربعاء اإن اإ�صرائيل 
اأوكرانيا،  اإىل  اأ�صلحة  تر�صل  لن 
وذل����ك ب��ع��د ي��وم��ني م���ن حتذير 
رو�صيا من اأن اأي حترك اإ�صرائيلي 
ب�صدة  �صي�صر  ق��وات كييف  لدعم 

بالعاقات الثنائية.
اإف��ادة ل�صفراء  واأو�صح غانت�س يف 
االأوروب�������ي وف��ق��ا لبيان  االحت�����اد 
جتاه  �صيا�صتنا  مكتبه  عن  �صادر 
�صنوا�صل  ت��ت��غ��ري.  ل��ن  اأوك���ران���ي���ا 
بجانبه  وال���وق���وف  ال���غ���رب  دع���م 

ولن نقدم اأنظمة اأ�صلحة.

الكولريا ت�سرب لبنان.. 
وحتذيرات من ت�سارع املر�س 

   

رئي�صة الوزراء الربيطانية خال جل�صة اال�صتجواب اأمام جمل�س العموم بلندن   )ا ف ب( 

•• لندن-وكاالت:

واجهت رئي�صة الوزراء الربيطانية 
قا�صية  ا�صتجواب  ترا�س جل�صة  ليز 
االأرب���ع���اء، من  ال��ع��م��وم،  يف جمل�س 
اأحزاب املعار�صة راف�صة ال�صتمرارها 

ب�صبب خطتها االقت�صادية.
برملاين  نقا�س  ترا�س خال  وقالت 
امل��ع��ار���ص��ة، كري  زع��ي��م  وب���ني  بينها 
�صتارمر، اإنها �صاأتخذ خطوات حلل 
بريطانيا،  تواجهها  التي  امل�صكات 
م���وؤك���دة اأن��ه��ا ت�����ص��رف��ت مب��ا يخدم 

م�صلحة الباد.
ترا�س  �صتارمر  ط��ال��ب  جهته،  م��ن 
باالعتذار عن خطتها التي ت�صببت 
االقت�صادية،  ال��ب��ي��ان��ات  ب���رتاج���ع 
م�صيفا: نواجه دمارا يف االقت�صاد.
وجاءت اجلل�صة بعد يومني من قيام 
وزي���ر اخل��زان��ة اجل��دي��د، جريميي 
التخفي�صات  حزمة  باإلغاء  هانت، 
ك�����ص��ف��ت عنها  ال���ت���ي  ال�����ص��ري��ب��ي��ة 

احلكومة قبل اأقل من �صهر.
التخفي�صات  ح����زم����ة  واأث������������ارت 
ال�����ص��ري��ب��ي��ة غ��ري امل��م��ول��ة ال��ت��ي مت 
�صبتمرب   23 يف  ع��ن��ه��ا  االإع�������ان 
املالية،  االأ�����ص����واق  يف  ا���ص��ط��راب��ات 
اجلنيه  �����ص����رف  ����ص���ع���ر  وت�����راج�����ع 
تكلفة  وزادت  اال�����ص����رتل����ي����ن����ي 

اململكة  يف  احل��ك��وم��ي  االق���رتا����س 
اإجنلرتا  ب��ن��ك  دف����ع  م���ا  امل���ت���ح���دة، 
ل��ل��ت��دخ��ل مل��ن��ع و���ص��ول االأزم�����ة اإىل 
االقت�صاد الكلي وتعري�س معا�صات 

التقاعد للخطر.
واقت�صادي  �صيا�صي  �صغط  وحت��ت 
االأ�صبوع  ت���را����س  اأق����ال����ت  م��ك��ث��ف، 
كوارتنغ  ك��وا���ص��ي  حليفها  امل��ا���ص��ي 
اخل���زان���ة، وحل  وزي���ر  م��ن من�صب 
بديا له جريميي هانت، ال�صيا�صي 

منا�صب  ���ص��غ��ل  ال�����ذي  امل��خ�����ص��رم 
وزارية عدة.

واأل������غ������ى ه������ان������ت، االإث�������ن�������ني، كل 
التي  ال�����ص��ري��ب��ي��ة  ال��ت��خ��ف��ي�����ص��ات 
و�صيا�صتها  تقريبا،  ترا�س  فر�صتها 
الطاقة  جم������ال  يف  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة 
اإج����راء تخفي�صات  ب��ع��دم  ووع��ده��ا 
اأن  ال��ع��ام، م�����ص��ريا اإىل  يف االإن���ف���اق 
توفري  اإىل  ���ص��ت��ح��ت��اج  احل���ك���وم���ة 
العديد  وهناك  اجلنيهات  مليارات 

يتعني  التي  ال�صعبة  القرارات  من 
اأن ي�صع خطة مالية  اتخاذها قبل 

متو�صطة االأجل يف 31 اأكتوبر.
وط���ال���ب وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة، ن���واب 
اأخرى،  احلزب مبنح ترا�س فر�صة 
االأخ��ط��اء حت��دث، م�صيفا:  قائا: 
توقيت  اإدراك  ه��و  فعله  عليك  م��ا 
حدوثها والتحلي بالتوا�صع الإجراء 
تغيريات عندما ترى اأن االأمور مل 

ت�صر على النحو املن�صود.

•• بريوت-اأ ف ب:

حكومة  يف  ال�����ص��ح��ة  وزي�����ر  ح�����ّذر 
اأبي�س  ف��را���س  االأع���م���ال  ت�����ص��ري��ف 
االأربعاء من انت�صار مت�صارع ملر�س 
الكولريا يف لبنان، بعد اأ�صابيع من 
الباد منذ  اإ�صابة يف  اأول  ت�صجيل 

العام 1993.
و���ص��ّج��ل ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ال�����ص��اد���س من 
ال�صهر احلايل 169 اإ�صابة مثبتة، 
ثمانون منها خال ال�صاعات ال�48 

املا�صية، اإ�صافة اىل خم�س وفيات.
وقال اأبي�س خال موؤمتر �صحايف 
للوباء  م���ت�������ص���ارع  ان���ت�������ص���ار  ه���ن���اك 
الغالبية  اأن  م��و���ص��ح��اً  ل��ب��ن��ان،  يف 
زال��ت من  املر�صى ما  العظمى من 
بداأنا  ولكن  ال�صوريني،  النازحني 
احل�������االت عند  زي�������ادة يف  ن��ل��ح��ظ 

املواطنني اللبنانيني.
وت����ق����در ال�������ص���ل���ط���ات وج������ود اأك����ر 
�صوري  الج�����ئ  م���ل���ي���ون   1،5 م����ن 

يف  معظمهم  يقيم  اأرا���ص��ي��ه��ا،  على 
خم��ي��م��ات ع�����ص��وائ��ي��ة خ�����ص��و���ص��اً يف 

�صمال الباد و�صرقها.
التي  امل���ل���وث���ة  امل���ي���اه  اأن  واأو�����ص����ح 
ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا ال�������ص���ك���ان ه����ي اأح����د 
انتقال  وراء  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  االأ���ص��ب��اب 
العدوى، عدا عن ا�صتهاك خ�صار 
ملوثة، الفتاً اىل اأنه تبنّي اأن مياهاً 
م��ل��وث��ة ث��ب��ت ف��ي��ه��ا ال���ع���دوى كانت 

ت�صتخدم للري.
لبنان  يف  ال��ك��ول��ريا  تف�صي  وي��اأت��ي 
�صوريا  يف  الإ���ص��اب��ات  ت�صجيل  ب��ع��د 
الباد  ت�صهد  وق���ت  ويف  امل���ج���اورة، 
انعك�س  متمادياً  اقت�صادياً  انهياراً 
�صلباً على قدرة املرافق العامة على 
ت��وف��ري اخل���دم���ات ال��رئ��ي�����ص��ي��ة من 

مياه وكهرباء وا�صت�صفاء.
مناطق  يف  ع���ادة  ال��ك��ول��ريا  ويظهر 
�صكنية تعاين �صحاً يف مياه ال�صرب 
ال�صرف  ���ص��ب��ك��ات  ف��ي��ه��ا  ت��ن��ع��دم  اأو 

ال�صحي. 
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جلنة امل�ساورات ال�سيا�سية بني دولة االإمارات 
ورو�س��يا االحتادي��ة تبحث تعزي�ز التع��اون 

•• اأبوظبي-وام:

انطلقت ي���وم االث��ن��ني امل��ا���ص��ي اأع��م��ال ال���دورة 
وزارة  بني  ال�صيا�صية  امل�صاورات  للجنة  الثالثة 
اخلارجية والتعاون الدويل يف دولة االإمارات، 
والتي  االحت��ادي��ة،  رو�صيا  يف  اخلارجية  ووزارة 
عقدت يف ديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون 

الدويل يف اأبوظبي. 
وت���راأّ����س االج��ت��م��اع م��ن ج��ان��ب دول���ة االإم����ارات 
م��ع��ايل اأح���م���د ع��ل��ي ال�����ص��اي��غ وزي����ر دول�����ة، يف 
ميخائيل  معايل  الرو�صي  اجلانب  تراأ�س  حني 
رو�صيا  لرئي�س  اخل��ا���س  املبعوث  ب��وغ��دان��وف، 
اأفريقيا،  ودول  االأو�صط  ال�صرق  اإىل  االحتادية 

نائب وزير اخلارجية. 
العاقات  ا�صتعرا�س  امل�صاورات  خال  وج��رى 
الثنائية والتعاون امل�صرتك بني دولة االإمارات 
االآراء  اجلانبان  تناول  كما  االحتادية،  ورو�صيا 
االإقليمية  الق�صايا  اأهم  حول  النظر  ووجهات 

والدولية ذات االهتمام امل�صرتك. 
واأكد معايل ال�صايغ عمق العاقات التي جتمع 
دول���ة االإم�����ارات ورو���ص��ي��ا، م�����ص��ريا اإىل حر�س 
مبا  التعاون  اآف���اق  تعزيز  على  البلدين  ق��ي��ادة 
اأن  اإىل  م�صريا  امل�صرتكة،  م�صاحلهما  ي��خ��دم 
لل�صام  داعمة  �صتبقى  االإم���ارات  دول��ة  �صيا�صة 
واال�صتقرار اإقليمياً وعاملياً، واأنها �صتبذل كافة 

اجلهود لتخفيف الت�صعيد والتوترات. 
بالعاقات  بوغدانوف  معايل  اأ�صاد  جهته  من 
حر�س  موؤكدا  البلدين،  جتمع  التي  الوطيدة 
باده على موا�صلة اجلهود لتعزيز التعاون يف 

كافة املجاالت. 

مرتبة متقدمة عامليا لنظام املعا�سات التقاعدية 
يف االإمارات وفق تقرير معهد مري�سر

•• اأبوظبي -وام:

ك�صف تقرير ملعهد مري�صر ركز على قيا�س موؤ�صرات 
ال��ت��ق��اع��د ال��ع��امل��ي��ة ع��ن ت��ب��وء دول���ة االإم������ارات املركز 
اخل��ام�����س وال��ع�����ص��ري��ن يف ال��درا���ص��ة ال�����ص��ن��وي��ة التي 
مبا  التقاعدية  للمعا�صات  عاملياً  نظاماً   44 �صملت 
ال���ع���امل، ح��ي��ث ر�صد  ���ص��ك��ان  %( م��ن  ي��ع��ادل )65 
التقرير موؤ�صرات ذات �صلة باأنظمة دخل التقاعد يف 
جميع اأنحاء العامل، و�صلط ال�صوء على العديد من 
املقرتحات التي من املمكن اأن ت�صهم يف توفري مزايا 
تقاعد اأكر ماءمة وا�صتدامة ل�صكان هذه البلدان.
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�صهاوي  حنان  قالت  و 
املركز  االإم��ارات  دول��ة  تبوء  يعك�س  بالهيئة  املعا�صات 
الدورة  يف  مري�صر  تقرير  وفق  والع�صرين  اخلام�س 
التقاعدية  املعا�صات  ملوؤ�صر  ع�صر  الرابعة  ال�صنوية 
لتطوير  امل�صتمرة  احلكومية  اجلهود   )MCGPI(
اأنظمة التقاعد يف الدولة.            )التفا�صيل �س2(

من �سمنها االإمارات.. 4 دول حول العامل 
ميتلك جميع �سكانها تكلفة الغذاء ال�سحي

•• اأبوظبي -وام:

حجزت االإمارات موقعها �صمن قائمة �صمت 4 دول 
فقط على م�صتوى العامل ميتلك جميع �صكانها دون 
ا�صتثناء قدرة حتمل كلفة النمط الغذائي ال�صحي 
)الفاو(  وال���زراع���ة  االأغ���ذي���ة  ملنظمة  وف��ق��ا  وذل���ك 

التابعة لاأمم املتحدة. )التفا�صيل �س(

حتدث عن معركة فا�صلة ال مفر من خو�صها !
حفرت ينتقد �سيا�سيي ليبيا: اأهدروا الوقت واملال بال نتيجة

•• بنغازي-وكاالت:

عدي  حكومة  بني  االتهامات  وتبادل  واالنق�صام،  ال�صيا�صية  اخلافات  نري  حتت  ت��رزح  ليبيا  ت��زال  ال  فيما 
احلميد الدبيبة، وفتحي با�صاغا املدعوم من الربملان، جدد قائد اجلي�س الليبي، خليفة حفرت دعوته ال�صعب 

اإىل االنتفا�س.
كما كرر انتقاداته لل�صيا�صيني الذين اأهدروا الوقت واالأموال، دون اأن ينفذوا اأي م�صاريع تنموية يف الباد.
اإىل ذلك، حتدث الرجل القوي، الذي التقى، الثاثاء، للمرة االأوىل، رئي�س بعثة االأمم املتحدة عبد اهلل 

باتيلي، مبقره يف الرجمة ب�صرق الباد، عما و�صفها باملعركة الفا�صلة التي ال مفر من خو�صها من اأجل 
ليبيا. واأكد اأال م�صار يوؤدي اإىل النجاح اإال امل�صار الذي اختاره ال�صعب.

�صجل ال�صنوات اخلم�س املا�صية يواجه اختبار الوقائع

املوؤمتر الع�سرون للحزب ال�سيوعي: اأي زعامة لل�سني؟
•• الفجر -بارتيليمي كورمونت –ترجمة خرية ال�صيباين

�صي�صهد املوؤمتر الع�صرون للحزب ال�صيوعي ال�صيني الذي افتتح يف بكني 
الرئي�س  تعيني  اإع��ادة  متوقعة،  غري  مفاجاأة  با�صتثناء  اأكتوبر،   16 يف 
كانت  واإذا  ���ص��ن��وات.  خم�س  مدتها  ثالثة  والي���ة  ل��ف��رتة  بينغ  ج��ني  �صي 
عبادة �صخ�صية رجل بكني القوي، وت�صلب النظام امللحوظ على مدى 
ال�صنوات الع�صر املا�صية مو�صوع درا�صات عديدة يف العامل الغربي، فان 
ما �صيقدمه الرئي�س ال�صيني بهذه املنا�صبة هو خا�صة تقييم ل�صيا�صته 

يف ال�صنوات اخلم�س املا�صية.                       )التفا�صيل �س11(

بريطانيا: رف�س احلوثيني متديد 
الهدنة خطر على ال�سالم باليمن

•• لندن-وكاالت:
املبذولة  ال��دول��ي��ة  امل�����ص��اع��ي  ب��ع��د 
ل���ت���م���دي���د ال���ه���دن���ة االأمم�����ي�����ة يف 
اليمن، اأكدت روزي دياز الناطقة 
ب��ا���ص��م احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف 
ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا، 
اأن رف�س امليلي�صيا متديد الهدنة 

يعر�س فر�س ال�صام للخطر.
تويرت  عرب  تغريدات  يف  و�صددت 
الوقت  ح���ان  اأن  ع��ل��ى  االأرب����ع����اء، 
االآن لقيادات احلوثيني للتوا�صل 

ب�صكل بناء مع االأمم املتحدة.
ودع��ت دي��از جميع االأط���راف اإىل 
جتنب اأي ت�صعيد، قائلة اإن هذه 
تعترب اأف�صل فر�صة لل�صام منذ 
ب���دء احل����رب وه����ذا م��ا ي�صتحقه 

ال�صعب اليمني.
رف�س احلوثيني  اإىل  اأ�صارت  كما 
اق����رتاح ال��ت��م��دي��د يف ال��ث��اين من 
اإبريل  منذ  اأن��ه  م�صيفة  اأكتوبر، 
باأمن  ال��ي��م��ن��ي��ون  ع��ا���س  امل��ا���ص��ي 
اأك������رب و�����ص����اف����روا ب���ح���ري���ة اأك����رب 

وتدفق النفط اإىل احلديدة.
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اأخبـار الإمـارات

الطاقة والبنية التحتية تطلق خدمة ا�ستباقية بالتعاون مع جهات حكومية يف راأ�س اخليمة
التحتية،  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة 
مت  التي  اال�صتباقية،  اخل��دم��ة  اأن 
االإع��ان عنها، ت�صاهم يف تقلي�س 
اأيام   3 م��ن  عليها  احل�صول  م��دة 
اإىل  دق��ائ��ق دون احل��اج��ة   10 اإىل 
احلكومية،  اجلهات  من  اأي  زي��ارة 
وهي تاأتي يف اإطار مبادرات الوزارة 
م�صتويات اخلدمة  اأف�صل  لتوفري 
مبا يلبي تطلعات القيادة الر�صيدة 
مع  وت��ت��واءم  املتعاملني،  وتوقعات 
للخدمات  االإم���ارات  ا�صرتاتيجية 
اإح���داث  احل��ك��وم��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
اخلدمات  م�صتوى  نوعية يف  نقلة 

باأحقية  املواطن  االإ�صكانية الإباغ 
ط��ل��ب امل�������ص���اع���دة ال�����ص��ك��ن��ي��ة حال 
وكذلك  ال�صروط،  جميع  توافرت 
املحلية  اجل����ه����ات  رواب�������ط  ت���وف���ر 
يف االإم������ارة ال���ص��ت��ك��م��ال اإج�����راءات 
ال�����ص��ك��ن��ي��ة، مم��ا يقل�س  امل�����ص��اع��دة 
االأمر  للمتقدم،  واجل��ه��د  ال��وق��ت 
حتقيق  �����ص����رع����ة  ي�����دع�����م  ال���������ذي 
اال�صتقرار االأ�صري، وبناء وتكوين 
اأ�صر �صعيدة وم�صتقرة ومتما�صكة.

نادية  امل��ه��ن��د���ص��ة  ���ص��ع��ادة  واأك������دت 
امل�صاعد  ال��وك��ي��ل  ال��ن��ق��ب��ي،  م�صلم 
ل���ق���ط���اع اخل����دم����ات امل�������ص���ان���دة يف 

احلكومية. وقالت النقبي : التزاماً 
مّنا بوعد حكومتنا الر�صيدة، يتم 
التعاون مع خمتلف �صركاء الوزارة 
خ���دم���ة موحدة  ق���ن���وات  ل��ت��وف��ري 
تنا�صب رغبة  ومتنوعة ومتنا�صقة 
املتعاملني لتكون ركناً خام�صاً من 
امل�صتقبل،  اأرك���ان وع��دن��ا خل��دم��ات 
حتر�س  ال�����وزارة  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
دوماً على ت�صميم وتطوير خطط 
تطوير  يف  ت�����ص��اع��ده��ا  وم����ب����ادرات 
اأدائها،  نتائج  وحت�صني  خدماتها 
الف��ت��ة يف عملية  ج���ه���وداً  وت���ب���ذل 
دع���م خ��دم��ات��ه��ا ع��رب اب��ت��ك��ار جيل 

اإ�صكان  ب��ق��ط��اع  ت��رت��ب��ط  خ���دم���ات 
بالطرق  واأخ����������رى  امل����واط����ن����ني، 
والبنية  وال����ط����اق����ة  االحت������ادي������ة 

الطاقة  وزارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ت���ق���دم 124 
خ���دم���ة مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا، ت���ت���ن���وع بني 

وغريها  واملياه،  والنقل،  التحتية 
االرت����ب����اط  ذات  اخل�����دم�����ات  م����ن 

بطبيعة عمل الوزارة.

•• اأبوظبي-وام: 

والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلهات  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
اخليمة  راأ����س  حكومة  يف  املحلية 
اخليمة،  راأ������س  ب��ل��دي��ة  يف  مم��ث��ل��ة 
ودائرة االأرا�صي واالأماك، ودائرة 
وحمكمة  االق��ت�����ص��ادي��ة،  التنمية 
ا�صتباقية  خ��دم��ة  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س 
و�صاملة، ا�صتكمااًل ملبادرة )مربوك 
اإر����ص���ال ر�صالة  ت��ت��ي��ح  م���ا دب�����رت(، 
ن�����ص��ي��ة ب�����ص��ورة ع��ق��د ال������زواج مع 
للم�صاعدة  التقدمي  رابط طريقة 

اال�صتباقية  اخل��دم��ات  م��ن  جديد 
ما  الطلب"  "قبل  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
يحقق �صعادتهم وجودة دورة اإجناز 
عاملياً  الدولة  وري��ادة  معاماتهم، 

يف جمال اخلدمات احلكومية.
�صعادة  ك��رم��ت  ذات����ه،  ال�����ص��ي��اق  ويف 
اخلدمات  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل 
امل���������ص����ان����دة، اجل�����ه�����ات ال���داع���م���ة 
ل����ل����م����ب����ادرة، وال����ت����ي ����ص���اه���م���ت يف 
الطاقة  وزارة  م�����ص��اع��ي  اإجن������اح 
خدمات  لتقدمي  التحتية  والبنية 
ا�صتباقية تواكب حكومة امل�صتقبل، 

وتفوق توقعات املتعاملني.

اليوم.. اإغالق باب الت�سجيل للم�ساركة يف �سباق دملا التاريخي اخلام�س
•• اأبوظبي-وام:

يغلق نادي اأبوظبي للريا�صات البحرية اليوم باب الت�صجيل 
ل�صباق مهرجان دملا التاريخي اخلام�س للمحامل ال�صراعية 
تتجاوز  مل��دة  الت�صجيل  ب��اب  فتح  بعد  وذل��ك  قدما،   60 فئة 

االأ�صبوعني.
يقام  ال��ذي  اخلام�س  التاريخي  دملا  �صباق  مهرجان  وينطلق 
اآل نهيان ممثل  زاي��د  ب��ن  ال�صيخ ح��م��دان  حت��ت رع��اي��ة �صمو 
احلاكم يف منطقة الظفرة، وينظمه نادي اأبوظبي للريا�صات 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  البحرية 
الثقافية والرتاثية، يف اأبوظبي 27 اكتوبر اجلاري وي�صتمر 
حتى الثالث من نوفمرب املقبل بجزيرة دملا مبنطقة الظفرة، 

فيما يقام �صباق دملا التاريخي اخلام�س للمحامل ال�صراعية 
اأحد تلك االأيام ح�صب اأحوال الطق�س.

و�صهد الت�صجيل اإقباال فاق التوقعات من املاك من خمتلف 
ال��دول��ة ال�صيما واأن ال�صباق هو االأغ��ل��ى واالأط���ول يف  اأن��ح��اء 
درهم  مليون   25 ر�صد  مت  حيث  البحرية  ال�صباقات  تاريخ 

جوائز الأ�صحاب املراكز االأوىل وامل�صاركني.
ومن املتوقع اأن ي�صل عدد البحارة امل�صاركني يف ال�صباق اإىل 3 
اأالف بحار من �صتى اأنحاء االإمارات، ومن املفرت�س اأن تعقد 
اللجنة املنظمة لل�صباق برئا�صة اأحمد ثاين مر�صد الرميثي 
االجتماع  البحرية  للريا�صات  اأبوظبي  ن��ادي  رئي�س  نائب 
التنويري مع النواخذة امل�صاركني عقب اإغاق باب الت�صجيل 
امل�صاركة يف احلدث الرتاثي الكبري.  اأعداد املحامل  واإعان 

الريا�صات  اإدارة  املهريي مدير  عتيق  من جهته عرب ماجد 
رئي�س  نائب  البحرية  للريا�صات  اأبوظبي  بنادي  البحرية 
اللجنة املنظمة لل�صباق عن �صعادته البالغة باالإقبال الكبري 
للمحامل  اخل��ام�����س  التاريخي  دمل��ا  �صباق  يف  امل�صاركة  على 
اأن تكون الن�صخة اخلام�صة ا�صتثنائية يف  ال�صراعية، متوقعاً 
املناف�صة  اأو  التنظيم  اأو  امل�صاركة  �صواء على �صعيد  �صيء  كل 

على اللقب.
واأك���د امل��ه��ريي اأن االإق��ب��ال ج��اء م��ن خمتلف اأن��ح��اء الدولة، 
اأن  اإىل  ون���وه  الت�صجيل،  ب��ل��وائ��ح  اجل��م��ي��ع  ب��ال��ت��زام  م�����ص��ي��داً 
كافة  ي�صتعر�س  ���ص��وف  ال��ن��واخ��ذة  م��ع  التنويري  االج��ت��م��اع 
التفا�صيل الفنية والتنظيمية التي تخ�س ال�صباق، ومواعيد 

و�صول املحامل جلزيرة دملا واملوعد املتوقع الإقامة ال�صباق.

اأبوظبي لل�سحة العامة: االنفلونزا املو�سمية 
�سمن املعدالت املتوقعة

•• اأبوظبي-وام:

يعترب  املو�صم  هذا  خال  واحل��االت  املو�صمية  االإنفلونزا  م�صتوى  اأن  العامة  لل�صحة  اأبوظبي  مركز  اأك��د 
اأم�س-  املركز - يف بيان  ال�صابقة قبل جائحة كورونا. وذكر  ال�صنوات  املتوقعة مقارنة مع  �صمن املعدالت 
اأن االإنفلونزا املو�صمية هي عدوى ت�صيب اجلهاز التنف�صي وميكن اأن ت�صبب م�صاعفات خا�صة لدى فئة 
املتوفرة  االإنفلونزا  لقاحات  اأن  اإال  مزمنة  باأمرا�س  امل�صابني  واالأ�صخا�س  ال�صن  وكبار  ال�صغار  االأطفال 

واالآمنة يف اال�صتخدام هي من اأف�صل الطرق للوقاية من االإ�صابة باملر�س وم�صاعفاته.
واحلوامل  ال�صن  وكبار  االأط��ف��ال  وخا�صًة  املجتمع  اأف��راد  جميع  العامة  لل�صحة  اأبوظبي  مركز  واأو���ص��ى 

وامل�صابني باالأمرا�س املزمنة باملبادرة باأخذ اللقاح وذلك عن طريق التوجه اإىل اأقرب مركز �صحي.

مرتبة متقدمة عامليا لنظام املعا�سات التقاعدية يف االإمارات وفق تقرير معهد مري�سر

م�ساركات وا�سعة يف م�سابقات مهرجان ومزاد ليوا للتمور

من�سور بن زايد يلتقي رئي�س وزراء كازاخ�ستان 

•• اأبوظبي -وام:

ك�صف تقرير ملعهد "مري�صر" ركز على قيا�س موؤ�صرات التقاعد العاملية عن 
التي  ال�صنوية  الدرا�صة  يف  والع�صرين  اخلام�س  املركز  االإم���ارات  دول��ة  تبوء 
من   )%  65( ي��ع��ادل  مب��ا  التقاعدية  للمعا�صات  عاملياً  نظاماً   44 �صملت 
�صكان العامل، حيث ر�صد التقرير موؤ�صرات ذات �صلة باأنظمة دخل التقاعد 
يف جميع اأنحاء العامل، و�صلط ال�صوء على العديد من املقرتحات التي من 
املمكن اأن ت�صهم يف توفري مزايا تقاعد اأكر ماءمة وا�صتدامة ل�صكان هذه 
البلدان. و قالت حنان ال�صهاوي املدير التنفيذي لقطاع املعا�صات بالهيئة 
والع�صرين وفق تقرير مري�صر  املركز اخلام�س  االإم��ارات  تبوء دولة  يعك�س 
 )MCGPI( يف الدورة ال�صنوية الرابعة ع�صر ملوؤ�صر املعا�صات التقاعدية
اأنظمة التقاعد يف الدولة، كما يعك�س  اجلهود احلكومية امل�صتمرة لتطوير 
امل�صتوى  على  �صواء  العاملة  التقاعد  �صناديق  اأظهرته  ال��ذي  املميز  االأداء 

التنظيمي اأو الت�صغيلي اأو اال�صتثماري.
واأ���ص��اف��ت ال�����ص��ه��اوي ان دول���ة االإم�����ارات �صغلت امل��رك��ز ال��� 25 ع��امل��ي��اً على 
م�صتوى يف نظام الدخل للمتقاعدين، وهي مرتبة متقدمة ب�صكل كبري يف 
ظل مناف�صة الدولة ل�صناديق تقاعد تتميز بالقدم والعراقة مقارنة بعمر 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف  التقاعد  �صناديق  ومنها  ال��دول��ة  �صناديق 

و�صنغافورة وفرن�صا.
االإجمايل  املوؤ�صر  قيمة  يف  حت�صن  التقرير  اإظهار  اإىل  ال�صهاوي  واأ���ص��ارت 

ال��ع��ام احلايل،  61.8 يف  اإىل   2021 59.6 يف ع��ام  ل��دول��ة االإم����ارات م��ن 
63.8 درجة  االإم���ارات  ، و�صجلت   +  C اإىل   C بت�صنيفها من  حيث قفزت 
لتحتل املرتبة 27 عاملياً من حيث الكفاية، ويظهر ذلك حجم الدعم الكبري 
من  �صواء  واخلا�س  احلكومي  القطاع  يف  للمواطنني  الدولة  تقدمه  ال��ذي 
املوؤمن عليه  امل�صتحقة عن  اال�صرتاكات  االأك��رب يف  بالن�صبة  امل�صاهمة  خال 
والتي ت�صل اإىل %15 ، وحتمل املواطن ن�صبة %5 فقط، اإ�صافة اإىل دعم 
الدولة للمواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س وحتملها ن�صبة %2.5 من 
املواطنني  تعيني  على  لت�صجيعه  العمل  �صاحب  عن  امل�صتحقة  اال�صرتاكات 
وقد بلغت قيمة امل�صاهمات احلكومية خال العام املا�صي عن املواطنني87 

مليون درهم.
كما مت رفع احلد االأدنى للمعا�صات التقاعدية للم�صمولني بقانون املعا�صات 
االحتادي من 6،000 درهم عام 2006 اإىل 10،000 درهم عام 2012، 
وتقدم الهيئة مزايا تاأمينية عالية امل�صتوى للم�صمولني بالقانون ولعائاتهم 
حيث ميتد �صرف املعا�س بعد وفاة �صاحب املعا�س لي�صمل االأرامل واالأبناء 
واالأخوة والوالدين والزوج، وقد ت�صل مدد �صرف املعا�س اإىل نحو 70 عاماً 
االإم��ارات للذكور واالإناث،  االأعمار يف دولة  ارتفاع معدل  فاأكر خا�صة مع 

هذا باالإ�صافة اإىل مزايا كثرية يحظى بها امل�صمولني بالقانون.
حققت  فقد  املالية  اال�صتدامة  م�صتوى  وعلى  اأن��ه  اإىل  ال�صهاوي  ولفتت 
القفزة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�صرية  مرتفعة،  نتائج  ال��دول��ة  يف  التقاعد  �صناديق 
اإ�صافة  تاأتي ب�صبب الدعم امل�صتمر الذي تقدمه احلكومة لهذه ال�صناديق، 

لذلك �صيا�صات اال�صتثمار اجليد التي متار�صها، فعلى م�صتوى هيئة املعا�صات 
اال�صتثماري،  راأ���ص��م��ال��ه��ا  تعزيز  يف  اجل��ي��دة  اال�صتثمار  �صيا�صيات  �صاهمت 
العديد من  �صملت  التي  اال�صتثمار  ر�صم خريطة  ذلك من خال  وقد جاء 
االإجراءات ك�صمان ا�صتقالية قطاع اال�صتثمار ومنحه ال�صاحيات الكافية 
للهيئة  اأمنت  التي  ال�صليمة  االإ�صرتاتيجية  ال��ق��رارات  اتخاذ  من  لتمكينه 
حيوية،  مالية  اأ�صواق  اإىل  والدخول  املالية  مواردها  وتنويع  وتوزيع  كفاءة 
واال�صتثمار يف حمافظ عاملية، والدخول اإىل اأ�صواق نا�صئة، وو�صع �صيا�صات 
ا�صتثماراتها  معدل  وزي��ادة  م��وارده��ا  تعزيز  يف  �صاهم  ما  لا�صتثمار،  فعالة 

بن�صب عالية.
بني  ما  تتنوع  االجتماعي  التاأمني  بنظام  اخلا�صة  االلتزامات  الأن  ون��ظ��راً 
التزامات طويلة االأج��ل، واأخ��رى ق�صرية االأج��ل عملت الهيئة على تعظيم 
عمليات  تنويع  الهيئة من خال  اأم��وال  ا�صتثمارات  اإدارة  الناجت من  الربح 
امل�صتفيدين  جتاه  خدماته  تاأدية  يف  ال�صندوق  ا�صتمرار  ل�صمان  اال�صتثمار 
بال�صكل االأمثل مع مراعاة ال�صمانات الكافية لتفادي املخاطر املحتملة يف 
للوفاء  الكافية  النقدية  ال�صيولة  تاأمني  ال�صوق، ولتحقيق ذلك عملت على 

بالتزاماتنا االآنية جتاه امل�صمولني بنظام التاأمني االجتماعي.
51.9 من حيث النزاهة لتحتل بذلك املرتبة  وقد ُمنحت االإم��ارات درجة 
مراتب  حتتل  التي  ال��دول  اأه��م  اأح��د  االإم���ارات  دول��ة  وتعترب  عاملياً،   25
احلكومية،  موؤ�ص�صاتها  كافة  يف  ال�صفافية  نظم  تر�صيخ  حيث  من  متقدمة 
وقد  الف�صاد،  ب�صبه  ترتبط  التي  املمار�صات  من  اأي  مع  الدولة  تت�صامح  وال 

ديوان  ويعترب  العمليات،  هذه  مثل  تكافح  التي  واالأنظمة  القوانني  و�صعت 
املحا�صبة اأحد االأذرع امل�صوؤولة عن مراقبة كافة االأن�صطة املالية يف اجلهات 
باخل�صوع  املوؤ�ص�صات  باقي  مثل  مثلها  املعا�صات  هيئة  وتلتزم  احلكومية، 
الأنظمة املراقبة والتدقيق ب�صكل منفتح تعزيزاً لكافة املوؤ�صرات ال�صادرة عن 

منظمة ال�صفافية الدولية.
وقد حققت االإمارات 72.6 درجة لتحتل املرتبة 26 عاملياً، بف�صل درجتها 
موقع  دعم  يف  احلوكمة  نظام  �صاهم  حيث  احلوكمة،  يف  االإجمالية  العالية 
الدولة بتحقيق مفاهيم  وتلتزم  العاملية،  التناف�صية  االإم��ارات على م�صتوى 
بها  االلتزام  اأ�صا�صية جرى  اأرب��ع دعامات  الذي يقوم على  العاملية  احلوكمة 
امل�صوؤولية  االأ���ص��ا���ص��ي��ات  ه��ذه  وت�صمل  ���ص��ارم��ة،  تنظيمية  ل��وائ��ح  خ��ال  م��ن 
وامل�صاءلة وال�صفافية والعدالة، ومتتثل هيئة املعا�صات لكافة هذه االإجراءات، 
اجلهات  ج��ان��ب  م��ن  للتدقيق  وممار�صاتها  املالية  بياناتها  ك��اف��ة  وتخ�صع 
االلتزام مب�صوؤولياتها  اإىل  ب�صكل م�صتمر  الهيئة  بالدولة. وت�صعى  املخت�صة 
االأوقات  يف  االلتزامات  بهذه  والوفاء  خدماتها  من  امل�صتفيدة  الفئات  جتاه 
املحددة، وكذلك تلتزم الهيئة بكافة االإف�صاحات التي قد تطلب من اجلهات 
الر�صمية املخت�صة، كما حتر�س ب�صكل م�صتمر على ن�صر كافة البيانات املالية 
اخلا�صة بعمليات ال�صرف اأو االإيرادات، اأو تقدمي التقارير اخلا�صة بعمليات 
اال�صتثمار للجهات املخت�صة، وكذلك حتقيق العدالة بني جميع امل�صاهمني 
وامل�����ص��رتك��ني م��ن خ���ال ن��ظ��ام م��ت��وازن وم��ت��ك��اف��ئ يحقق االأم����ن واحلماية 

االجتماعية للجميع على نحو �صواء.

•• ليوا – الظفرة-وام:

ليوا  وم���زاد  مهرجان  يف  ال�صمع  وع�صل  ال�صائل  الع�صل  م�صابقتا  �صهدت 
جمل�س  ودول  الدولة  داخ��ل  من  املت�صابقني  من  وا�صعة  م�صاركات  للتمور، 

التعاون اخلليجي وعربية واأجنبية.
وت�صتمر فعاليات وم�صابقات املهرجان لغاية 24 اأكتوبر احلايل يف مدينة 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  برعاية  الظفرة،  مبنطقة  ليوا 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، وتنظيم جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 

الثقافية والرتاثية باأبوظبي.
مب�صابقتي  االأوىل  باملراكز  الفائزين  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  وتوجت 
اإدارة  املزروعي مدير  ال�صمع، بح�صور عبيد خلفان  ال�صائل وع�صل  الع�صل 
التخطيط وامل�صاريع باللجنة، و�صعادة مبارك علي املن�صوري مدير مزاينة 
متور  مزاينة  مب�صابقة  الفائزين  تتويج  ج��رى  كما   ، باملهرجان  التمور 

اخلا�س.
فعاليات  للحرفيني يف  اأبوظبي  �صجل  م�صروع  ي�صارك   ، مت�صل  �صياق  ويف 
بامل�صاركة  للراغبات  تعليمها  يتم  حرفة   17 امل�صروع  ويت�صمن  املهرجان 

الرباقع  و�صناعة  وال�صدو  والتلي  اخلو�س  حرف  منها  م�صتويات   3 وفق 
والعطور وغريها.

للحرفيني  اأب��وظ��ب��ي  �صجل  م�����ص��روع  م��دي��ر  امل��ه��ريي  �صيف  قما�صه  وق��ال��ت 
التابع لدائرة الثقافة وال�صياحة يف اأبوظبي اإن ال�صجل ي�صارك يف مهرجان 
االإماراتي  باعتباره من�صة حمورية للتعريف بالرتاث  ومزاد ليوا للتمور 
وجذب قطاعات اأو�صع من بنات االإمارات لتعلم اأ�صا�صيات احلرف اليدوية 
والتدريب عليها من خال ور�س العمل والفر�س التدريبية التي تتيحها 

عرب برامج �صجل اأبوظبي للحرفيني.
واأو�صحت اأن م�صروع ال�صجل هي مبادرة اأطلقتها دائرة الثقافة وال�صياحة 
اال�صتدامة  به وحتقيق  املرتبط  ال��رتاث واحل��رف  اأج��ل احلفاظ على  من 
للحرف اليدوية وهي موجهة يف االأ�صا�س لكافة ال�صيدات والفتيات من عمر 
15 عاما فما فوق، حيث يتم اال�صتفادة من قدرات اخلبريات الرتاثيات من 
اإىل الزهرات  الوالدات واجل��دات يف تقدمي ما يعرفونه من حرف يدوية 
بعر�س  احل��رف  هذه  يتعلمن  اللواتي  الن�صاء  بدعم  نقوم  كما  ال�صغريات 

اأعمالهن واإيجاد م�صدر اإ�صايف للدخل اعتماداً على م�صغوالتهن اليدوية.
واأ�صافت اأن هناك اأكر من 500 حرفية م�صجات �صمن م�صروع ال�صجل 

وفق 3 فئات هي فئة مبتداأ ومزاول وخبري، الفتة اإىل اأن الربامج التدريبية 
والثقافة الإن�صاء �صجل  ال�صياحة  دائرة  ل�صيا�صة  ا�صتكماال  تاأتي  للحرفيني 
وخطط  برامج  عرب  كفاءتهم  وتطوير  بالتدريب  االهتمام  مع  احلرفيني 
مدرو�صة وفاعلة مبا ي�صهم يف اإدماج احلرف وال�صناعات اليدوية يف عجلة 
التنمية امل�صتدامة التي يعول عليها كثريا يف توفري املزيد من فر�س العمل 
الذي يحتاجه  املال  راأ�س  لل�صباب وزيادة م�صتوى دخلهم نتيجة انخفا�س 

احلرفيون وانخفا�س تكلفة اخلامات الازمة للت�صنيع.
ال��ت��ي تتوالها  االأن�صطة  م��ن  م��ع غ��ريه��ا  تتناغم  ه��ذه اجل��ه��ود  اأن  واأك���دت 
من  اليدوية  احل��رف  على  احل��ف��اظ  بهدف  ال��دول��ة  يف  خمتلفة  موؤ�ص�صات 
االنقرا�س باعتبارها عن�صرا رئي�صا من مكونات التاريخ والرتاث االإماراتي 
ينبغي احلفاظ عليه واحلر�س على تقدميه اإىل االأجيال اجلدية يف قالب 

جذاب.
واأ�صادت بالدعم الذي توفره دائرة الثقافة وال�صياحة يف اأبوظبي للحرفيات 
يف  االأع��م��ال  ه��ذه  لعر�س  ات  من�صّ اإي��ج��اد  على  حر�صها  ع��رب  ال��رتاث��ي��ات 
للحرفيات  ت�صجيعا  ذل��ك  وُي��ع��ّد  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  وامل��ع��ار���س  الفعاليات 
وترويجاً الإبداعاتهن على اأرقى م�صتوى ملا ُيقّدمنه من م�صغوالت ومنتجات 

يدوية اإماراتية اأ�صيلة.
قدمت  للتمور  ل��ي��وا  وم���زاد  ملهرجان  اليومية  الفعاليات  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن 
فرق مو�صيقية جمموعة متميزة من االأهازيج والعرو�س الفنية ال�صعبية 
االآب��اء واالأج���داد لاأبناء واالأح��ف��اد من  مب�صاركة فنانني ع�صقوا ما ورث��ه 
جميل الفنون وحر�صوا على تو�صيله جلميع زوار املهرجان، عرب م�صاركتهم 

بحب لن�صر وتكري�س األوان الفنون والثقافة االإماراتية.
الثقافة  على  متميزة  اإط��ال��ة  ال�صعبية  للفنون  اأب��وظ��ب��ي  ف��رق��ة  وت��ق��دم 
عر�صها  خ��ال  من  للعامل  االإم���ارات  لدولة  االأ�صيلة  والتقاليد  وال��رتاث 
اإتقان  يف  اإم��ارات��ي��ة  تقليدية  واأدائ��ي��ة  فلكلورية  فنون  م��ن  متنوعة  لباقة 
عال، لرت�صم يف جمملها لوحة فنية عالية تعطي �صورة حقيقية وواقعية 
عن الرتاث االإماراتي، مبا يحمله من كنوز وتراث مو�صيقي يف املو�صيقى 

املحلية.
تتميز  التي  اأبوظبي  �صرطة  مو�صيقى  لفرقة  املميز  احل�صور  اأ�صفى  كما 
بالروح الوطنية والرتاثية االإماراتية االأ�صيلة، ال�صعادة وال�صرور على زوار 
مهرجان ومزاد ليوا للتمور الذين تفاعلوا مع اإيقاعات الفرقة املو�صيقية 

وتعرفوا على النغمات الرتاثية االأ�صيلة.

•• نور �صلطان -وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  التقى 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء وزي�����ر دي����وان 
ام�س يف كازاخ�صتان، معايل عليخان  الرئا�صة، 
كازاخ�صتان  جمهورية  وزراء  رئي�س  �صمايلوف 

ال�صديقة. 
ون��ق��ل ���ص��م��وه حت��ي��ات ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�صيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
توكاييف،  ج��وم��ارت  قا�صم  فخامة  اإىل  اهلل(، 
ومتنيات  ك���ازاخ�������ص���ت���ان  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س 
من  مب��زي��ٍد  و�صعباً  ق��ي��ادًة  لكازاخ�صتان  �صموه 
ال��ت��ق��دم واالزده�������ار.  وت���ن���اول ال��ل��ق��اء خمتلف 
االإمارات  دولة  بني  الثنائية  العاقات  جوانب 
ملا  وت��ط��وي��ره��ا  تعزيزها  و�صبل  وك��ازاخ�����ص��ت��ان، 
ال�صديقني،  و�صعبيهما  البلدين  م�صلحة  فيه 

كما تطرق اجلانبان خال اللقاء اإىل الق�صايا 
الدولية ذات االهتمام امل�صرتك. 

فرج  حممد  بن  �صهيل  معايل   .. اللقاء  ح�صر 
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية 
وم���ع���ايل حم��م��د ب���ن اأح���م���د ال����ب����واردي وزي���ر 
الدولة ل�صوؤون الدفاع، و�صعادة الدكتور حممد 
لدى  االإم�����ارات  دول���ة  �صفري  ال��ع��ري��ق��ي،  �صعيد 
ك��ازاخ�����ص��ت��ان. وم��ن اجل��ان��ب ال��ك��ازاخ��ي معايل 

الرئا�صة،  دي��وان  رئي�س  نائب  كازيخان  ارج��ان 
للتعاون  ك��ازاخ�����ص��ت��ان  لرئي�س  خ��ا���س  مبعوث 
وزير  ا�صكيمبايف  كايربيك  وم��ع��ايل  ال���دويل، 
ال�صناعة وتطوير البنية التحتية.  وكان �صمو 
و�صل  ق��د  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ 
يف  كان  حيث  كازاخ�صتان،  جمهورية  اإىل  اأم�س 
ال��وزراء الكازاخي معايل علي  ا�صتقباله رئي�س 

خان �صمايلوف. 
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اأخبـار الإمـارات

�صمن اإطار م�صتهدفات عنا�صر ومعايري املدينة النموذجية

التواجد البلدي- مدينة خليفة ينظم مبادرة مدينة خليفة اأحلى بهدف تعزيز جمالية املدينة واالرتقاء مبرافقها واإ�سعاد �سكانها

وتاأتي هذه املبادرة انعكا�صاً وجت�صيدا 
جلهود التواجد البلدي الهادفة اإىل 
النموذجية  املدينة  معايري  حتقيق 
من خال تنفيذ االإطار العام الذي 

ال�صكنية  للمناطق  توعوية   ، امل��ي��اه 
وال�����ص��ك��ي��ك، وال��ت��وع��ي��ة ب�����ص��اأن اإع���ادة 
الزراعة  وباأهمية  النفايات،  تدوير 
واملحافظة على البيئة، حيث �صتقوم 

البلدي لتحقيق هذه الروؤية بدرا�صة 
مثل:قابلية  ال��ع��امل��ي��ة  امل����وؤ�����ص����رات 
املدن  احل��ي��اة،م��وؤ���ص��ر  من��ط  العي�س، 
الذكية، و�صعى التواجد البلدي اإىل 

جتريبي لعدد من املدار�س يف مدينة 
مع  بالتن�صيق  احلرائق  �صد  خليفة 
ال�صكيك  تنظيف   ، امل����دين  ال���دف���اع 
خزانات  تنظيف   ، امل�صوهات  واإزال���ة 

يتم من خاله اإدارة وتطوير مدينة 
اجلديدة  ال��روؤي��ة  وحتقيق  خليفة، 
ل��ل��م��دي��ن��ة م����ن ك����اف����ة اجل�����وان�����ب . 
و�صمن هذا االإطار فقد قام التواجد 

ف���رق امل���ب���ادرة ب��زراع��ة ع���دة مناطق 
بالتعاون مع مدار�س مدينة خليفة، 
وك��ذل��ك زراع����ة منطقة حم���ددة يف 

�صاحة خليفة. 

•• اأبوظبي –الفجر:

البلدي-  ال���ت���واج���د  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م 
عنوان  حت��ت  م��ب��ادرة  خليفة  مدينة 
بهدف  اأحلى"  خ��ل��ي��ف��ة  "مدينة 
واالرتقاء  امل��دي��ن��ة  ج��م��ال��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
احلياة،  ج��ودة  وحت�صني   ، مبرافقها 
ويتازم  يتفق  مب��ا  �صكانها  واإ���ص��ع��اد 
ومعايري  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ع��ن��ا���ص��ر  م���ع 
املدينة النموذجبة. وتنظم الفعالية 
اإىل  اأك��ت��وب��ر   20 م��ن  ت�صتمر  ال��ت��ي 
مع  بالتعاون   2022 نوفمرب   20
وتهدف   ، اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء 
مب�صتوى  االرت�����ق�����اء  اإىل  امل�����ب�����ادرة 
نظافة وجمالية مدينة خليفة، وهي 
املجتمع  اإىل  وتنتهي  ت��ب��داأ  م��ب��ادرة 
البلدي  التواجد  مركز  مظلة  حتت 
الذي يعمل با�صتمرار نحو النهو�س 
عنا�صر  وت��ف��ع��ي��ل  احل���ي���اة،  ب���ج���ودة 
وبالتحديد  ال��ن��م��وذج��ي��ة  امل���دي���ن���ة 

جودة املظهر العام.  
املحاور  من  العديد  املبادرة  وت�صمل 
ملرافق  ت��ن��ظ��ي��ف  " ح���م���ات  م��ن��ه��ا: 
املدينة، وتنفيذ تدريبات على اإخاء 

اإطار  لتحقيق  االأدوار  تناغم  اإر�صاء 
املدينة النموذجية من حيث:البنية 
املجتمعية،  وامل������راف������ق  ال���ت���ح���ت���ي���ة 
املظهر  ال��ث��ق��اف��ة، ج����ودة  و  ال��ط��اب��ع 
العام،ال�صراكة املجتمعية والرتفيه، 
وذلك  احل���ك���وم���ي،  االأداء  ح��وك��م��ة 
وتنفيذ مبادرات  اق��رتاح  من خال 
جمتمعية ت�صمن حتقيق كل عن�صر 
تنفيذ  اآلية  وحتديد  العنا�صر،  من 
ومتابعة املبادرات وحتقيق موؤ�صرات 
التن�صيق  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  االأداء، 
واملتابعة مع اجلهات ل�صمان وجود 
مبادرات تخدم حتقيق كل من هذه 

العنا�صر.
وبناًء على اإطار املدينة النموذجية، 
ال��ب��ل��دي تطوير  ال��ت��واج��د  ي��وا���ص��ل 
ملجموعة  وف����ق����اً  خ��ل��ي��ف��ة،  م���دي���ن���ة 
واملبادرات  امل�����ص��اري��ع  م��ن  م��درو���ص��ة 
لت�صبح  امل��دي��ن��ة،  الأه�����ايل  امل��وج��ه��ة 
مدينة منوذجية تلبي عنا�صر جودة 
املدينة  وت��اأ���ص��ي�����س م��رح��ل��ة  احل���ي���اة، 
مدينة  ولت�صبح  م�صتقبًا،  الذكية 
جاذبة لكافة فئات املجتمع لاإقامة 

والعمل واال�صتثمار. 

خالل ور�صة تربوية عن بعد

خليفة الرتبوية : دور رائد للتعليم يف خدمة املجتمع

•• اأبوظبي :الفجر

اأكدت االأمانة العامة جلائزة خليفة 
التعليم  دور  اأهمية  على  الرتبوية 
يف خدمة املجتمع وتعزيز منظومة 
بال�صراكة  االج��ت��م��اع��ي��ة  التن�صئة 
واالأ�صرة  التعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني 
م�صرية  املجتمع،  ف��ئ��ات  وخمتلف 
وخدمة  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال  اأن  اإىل 
الذي تطرحه اجلائزة يف  املجتمع 
خمتلف دوراتها يهدف اإىل تر�صيخ 
امليدان  م�صتوى  ع��ل��ى  ال����دور  ه���ذا 

املجتمع  وخدمة  للتعليم  الداعمة 
يف املجاالت كافة.  

لهذ  الرت�صح  معايري  اأن  مو�صحاً 
امل�صروع  يكون  اأن   : تت�صمن  الفئة 
ق��د م�صى  ي��ك��ون  واأن ال  ح��دي��ث��اً،  
�صنتني،  من  اأك��ر  امل�صروع   تنفيذ 
وال  امل��رج��وة،  النتائج  حتقيق  ومت 
يجوز ا���ص��رتاك اأك��ر م��ن جهة يف 
اإذ مُيثل  املقّدم،  امل�صروع  اأو  املبادرة 
تكون  واأاّل  ف���ق���ط،  واح������دة  ج���ه���ًة 
امل��ر���ص��ح من  امل�������ص���روع  اأو  امل����ب����ادرة 
تكون  واإمن��ا  املوؤ�ّص�صة  عمل  �صميم 

 " امل��ج��ت��م��ع  وخ���دم���ة  " ال��ت��ع��ل��ي��م 
الدكتور  ك��ل م��ن  ف��ي��ه��ا  ، وحت����دث 
ح�����ص��ني ال���ع���ث���م���ان  حم��ك��م جمال 
ومرمي  املجتمع،  وخدمة  التعليم 
�صعد  اأ���ص��رة  ع��ن  ال��ع��ري��اين ممثلة 
بجائزة  الفائزة  االأحبابي  ن�صيب 
خليفة الرتبوية بدورتها اخلام�صة 

ع�صر . 
اهتمام  ي���اأت���ي   : ال��ع��ث��م��ان  وق�����ال 
امل��ج��ال م��ن منطلق  اجل��ائ��زة بهذا 
م�صوؤولية  "التعليم  م�����ب�����ادرة 
م������ب������ادرات  وُت�������ع�������ّد  اجلميع"، 

اجلائزة  ط���رح  اأن  ك��م��ا  ال���رتب���وي، 
املتميزة  االإم��ارات��ي��ة  االأ���ص��رة  لفئة 
التجارب  ع���ل���ى  ال�������ص���وء  ي�����ص��ل��ط 
املبدعة لاأ�صر االإماراتية يف رعاية 
من�صات  اإىل  بهم  وال��دف��ع  االأب��ن��اء 
يعزز  مبا  وعلمياً  تربوياً  التتويج 
من م�صاهمة كل منهم يف التنمية 

الوطنية . 
العمل  ور�����ص����ة  ذل�����ك خ�����ال  ج�����اء 
اجلائزة  نظمتها  التي  التطبيقية 
عن بعد يف �صياق برنامج التعريف 
مبجاالتها للدورة احلالية بعنوان 

من  املجتمع  خ��دم��ة  وم�����ص��روع��ات 
لاأنظمة  ال��رئ��ي�����ص��ة  اخل�����ص��ائ�����س 
اعتماد  وي��ت��ّم  املتمّيزة،  التعليمية 
املُقّدمة  وامل�������ص���روع���ات  ال����ربام����ج 
املجتمع  وخ��دم��ة  التعليم  جل��ائ��زة 
ا�صتناداً اإىل نتائج تطبيق جمموعة 
على  املبنية  العلمية  االأدوات  م��ن 
معايري علمية وا�صحة، وموؤ�صرات 

اأداء حُمّددة. 
املوؤ�ّص�صات:  ف��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
اأو  ال��ع��ام  التعليم  م��دار���س  ت�صمل 
اخلا�س ومن يف حكمها واملوؤ�ّص�صات 

ت��وف��ري االإم���ك���ان���ات وامل������وارد التي 
تهيئ لكل منهم التميز يف م�صريته 
اأن  واأو���ص��ح��ت  والعملية،  العلمية 
اأ���ص��رت��ه��ا مت��ي��زت الأ���ص��ب��اب عديدة 
بني  الفعال  التعاون  مقدمتها  يف 
االأ���ص��رة، واحلر�س  اأف���راد  خمتلف 
االجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 

كقيمة م�صافة خلدمة املجتمع . 
وم�������ن ج���ان���ب���ه���ا حت����دث����ت م����رمي 
العرياين عن جتربة اأ�صرتها بالفوز 
املتميزة  االإم��ارات��ي��ة  االأ���ص��رة  بفئة 
م�صرية اإىل االهتمام الكبري الذي 
الأبناء  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
وب����ن����ات ال����وط����ن واحل����ر�����س على 

والنف�صية التي ت�صجع االأ�صرة على 
ال��ت��م��ي��ز ال���درا����ص���ي، وت��ر���ص��ي��خ قيم 
وتعليمياً يف نفو�س  التفوق تربوياً 
التعاون  وك��ذل��ك  االأ����ص���رة،  اأف�����راد 
املثمر م��ع امل��در���ص��ة، وال��ت��ف��اع��ل يف 
م��ت��اب��ع��ة االأب����ن����اء ب��ط��ري��ق��ة تدعم 

م�صريتهم التعليمية . 

عبداهلل بن زايد يتلقى ات�ساال هاتفيا من املمثل االأعلى 
لالحتاد االأوروبي لل�سوؤون اخلارجية وال�سيا�سة االأمنية

•• اأبوظبي-وام: 

تلقى �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ات�صاال هاتفيا من معايل جوزيب بوريل 
املمثل االأعلى لاحتاد االأوروبي لل�صوؤون اخلارجية وال�صيا�صة االأمنية. وا�صتعر�س �صموه وجوزيب بوريل اأهمية تعزيز 
قيم الت�صامح والتعددية واالح��رتام والتعاي�س ال�صلمي يف العامل وذلك انطاقا مع دورها املهم يف تر�صيخ العاقات 
اآل نهيان العاقات  ال�صيخ عبداهلل بن زايد  امل�صتدام يف املجتمعات. واأكد �صمو  النمو  ال�صعوب وحتفيز  االإيجابية بني 
الوثيقة التي جتمع بني دولة االإمارات ودول االحتاد االأوروبي واحلر�س على تعزيز وتطوير اآفاق التعاون امل�صرتك يف 
املجاالت كافة، م�صريا اإىل التعاون البناء االإماراتي االأوروبي يف مواجهة التحديات العاملية وكذلك اإعاء قيم الت�صامح 
والتعاي�س واالأخوة االإن�صانية. وناق�س اجلانبان خال االت�صال الهاتفي امل�صتجدات على ال�صاحتني االإقليمية والدولية 

واالأزمة يف اأوكرانيا واجلهود العاملية املبذولة الإيجاد حل �صيا�صي لها والعمل على التخفيف من تداعياتها االإن�صانية.

من �سمنها االإمارات.. 4 دول حول العامل ميتلك جميع �سكانها تكلفة الغذاء ال�سحي
•• اأبوظبي -وام:

حجزت االإمارات موقعها �صمن قائمة �صمت 4 دول فقط على م�صتوى العامل 
ميتلك جميع �صكانها دون ا�صتثناء قدرة حتمل كلفة النمط الغذائي ال�صحي 

وذلك وفقا ملنظمة االأغذية والزراعة )الفاو( التابعة لاأمم املتحدة.
"حالة االأمن الغذائي  واأ�صارت املنظمة يف تقرير �صدر موؤخراً حتت عنوان 
الغذاء  لنمط  التقديرية  التكلفة  ان  اإىل   "2022 ال��ع��امل  يف  وال��ت��غ��ذي��ة 
 2.7 2017 و2020 من  ال�صحي يف دولة االإم��ارات تراوحت بني عامي 
�صوي�صرا،  من  كل  جانبها  اإىل  القائمة  �صمت  فيما  يوميا،  دوالر   3.1 اإىل 

واآي�صلندا، واأذربيجان.
واأكد التقرير اأن االأمناط الغذائية ال�صحية ت�صتند اإىل جمموعة كبرية من 
املجموعات  بني  واملتوازنة  االأدن��ى  باحلد  امل�صنعة  اأو  امل�صنعة  غري  االأغدية 
وكمية  اجل��وز،  واأ�صناف  والبقول،  الكاملة،  احلبوب  ت�صمل  كما  الغذائية، 
ت�صمل مقادير معتدلة  اأن  واخل�صار؛ وميكن  الفاكهة  ومتنوعة من  وفرية 
من البي�س، ومنتجات االألبان، وحلوم الدواجن واالأ�صماك، ومقادير �صغرية 

من اللحوم احلمراء.
والنظيفة  املاأمونة  ال�صرب  مياه  اأي�صا  ال�صحية  الغذائية  االأمن��اط  وت�صمل 
الغذائي  بالنمط  املرتبطة  املعدية  غري  االأم��را���س  خماطر  من  حتد  التي 
وتكفل ال�صحة والرفاه لعامة ال�صكان، كما ت�صمل اأقل من 30 يف املئة من 
املتناول من الطاقة امل�صتمدة من الدهون، مع حتول يف ا�صتهاك  اإجمايل 
الدهون بعيدا عن الدهون امل�صبعة اإىل الدهون غري امل�صبعة واإلغاء الدهون 
املتحولة ال�صناعية؛ واأقل من 10 يف املئة من اإجمايل املتناول من الطاقة 

ما  وا�صتهاك  املئة(  5 يف  اأقل من  ال�صكريات احلرة )يف�صل  امل�صتمدة من 
 5 الفاكهة واخل�صار يوميا، وما ال يزيد على  400 غ��رام من  ال يقل عن 

غرامات من امللح املعالج باليود يف اليوم.
ب�صكل  توؤثر  التي  احلكومية  االإج���راءات  من  جمموعة  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
الغذاء  منط  على  احل�صول  يف  االأ�صخا�س  ق��درة  على  مبا�صر  وغري  مبا�صر 
االأعلى الأ�صعار  �صيا�صات احلد  واإق��رار  ال�صوق  اأ�صعار  ال�صحي ومنها مراقبة 
)املزارعني(،  املنتجني  ودعم  واإعانات  زيادتها،  ون�صب  االأ�صا�صية  املواد  بع�س 
والبحث والتطوير الزراعيان وخدمات نقل املعرفة مثل التدريب وامل�صاعدة 
التقنية واالإر�صاد، والفح�س واملراقبة فيما يتعلق ب�صامة املنتجات الزراعية 
التحتية  البنية  اإىل جانب تطوير  الزراعية،  االآف��ات  و  االأمرا�س  ومكافحة 
باملخزونات  واالحتفاظ  والتخزين،  ال��ري  ومرافق  الطرق  مثل  و�صيانتها 
الغذائي،  االأمن  الأغرا�س  اإن�صاوؤها  يتم  التي  اال�صرتاتيجية  واالحتياطيات 
اإ���ص��اف��ة اإىل خ��دم��ات ال��ت�����ص��وي��ق ال��غ��ذائ��ي وال���زراع���ي ال��ت��ي حت��ف��ز املنتجني 

واملزارعني.
وبالنظر اإىل لاإمارات فاإن منظومة ال�صيا�صات واملبادرات املطبقة على اأر�س 
الواقع تتجاوز بكثري جمموعة االإجراءات امل�صار اإليها يف التقرير ما يف�صر 
اأفراد  تبووؤها ملراكز ال�صدارة عامليا يف جمال حتقيق االأمن الغذائي وقدرة 

املجتمع باحل�صول على اأمناط الغذاء ال�صحي.
وجنحت االإمارات يف تدعيم منظومة اأمنها الغذائي عرب �صل�صلة متكاملة من 
االإجراءات تتمثل يف رفع م�صتوى التعاون مع الدول واالأ�صواق على م�صتوى 
العامل، وتنويع م�صادر اال�صترياد، اإ�صافة اإىل اال�صتك�صاف الدائم لاأ�صواق 
العاملية الأمن  املعايري  اأعلى  التي ميكن اال�صترياد منها مبا ي�صمن تطبيق 

و�صامة الغذاء.
وبلغ معدل ا�صترياد االأغذية يف الدولة خال الن�صف االأول من العام اجلاري 
األف طن من االأغذية يومياً، فيما بلغ معدل اال�صترياد   41 ما يزيد على 
األ��ف طن   89 نحو  ذاتها  امل��ّدة  خ��ال  اال�صرتاتيجية  ال�صلع  ل�صلة  ال�صهري 
 53 ال�صكر،  األف طن من   96 األف طن من االأرز،   67 للقمح )والدقيق(، 

األف طن من البقوليات، 52 األف طن من زيوت الطعام.
موؤخرا  ال��دول��ة،  يف  االأ�صا�صية  اال�صتهاكية  ال�صلع  ت�صعري  �صيا�صة  و�صهدت 
على  احل�صول  تتطلب  اأ�صا�صية  �صلع   10 حت��دي��د  مبوجبها  مت  حتديثات 
موافقة م�صبقة من وزارة االقت�صاد قبل تطبيق اأية زيادات �صعرية عليها، مع 

حتديد هام�س الربح االأق�صى لكل �صلعة بالن�صبة للموردين اأو التجار.
للمواطنني  االأ�صا�صية  باالحتياجات  املحددة  اال�صتهاكية  ال�صلع  وترتبط 
االأرز،  الطازج،  واحلليب  والبي�س،  الطبخ،  زي��وت  ت�صمنت  حيث  واملقيمني 
وال�صكر، والدجاج الطازج، والبقوليات، واخلبز، والطحني، اإ�صافة اإىل مواد 

التنظيف.
وكانت االإمارات اأطلقت يف نوفمرب 2018 اال�صرتاتيجية الوطنية لاأمن 
اأ�ص�س  على  تقوم  �صاملة  وطنية  تطوير منظومة  اإىل  تهدف  التي  الغذائي، 
التي  الوطنية،  ال��غ��ذاء  �صلة  عنا�صر  وحت��دد  امل�صتدام،  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج  متكني 
تتمثل يف معرفة  رئي�صة  بناء على ثاثة معايري  رئي�صاً  نوعاً   18 تت�صمن 
والت�صنيع،  االإنتاج  على  والقدرة  املنتجات،  الأه��م  املحلي  اال�صتهاك  حجم 

االحتياجات التغذوية.
واعتمدت االإمارات ت�صكيل جمل�س لاأمن الغذائي لتعزيز منظومة حوكمة 
الدولة، وحتقيق م�صتهدفات  الغذائي بني خمتلف اجلهات يف  االأم��ن  ملف 

اال�صرتاتيجية الوطنية لاأمن الغذائي.
امل�صتدامة  ل��ل��زراع��ة  الوطني  النظام   2020 يونيو  يف  االإم����ارات  واأط��ل��ق��ت 
الزراعية  للمحا�صيل  الدولة  يف  الذاتي  االكتفاء  ن�صبة  زي��ادة  اإىل  الهادفة 
االقت�صادي  امل�����ردود  وحت�����ص��ني  ب��امل��ئ��ة،   5 يبلغ  ���ص��ن��وي  مب��ع��دل  امل�صتهدفة 
للمزرعة بواقع 10باملئة �صنوياً، وزيادة القوى العاملة يف املجال مبعدل 5 
باملئة �صنويا، وتر�صيد كمية املياه امل�صتخدمة يف وحدة االإنتاج بواقع 15باملئة 

�صنوياً.
وتركز االإمارات على زيادة االإنتاج املحلي للعديد من املنتجات الغذائية من 
خال ت�صجيع املزارعني ومربي الروة احليوانية على زيادة االإنتاج، وتكثيف 
خدمات االإر�صاد واملكافحة والدعم الفني، باالإ�صافة اإىل تعزيز فر�س و�صول 

املنتجات املحلية اإىل منافذ البيع يف الدولة.
يف  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  واأدوات  التكنولوجيا  ت�صخري  االإم����ارات  وت��وا���ص��ل 
القطاع الزراعي بهدف تعزيز االإنتاجية وا�صتدامتها، كما تدعم ب�صكل كبري 
ال�صلع  �صناعة  قطاع  مل�صاريع  امل�صريف  القطاع  متويات  يف  التو�صع  عملية 

الغذائية.
يذكر اأن االإمارات ت�صدرت دول ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا على املوؤ�صر 
اإميباكت"،  "اإيكونومي�صت  عن  ال�صادر   –  2022 الغذائي  لاأمن  العاملي 

مقارنة باملرتبة ال� 3 على املوؤ�صر للعام 2021.
ال�صرق  ل��دول  االأوىل  املرتبة  املوؤ�صر يف  ت�صنيفات  بح�صب  االإم���ارات  وج��اءت 
الغذائي،  لاأمن  الرئي�صي  االإج��م��ايل  املوؤ�صر  يف  اأفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط 
واحتلت املرتبة االأوىل يف املوؤ�صر الفرعي لتوافر الغذاء، واملرتبة الثانية يف 

م�صتوى جودة و�صامة الغذاء.

�سرطة اأبوظبي حتذر من خماطر التوقف يف و�سط الطريق
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي ال�صائقني من خماطر التوقف يف و�صط الطريق  اأهابت مديرية املرور والدوريات ب�صرطة 
الأي �صبب من االأ�صباب ودعت التوجه اىل اأقرب خمرج لتاأمني �صامة م�صتخدمي الطريق ويف حال 
عدم القدرة على حتريك املركبة االت�صال فورا مبركز التحكم وال�صيطرة 999 " غرفة العمليات" 

لتقدمي الدعم الازم .
ودعت ال�صائقني اىل ترك م�صافة كافية واآمنة  لتجنب التوقف املفاجئ للمركبات دون �صابق انذار 
على الطرق واأثناء تدفق حركة ال�صري يف الطرق الداخلية فاحرتام قواعد املرور واأخاقيات القيادة 

جتنب م�صتخدمي الطريق ال�صلوكيات اخلطاأ  . 
اأثناء القيادة با�صتخدام الهاتف ، وغريها من ال�صلوكيات   وحذرت ال�صائقني من خطورة االن�صغال 

التي توؤدي اىل االن�صغال عن الطريق وبالتايل توؤدي اإىل حوادث مرورية .

ح�صني العثمان : اجلائزة تر�صخ مفهوم التعليم م�صوؤولية اجلميع 
مرمي العرياين :تعاون االأ�صرة واملدر�صة يقود االأبناء للتفوق

مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية تنّظم فعالية للتوعية ب�سرطان الثدي لتحفيز ال�سيدات على الك�سف املبكر
•• اأبوظبي-الفجر: 

الرائدة  امل�صت�صفيات  اأك��رب  اإح��دى  الطبية،  �صخبوط  ال�صيخ  مدينة  اأطلقت 
اأبوظبي  �صركة  بني  امل�صرتك  وامل�صروع  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
"�صحة" ومايو كلينك، موؤخراً حملتها التوعوية حول  للخدمات ال�صحية 

 24 م��ن  �صت�صتمر  وال��ت��ي  تتطّلب"،  "�صحتك  �صعار  حت��ت  ال��ث��دي  �صرطان 
اأكتوبر اإىل 30 اأكتوبر يف يا�س مول يف اأبوظبي. وتركز احلملة على اأهمية 
�صرطان  الك�صف عن  اأج��ل  االأرب��ع��ني من  �صن  ف��وق  للن�صاء  املنتظم  الفح�س 

الثدي وعاجه مبكراً.
و�صمن فعاليات حملة مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية، �صُتتاح للزّوار فر�صة 

الرعاية  واأخ�صائيي  واملمر�صني  واملمر�صات  اخل��رباء  االأورام  اأط��ب��اء  لقاء 
ال�صحية يف مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية بال�صراكة مع مايو كلينك ملعرفة 
املبكر.  للك�صف  الن�صائح  واأهم  الثدي  الوقاية من �صرطان  املزيد عن ُطرق 
موقع  يف  جاهزين  الطبية  �صخبوط  ال�صيخ  مدينة  اأخ�صائيو  �صيكون  كما 
الفعالية لتقدمي امل�صورة لل�صّيدات، وحجز موعد لا�صت�صارة واالإجابة على 

عن  للك�صف  امل�صتخدمة  التقنيات  اأح��دث  حول  واال�صتف�صارات  االأ�صئلة  كل 
�صرطان الثدي وعاجه، مبا يف ذلك جراحات احلفاظ على الثدي واإعادة 
ال�صعر  ت�صاقط  لتقليل  ال��راأ���س  ف��روة  وت��ربي��د  اال�صتئ�صال،  بعد  الرتميم 
للواقع  تفاعلياً  جناحاً  االأن�صطة  وت�صمل  الكيماوي.  ال��ع��اج  ع��ن  الناجم 
املرتفعات  من  القفز  وجتربة  باالألعاب  لا�صتمتاع  فر�صة  مع  االفرتا�صي، 
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•• دبي-الفجر:

الن�صاء  لرعاية  دبي  موؤ�ص�صة  اأبرمت 
تفاهم مع مكتب  واالأط��ف��ال مذكرة 
للمحاماة  وال�������ص���اب���ري  ال���ط���اه���ر 
واال�صت�صارات القانونية "بغية تو�صعة 
امل��ث��م��رة وتفعيل  ال�����ص��راك��ات  ق��اع��دة 
اآف�����اق ال��ت��ع��اون اال���ص��رتات��ي��ج��ي بني  
من  انطاقاً  وذل��ك  املعنية،  اجلهات 
وتعزيز  دع��م  على  الطرفني  حر�س 
وتفعيل  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال���ت���ع���اون  اأوا�����ص����ر 
اال�صرتاتيجي  العمل  دعائم  واإر�صاء 

اجلهود  تكامل  نحو  �صعيا  امل�صرتك 
وتبادل اخلربات

وقعت االتفاقية �صعادة  �صيخة �صعيد 
دبي   موؤ�ص�صة  ع��ام   مدير  املن�صوري 
باالإنابة   واالأط��ف��ال  الن�صاء  لرعاية 
الطاهر   ح�صن  اهلل  عبد  امل��ح��ام��ي  و 
بح�صور  التنفيذي   املدير  ب�صفته  
ع�������دٍد م����ن ك����ب����ار امل���������ص����وؤول����ني  من 

اجلانبني .
وتن�س  بنود االتفاقية  على متابعة 
حتويلها   يتم  التي  احل���االت  ملفات 
لتقدمي  االأول  ال���ط���رف  ق��ب��ل  م���ن 

خمتلف  يف  القانونية  اال���ص��ت�����ص��ارات 
امل���ج���االت ومت��ث��ي��ل��ه��ا خم��ت��ل��ف اأن����واع 
اأو  ال���دع���اوي امل��دن��ي��ة اأو اجل��زائ��ي��ة  
ال�صرعية اإن تطلب االأم��ر  وذلك يف 

الدعاوي املقامة منه اأو عليه.
اأن يقوم الطرف  اأي�صا على  و تن�س 
القانونية  اخلدمات  بتقدمي  الثاين 
منه  م�صاهمة  جمانا  االأول  للطرف 
االإن�����ص��ان��ي��ة  وحماربة   االأع���م���ال  يف 
معاملة  و�����ص����وء  االأ������ص�����ري  ال���ع���ن���ف 
بالب�صر  والعمل  االأط��ف��ال واالجت��ار 
يف اأي وقت بخ�صو�س احلاالت التي 

ف�صا   ، عاجلة  ا�صت�صارات  تتطلب 
وور�س  تدريبية  دورات  ت��ق��دمي  ع��ن 
االأ�صري  العنف  بق�صايا  تعنى  عمل 
و�صوء معاملة االأطفال وحما�صرات 

تثقيفية  وتوعوية .
وقالت �صعادة �صيخة �صعيد املن�صوري 
م��دي��ر ع���ام  م��وؤ���ص�����ص��ة دب���ي  لرعاية 
الن�صاء واالأطفال باالإنابة تاأتي هذه 
املوؤ�ص�صة   م�صاعي  اإط��ار  يف  االتفاقية 
والن�صاء  ل��اأط��ف��ال  ال��دع��م  لتقدمي 
ح����ول ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����ص��اي��ا التي 
منوهة  مبا�صر  ب�صكل  حياتهم  مت�س 

�صل�صلة  االتفاقية حلقة يف  ب��اأن هذه 
�صياق  امل���درج���ة يف  االت��ف��اق��ي��ات  م��ن 
ا�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة الرامية لن�صر 
الوعي  وزي�����ادة  املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة 

االجتماعي  
واأ�صارت اإىل اأن هذه االتفاقية  تاأتي 
يف اإطار ال�صراكات بني املوؤ�ص�صة  وبني 
جميع اجلهات العاملة يف اإمارة دبي 
ون�صر  املجتمعية،  التنمية  لتحقيق 
املجتمعية  امل�صوؤولية  حتمل  ثقافة 
وامل�صاهمة الفاعلة يف خدمة املجتمع 

وتثقيفه واإ�صعاده

واأ�����ص����اف����ت  ����ص���ع���ادة امل���ن�������ص���وري اأن 
انطاقا  ج������اءت   االت���ف���اق���ي���ة  ه����ذه 
م����ن ح���ر����س ال���ط���رف���ني ع���ل���ى دعم 
بُغية  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال����ت����ع����اون  وت���ع���زي���ز 
وتوحيد  امل�صرتكة  االأه��داف  حتقيق 
باملعايري  ل����ارت����ق����اء  ج���ه���وده���م���ا 
الن�صاء  حقوق  و�صيانة  االجتماعية 
العام  ال�صالح  يحقق  واالأط��ف��ال مبا 

يف املجتمع .
املحامي عبد اهلل ح�صن  اأك��د  ب��دوره 
ال��ط��اه��ر   ح��ر���س )م��ك��ت��ب الطاهر 
واال�صت�صارات  للمحاماة  وال�صابري 

القانونية( على اإر�صاء دعائم التعاون 
لتحقيق  ف���ع���ال  ب�����ص��ك��ل  امل�������ص���رتك 
االأه�����داف امل�����ص��رتك��ة ال��ت��ي ت�صب يف 
���ص��ال��ح امل��ج��ت��م��ع وت��ق��دمي اخل���ربات 
القانونية وامل�صورة وامل�صاعدة والدفاع 
عن احلقوق امتثاال  لواجبهم املهني 
وتعزيز جهود ال�صراكة لتحقيق روؤية 
الدولة يف املجاالت املتعلقة باخلدمة 

املجتمعية.
�صوف  ال�صراكة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  
كافة   على  ملمو�صة  نتائج  عن  تثمر 
الندوات  اإق��ام��ة  اأب��رزه��ا  امل�صتويات  

العمل جلميع  وور����س  وامل��ح��ا���ص��رات 
باعبتارها  جزءا  امل�صتهدفة   الفئات 
من امل�صاهمة املجتمعية التي نقدمها 

خلدمة املجتمع.

موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء واالأطفال توقع مذكرة تفاهم مع الطاهر وال�سابري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

•• القاهرة -الفجر:

املوؤمتر  يف  االإم��ارات��ي��ة  ال�صحفيني  جمعية  ���ص��ارك��ت 
ال��ع��رب يف  ع�����ص��ر الحت����اد ال�صحفيني  ال���راب���ع  ال��ع��ام 
القاهرة الذي ينعقد كل 4 �صنوات بح�صور وفد ي�صم 
اأع�صاء من كل دولة عربية باالإ�صافة اإىل اأع�صاء   4

االأمانة العامة ال 15.
ال�صنوات  العام خطة عمل االحت��اد يف  املوؤمتر  ناق�س 

القادمة، وفتح باب الرت�صح لاأمانة العامة واختيار 
اأمانة عامة جديدة، كما ناق�س املوؤمتر كيفية مواجهة 
ال�����ص��ح��اف��ة العربية  ال�����ص��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى  االآث�����ار ���ص��دي��دة 
والعاملية التي �صببتها اأزمة كورونا واحلرب الرو�صية 
عن  دفاعاً  الفاعل  ب��دوره  االحت��اد  وقيام  االأوكرانية، 
والق�صايا  وال�صحافة  ال�صحفيني  وق�صايا  ح��ري��ة 
العربية يف مواجهة االأكاذيب وال�صائعات التي حتيط 

بوطننا العربي.

بدء اأعمال املوؤمتر العام ال� 14 الحتاد ال�سحفيني 
العرب مب�ساركة ال�سحفيني االإماراتيني

•• نيودلهي-وام:

ت���راأ����س ال���ل���واء ال��دك��ت��ور اأح��م��د ن��ا���ص��ر ال��ري�����ص��ي، مفت�س عام 
اجلنائية  لل�صرطة  ال��دول��ي��ة  املنظمة  رئي�س  الداخلية  وزارة 
العامة  90 الج��ت��م��اع��ات اجلمعية  ال���  ال����دورة  )االإن���رتب���ول(، 

للمنظمة املنعقدة يف نيودلهي بالهند.
ال���ل���واء الري�صي  ف��ي��ه��ا  ي���رتاأ����س  ال��ت��ي  امل����رة االأوىل  وه����ذه ه��ي 
اجلمعية العامة ب�صفته رئي�صاً للمنظمة، بعد انتخابه ملدة اأربع 
�صنوات كرئي�س لاإنرتبول يف اجتماع اجلمعية العامة ال� 89 

الذي انعقد يف اإ�صطنبول برتكيا عام 2021.
يف  لاإنرتبول  العامة  للجمعية  ال�صنوية  االجتماعات  وت�صهد 

ح�صور  اأي���ام،  اأرب��ع��ة  م��دى  على  اأعمالها  متتد  التي  نيودلهي، 
اأكر من 700 �صخ�صية رفيعة مُتّثل اأكر من 160 دولة من 

الدول ال� 195 االأع�صاء يف املنظمة.
يذكر اأن اجلمعية العامة، التي ُتعد اأعلى الهيئات االإداري��ة يف 
االإنرتبول، هي قمة �صنوية جتمع الوزراء وروؤ�صاء ال�صرطة وكبار 
امل�صوؤولني عن اإنفاذ القانون من جميع اأنحاء العامل ل�صياغة 
يف  وامل�صتجدات  التوجهات  اآخ��ر  وتباحث  االإن��رتب��ول  �صيا�صات 

جمال العمل ال�صرطي وتعزيز التعاون الدويل.
اأمام اجلمعية العامة، التي افتتحها دولة ناريندرا  ويف كلمته 
الري�صي على  اللواء  اأكد  الهند،  وزراء جمهورية  رئي�س  مودي 
املتنامي ملنظمة االإنرتبول يف مكافحة اجلرمية واإنفاذ  الدور 

ال��ق��ان��ون ح��ول ال��ع��امل، وق��ال : ترتكز مهمة االإن��رتب��ول على 
تقدمي الدعم جلميع الدول االأع�صاء دون ا�صتثناء، فا يوجد 
بلد كبري جدا اأو �صغري جدا .. يجب اأن يكون م�صتوى متثيل 

كافة الدول االأع�صاء على قدم امل�صاواة.
ونّوه اللواء الري�صي ب�صرورة قيام قادة االإنرتبول املتواجدين 
يف اجتماعات اجلمعية العامة باتخاذ قرارات حا�صمة، وقال : 
يوؤثر  االأمر  القاعة، وهذا  االإنرتبول يف هذه  يتحدد م�صتقبل 
�صوت   .. القانون  واإن��ف��اذ  تطبيق  م�صتقبل  على  مبا�صر  ب�صكل 
الق�صايا  تباحث  اإىل  واأتطلع  م�صموع،  االأع�صاء  ال��دول  جميع 
وامل�صائل ذات ال�صلة، ومن خال عمل جميع هيئات احلوكمة 

لدينا، �صن�صع القرارات التي مت اتخاذها هنا حّيز التنفيذ.

•• اأبوظبي-وام:

برنامج  اإج��راء  اأهمية  العامة  لل�صحة  اأبوظبي  اأك��د مركز 
اأب���وظ���ب���ي بهدف  اإم�������ارة  ف��ح��و���ص��ات ط����اب امل����دار�����س يف 
واآثارها  م�صاعفاتها  وتقليل  االأمرا�س  عن  املبكر  الك�صف 
ال�صلبية على ال�صحة وذلك حر�صا من املركز على �صحة 
املرحلة  يف  وخ�صو�صا  متقدمة  مرحلة  يف  املدار�س  طاب 

املدر�صية.
واأولياء  التعليمية  اجل��ه��ات  م��ن  ب��ال��ت��ع��اون  امل��رك��ز  وي��ق��وم 
االأمور يف االإمارة بعمل فحو�صات مبكرة للطاب منق�صمه 
اإىل �صقني، االأول الفحو�صات ال�صنوية والتي ت�صمل جميع 
الثاين  ال�صف  وحتى  االأول  ال�صف  من  الدرا�صية  املراحل 
كتلة اجل�صم  والطول وفح�س  ال��وزن  ع�صر وت�صم فح�س 
وف��ح�����س امل��وؤ���ص��رات احل��ي��وي��ة وال��ن��ظ ، اأم���ا ال�����ص��ق الثاين 
يتم تقدميها خ�صي�صا  التي  ال�صاملة  الفحو�صات  وي�صمل 
وتت�صمن  والتا�صع  واخلام�س  االأول  ال�صف  من  للطاب 
النظر يف التاريخ الطبي واجراء الفح�س البدين وفح�س 
)اإنحناء  اجلنف  وفح�س  وال�صمع  االأل���وان(  )عمى  النظر 

العمود الفقري( وفح�س الدم وفح�س االأ�صنان.
وقالت �صعادة الدكتورة اأمنيات الهاجري املدير التنفيذي 
لل�صحة  اأبوظبي  مركز  يف  نقوم   : املجتمع  �صحة  لقطاع 
ويعترب  مبكر  �صن  يف  االإن�����ص��ان  ب�صحة  ب��االرت��ق��اء  العامة 
الك�صف املبكر عن االأمرا�س خطوة مهمة واأ�صا�صية للك�صف 
عن امل�صاكل ال�صحية امل�صتهدفة بالفح�س والتدخل املبكر 
واولياء  للطلبة  ال��ازم��ة  ال�صحية  وال��ت��وع��ي��ة  ملعاجلتها 
اأم���وره���م ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة ال��وق��اي��ة من 

االأمرا�س وياأتي برنامج فحو�صات املدار�س �صمن خطط 
املركز اال�صرتاتيجية للحفاظ على �صحة اأبناءنا الطاب 
املجتمع  يف  �صحية  بيئة  وت��وف��ري  ال��درا���ص��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
واأولياء  التعليمية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  املدر�صي 

االأمور.
)عدد  �صاركت  املا�صية  ال�صنوات  خ��ال  اأن  بالذكر  جدير 
361 من مدار�س اإمارة اأبوظبي( يف الربنامج الذي �صاهم 
اإنقاذ االأرواح و�صي�صتمر املركز يف اإطاق جمموعة من  يف 
الربامج الهادفة لزرع ثقافة ال�صحة العامة يف الطاب يف 

�صن مبكرة.

•• ال�صارقة-الفجر:

العربية  ال���ّل���غ���ة  جم��م��ع  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
مكّوًنا  ��ا  ط��اب��يًّ وف�����ًدا  ب��ال�����ص��ارق��ة 
ع�����ص��ر ط��ال��ًب��ا وطالبة  ث��اث��ة  م���ن 
يف  بدبي،  االأمريكية  اجلامعة  من 
الّتثقيفّية  العلمّية  ال��زي��ارات  اإط��ار 

الهادفة التي ي�صتقبلها املجمع.
اأهّم  على  الطّابي  الوفد  وت��ع��ّرف 
اإجنازات املجمع اللغوية واملعجمّية، 
التاريخي  املعجم  يتقّدمها م�صروع 
املعريف  امل�������ص���روع  ال���ع���رب���ي���ة،  ل��ل��غ��ة 
االأك�������رب ل����اأم����ة ال���ع���رب���ي���ة، ال����ذي 
لغة  مل��ف��ردات  االأوىل  ل��ل��م��رة  ي�����وؤّرُخ 
عرب  ا�صتخدامها  وحت��والت  ال�صاد 
ا�صتح�صان  القى  والذي  قرناً،   17
��ة بعد  ال��ط��اب واإع��ج��اب��ه��م، خ��ا���صّ
املبذولة  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  ت��ع��ّرف��وا  اأن 
وعدد  له،  امل�صّخرة  والطاقات  فيه، 
م���ن���ه يف فرتة  امل���ن���ج���زة  االأج���������زاء 

ق�صرية.
الطاب على جمّلة جممع  واّطلع 
وناق�صوا  بال�صارقة،  العربية  اللغة 
تناولتها،  ال��ت��ي  امل��و���ص��وع��ات  اأه����ّم 
وامل�صتهدفني منها، ثم تعّرفوا على 
اللغة  تطوير  يف  املجمع  اإ�صهامات 

الل�صان  م��رك��ز  خ��ال  م��ن  العربية 
دورية  ب�صورة  يقدم  الذي  العربي، 
لغري  ��اد  ال�����صّ ل��غ��ة  لتعليم    دورات 

الناطقني بها.
ويف نهاية الزيارة، جال الطلبة على 
مبختلف  ال��ع��ام��رة  امل��ج��م��ع  مكتبة 
الدرا�صية  وال�صفوف  العلوم،  اأن��واع 
امل�����ع�����ّدة ل��ل��ط��ل��ب��ة، واط����ل����ع����وا على 
موؤلفات  من  حتتويه  وما  اأق�صامها 

ومعارف واأمهات كتب.

ال���دك���ت���ور احم���م���د �صايف  ورح������ب 
ملجمع  ال��ع��ام  االأم����ني  امل�صتغامني، 
بزيارة  ب��ال�����ص��ارق��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
الوفد الطابي للمجمع، الفتاً اإىل 
الزيارات  من  النوعية  ه��ذه  اأهمية 
باللغة  النا�صئة  االأج��ي��ال  توعية  يف 
العربية ودورها احليوي يف ت�صكيل 
والتعريف  ووجدانها،  االأمة  ثقافة 
م�صروع  واأهمها  املجمع،  مبنجزات 

املعجم التاريخي للغة العربية.

"يفتح  امل�صتغامني:  الدكتور  وق��ال 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��زي��ارات الفر�صة 
واالأجيال  اجل��ام��ع��ات  ط��ل��ب��ة  اأم����ام 
لا�صتفادة  ال�صباب،  من  اجل��دي��دة 
من اخل��دم��ات وامل��ب��ادرات واجلهود 
ال��ت��ي ي��ق��وده��ا امل��ج��م��ع، ����ص���واء من 
خ���ال ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة التي 
العربي  ال��ل�����ص��ان  م���رك���ز  ي��ق��دم��ه��ا 
اأو م��ن خال  ،ل��ل��ط��اب االأج���ان���ب 
مكتبة املجمع التي توفر جمموعة 

اأب�����رز م�����ص��ن��ف��ات اللغة  ه���اّم���ة م���ن 
ال����رتاث، واالأدب،  ال��ع��رب��ي��ة، وك��ت��ب 

والفنون، والعلوم".
م��ن ج��ه��ت��ه��م، اأع����رب ال��ط��اب عن 
مبا  وانبهارهم  بالزيارة،  �صعادتهم 
جممع  بربامج  م�صيدين  �صاهدوه، 
اللغة العربية بال�صارقة، ودوره املهم 
اأثنوا  العربية، كما  اللغة  يف خدمة 
على اإجنازات املجمع وم�صتوى �صري 

العمل على م�صاريعه وخططه. 

•• دبي-الفجر:

ال�صائقني  االإخ����وة  دب��ي  �صرطة  دع��ت 
واحلذر  احليطة  توخي  ���ص��رورة  اإىل 
القيادة  اأث��ن��اء  ال�����ص��رع��ات  وتخفي�س 
اإىل  م�����ص��رية  ال�����ص��ب��اب،  ت�صكل  خ���ال 
تدين  اإىل  ي��وؤدي  الكثيف  ال�صباب  اأن 
الطرق  على  االأفقية  الروؤية  م�صتوى 
مم����ا ق����د ي��ت�����ص��ب��ب يف وق������وع ح�����وادث 
املركبات  م���ن  ال��ع�����ص��رات  ب���ني  ال�����ص��ري 
ب�صرية  خ�صائر  ورائ��ه��ا  ُت��خ��ل��ف  ال��ت��ي 
ال�صائقني  يلتزم  ح��ال مل  وم��ادي��ة، يف 
تطلقها  التي  واالإر���ص��ادات  بالن�صائح 

اجلهات املعنية يف الدولة.
املزروعي،  م��ه��ري  �صيف  ال��ل��واء  وق���ال 
مدير االإدارة العامة للمرور يف �صرطة 
دبي اإنه يتوجب على ال�صائق التاأكد من 
حالة الطق�س خا�صة يف هذه االأ�صهر 
من ال�صنة التي يت�صكل فيها ال�صباب، 
وذلك من خال االطاع على و�صائل 
املخت�صة  واجل��ه��ات  املُعتمدة  االإع���ام 
املرورية  احل��وادث  لتفادي  الدولة  يف 

اخلطرة. و�صدد اللواء �صيف املزروعي، 
ع��ل��ى خ���ط���ورة ح������وادث ال�����ص��ب��اب ملا 
وخ�صائر  واإ�صابات  وفيات  من  ت�صببه 
مادية، حيث تكون يف جمملها حوادث 
امل�صافة  ت���رك  ع���دم  ب�صبب  ا���ص��ط��دام 
االلتزام  وع��دم  املركبات،  بني  الكافية 
التوقف  ح��ت��ى  اأو  ال�����ص��رع��ات  بخف�س 
انخفا�س  ع��ن��د  ال��ط��ري��ق  ج��ان��ب  اإىل 
م�صرياً  االأف���ق���ي���ة،  ال����روؤي����ة  م�����ص��ت��وى 

ال�صامة  اإج���راءات  اتباع  �صرورة  اإىل 
اأثناء القيادة يف ال�صباب والتي تتمثل 
امل�صافة  وت����رك  ال�����ص��رع��ة،  خ��ف�����س  يف 
امل�صافة  ع���ن  امل���رك���ب���ات  ب���ني  ال��ك��اف��ي��ة 
جميع  ا�صتخدام  وكذلك  االعتيادية، 
ال�صباح  �صاعات  يف  ل��اأن��وار  املركبات 
ال����ب����اك����ر، وجت����ن����ب حم����اول����ة جت����اوز 
امل�صارات  وتغيري  االأخ����رى،  امل��رك��ب��ات 
االلتزام  م��ع  ال�����ص��رورة  ح��ال��ة  يف  اإال 

وعدم  لانعطاف،  الدالة  ب��االإ���ص��ارات 
التي تعيق  العالية  االأ�صواء  ا�صتخدام 
وعدم  االآخ���ري���ن،  لل�صائقني  ال���روؤي���ة 
اأثناء  االأرب���ع���ة  االإ�����ص����ارات  ا���ص��ت��خ��دام 
القيادة، باالإ�صافة اإىل عدم االن�صغال 
بغري الطريق، وجتنب الوقوف و�صط 
ال��ت��ع��ر���س حلادث  ال��ط��ري��ق يف ح����ال 
العمل  اإىل  اخل���روج  وك��ذل��ك  ب�صيط، 
بوقت كاف تفادياً للتوتر الذي ي�صيب 

وجود  اأو  التاأخري  حالة  يف  ال�صائقني 
االإزدحامات املرورية.

ولفت مدير االإدارة العامة للمرور يف 
�صرطة دبي اإىل اأن الدوريات املرورية 
���ص��ت��ك��ث��ف م���ن ت���واج���ده���ا خ����ال هذه 
االأوقات يف ال�صوارع اخلارجية لغر�س 
بتخفيف  ال�����ص��ائ��ق��ني  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ب��ي��ه 
بعملية  ال��ق��ي��ام  وك���ذل���ك  ال�����ص��رع��ات، 
ال�صوارع  م�صح على طول امتداد تلك 
ملنع وقوف املركبات على كتف الطريق 
والعمل على اإبعادها اإىل خارج حرمه 
ال�صيارات  م�صار  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ال��ط��ري��ق 
اإىل  م��ن��وه��اً  ل��ل��ح��وادث،  تعر�صها  ملنع 
كرة احلوادث التي تقع نتيجة توقف 

املركبات على جانبي الطريق.
كما  املزروعي"  ال�����ل�����واء  واأ�������ص������اف 
باالإ�صراف  املرورية  الدوريات  �صتقوم 
ع��ل��ى حت��وي��ل ح��رك��ة ال�����ص��اح��ن��ات اإىل 
ومنعها  لها،  املخ�ص�صة  اال�صرتاحات 
ال�صباب  اأوق������ات  خ����ال  ال�����ص��ري  م���ن 
ت�صببها  ق���د  ال���ت���ي  امل���خ���اط���ر  ل���ت���ايف 

نتيجة القيادة ببطء".

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي عن فتح باب الت�صجيل  اأعلنت جامعة نيويورك 
وماج�صتري  االقت�صاد  يف  العلوم  ماج�صتري  برناجمي  يف 
املهتمني  للطاب  واالإع����ام،  الفن  يف  اجلميلة  الفنون 
�صمن  والعمل  العليا،  الدرا�صات  درج��ة  على  باحل�صول 
متخ�ص�صاً  اأك��ادمي��ي��اً  ت��اأه��ي��ًا  تتطلب  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات 

وي�صتمر تلقى الطلبات حتى 15 يناير 2023.
يوفر برنامج ماج�صتري العلوم يف االقت�صاد �صهادة علمية 
اأو  امل�صتقبل  �صيا�صات  رئي�صيني لكل من �صّناع  مب�صارين 
من يتطلعون اإىل متابعة التح�صيل العلمي لنيل �صهادة 
ال��دك��ت��وراه على ح��د ���ص��واء، وذل��ك ب���دوام كامل مل��دة عام 
اإج�����راء تقييم  ال��ط��اب خ��ال��ه كيفية  وي��ت��ع��ل��م   ، واح���د 
خال  واالقت�صادية  االجتماعية  والتحديات  للفر�س 

الظروف واالأو�صاع الراهنة.
وي��ت��ي��ح ب��رن��ام��ج م��اج�����ص��ت��ري ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة يف الفن 
واالإع�����ام ال���ق���درة ل��ل��ط��اب ع��ل��ى دم���ج ال��ف��ن واالإع����ام 
اجلوانب  بني  مت��زج  اإبداعية  عمليات  �صمن  والت�صميم 
النظرية والعملية، وذلك بدوام كامل على مدار عامني 
والثقافة  بالفنون  الغنية  التعليمية  البيئة  و�صتوفر   ،
حقيقية  فر�صاً  للطاب  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف 

وفورية للتعلم والتطوع وامل�صاركة يف االأن�صطة التي تقام 
خلف الكوالي�س لدى عدد من املوؤ�ص�صات الثقافية متعددة 
التخ�ص�صات، مبا ت�صمه اجلامعة من مراكز متخ�ص�صة، 

مثل "مركز الفنون" و"رواق الفن".
ق�صم  ورئي�س  االقت�صاد  اأ�صتاذ  هايفك،  كري�صتيان  وق��ال 
االقت�صاد والدرا�صات العليا يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
يتيح لطابه  االقت�صاد  العلوم يف  برنامج ماج�صتري  اإن 
فر�صة الدرا�صة حتت اإ�صراف نخبة من الهيئة التدري�صية 
يف هذا املجال، والذين يقودون اأبحاثاً مهمة يف خمتربات 
ومراكز بحثية متعددة االخت�صا�صات ، ويتلقى الطاب 
امل�صجلون يف الربنامج منهاجاً درا�صياً يوؤهلهم للعمل يف 

املجال االأكادميي اأو يف �صنع ال�صيا�صات.
من جانبها قالت تينا �صريويل، مديرة برنامج ماج�صتري 
املخت�صة  ال��زائ��رة  امل�صاعدة  واالأ���ص��ت��اذة  اجلميلة  الفنون 
يعد  اجل��م��ي��ل��ة  ال��ف��ن��ون  ماج�صتري  اإن  وت��اري��خ��ه  ب��ال��ف��ن 
برناجماً متعدد االخت�صا�صات ويركز على االأ�صتوديوهات 
ال��ف��ن��ي��ة، وي���وف���ر ل��ل��ط��اب ف��ر���س اخ��ت��ب��ار ال��ك��ث��ري من 
املعرفة  جم��االت  بني  ويربط  الغامرة،  الفنية  التجارب 
املتنوعة ، ويكت�صب الطاب خال درا�صتهم ممار�صات يف 
جمال الفن قائمة على البحث، بهدف تاأهيلهم كفنانني 

ومفكرين ومبدعني.

اأحمد الري�سي يرتاأ�س الدورة ال� 90 للجمعية العامة لالإنرتبول يف نيودلهي

مركز اأبوظبي لل�سحة يوؤكد اأهمية 
اإجراء برنامج فحو�سات طالب املدار�س

تعّرف على �صري العمل ال�صتكمال م�صروع املعجم التاريخي للغة العربّية

وفد طالبي من اأمريكّية دبي يزور جممع الّلغة العربّية بال�سارقة

اأكدت على اأهمية اتباع اإجراءات ال�صالمة

�سرطة دبي تدعو ال�سائقني اإىل توخي احليطة واحلذر عند ت�سكل ال�سباب
نيويورك اأبوظبي تفتح باب الت�سجيل يف برناجمي 

ماج�ستري علوم االقت�ساد والفنون اجلميلة
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•• ال�صارقة-الفجر: 

"احل�صر  عملية  بدء  بال�صارقة  املجتمعية  والتنمية  االإح�صاء  دائ��رة  اأعلنت 
ال�صامل"، املرحلة االأوىل من مراحل م�صروع "تعداد ال�صارقة 2022"، يف 
20 نوفمرب القادم، حيث يبا�صر  ت�صتمر حتى  والتي  اجلاري،  اأكتوبر   20
اإىل  ال�صامل" بالتوجه  "احل�صر  باحث ميداين يف مرحلة   300 اأكر من 
وامل�صكن  باملبنى  املتعلقة  البيانات  وجمع  واملن�صاآت،  وامل�صاكن  املباين  جميع 

واملن�صاأة، وبيانات ال�صكان من االأفراد واالأ�صر.
اأنحاء  جميع  على  ذل��ك  وينطبق  واملوظفني،  العمال  بيانات  اإىل  باالإ�صافة 

اإمارة ال�صارقة.

ال�صكان
ت�صمل  التي  االأ�صا�صية  االأ�صرة  بيانات  بجمع  امليدانية  البحث  فرق  و�صتقوم 
جن�صية رب االأ���ص��رة، ون��وع االأ���ص��رة، وع��دد اأف��راده��ا، واأع��م��اره��م، واملوؤهات 
التعليمية واملهنية لكل فرد، واأرقام التوا�صل، ولغة التوا�صل، ل�صمان اإر�صال 
اال�صتمارة االإلكرتونية ملرحلة العد الذاتي باللغة التي يتكلمها كل مقيم من 

االأفراد واالأ�صر.

املباين وامل�صاكن واملن�صاآت
ويجمع الباحثون امليدانيون بيانات املباين املتعلقة بنوع املبنى، وحالة املبنى، 
وعدد املداخل، وعدد الطوابق والوحدات، واإذا كانت ت�صتخدم لل�صكن اأو العمل 
اأو كليهما، باالإ�صافة جمع بيانات امل�صاكن، واأعدادها، وخ�صائ�صها من حيث 
النوع، وحالة اال�صتخدام، ونوع احليازة، وعدد الغرف، وفيما يتعلق باملن�صاأت، 
�صيتم جمع بيانات ا�صم املن�صاأة ونوع ن�صاطها، وجهة الرتخي�س، وحالة ممار�صة 

االأن�صطة فيها، واأعداد العمال واملوظفني العاملني فيها وجن�صياتهم. 

�صرية تامة للمعلومات
ودعت دائرة االإح�صاء اجلمهور اإىل التعاون مع الباحثني امليدانيني، وتقدمي 
التامة مبوجب  بال�صرية  والتي حتظى  التي يطلبونها،  والبيانات  املعلومات 
القانون، وال يتم ا�صتخدامها اإال الأغرا�س االإح�صاء، مع �صمان اخل�صو�صية 
يتميز  امليداين  الباحث  اأن  اإىل  م�صرية  التعداد،  عملية  يف  امل�صاركني  لكافة 
ب�صرتته اخلا�صة، التي حتمل �صعاري الدائرة وم�صروع تعداد ال�صارقة 2022، 
مع تعليقهم بطاقات تعريفية خا�صة بالتعداد، لتمييزهم وتعّرف اجلمهور 
امل�صتهدف عليهم خال جولتهم على املباين واملن�صاآت. واأكدت الدائرة اأهمية 
التفاعل االإيجابي مع الباحثني امليدانيني، لتي�صري مهامهم، واأن ذلك ي�صهم 

يف جناح ودقة التعداد، لانتقال اإىل املرحلة الثانية من امل�صروع، والتي تتمثل 
تعبئة  االإمارة  يف  واملقيمني  املواطنني  جلميع  يتيح  يف "العد الذاتي"،الذي 

ا�صتمارة التعداد ب�صكل اإلكرتوين، عن طريق الرابط اخلا�س بهم.

ور�س عمل للباحثني
وعقدت دائرة االإح�صاء والتنمية املجتمعية ور�صة عمل للباحثني امليدانيني 
اأي��ام، حول طريقة جمع املعلومات والبيانات يف مرحلة احل�صر  ملدة ثاثة 
من  متكاملة  منظومة  وه��ي  اإل��ك��رتون��ي��اً،  امل�صتخدمة  واملنظومة  ال�صامل، 
االأنظمة والتطبيقات واخلدمات املثبتة يف بنية حتتية موؤّمنة، وت�صمل من�صة 
متطورة جلمع البيانات وتدقيقها وحفظها، وميكن من خالها اإدارة فرق 
باخلرائط  مدعومة  وهي  اإجنازهم،  تقارير  ومتابعة  وامل�صتخدمني  العمل 

الرقمية واأنظمة تتبع االأجهزة اللوحية امل�صتخدمة ميدانياً.

م�صلحة جمتمعية عامة
"احل�صر ال�صامل"، ودورها املحوري يف جناح املراحل  اأهمية مرحلة  وحول 
االإح�صاء يف  اإدارة  الكديد، مدير  التعداد، قال عبد اهلل  املقبلة من م�صروع 
دائرة االإح�صاء والتنمية املجتمعية بال�صارقة: "تعد مرحلة احل�صر ال�صامل 

من اأدق واأهم مراحل م�صروع "تعداد ال�صارقة 2022"، الأنه يج�صد خا�صة 
�صابقة، حيث  تعدادات  واجهتنا يف  التي  التحديات  على  التغلب  جتربتنا يف 
يتحدثون  وع��دد كبري منهم ال  180 جن�صية،  ال�صارقة مقيمني   حتت�صن 
التوا�صل  من�صات  ي�صتخدمون  وال  االإجنليزية،  اللغة  وال  العربية  اللغة 
اإىل  الو�صول  مهمة  عاتقنا  على  حملنا  ولهذا  اللغتني،  بهاتني  االجتماعي 
هذه الفئات، وتعزيز وعيها باأهمية التعداد والفائدة التي �صتعود عليهم من 
اال�صتمارة  اإر�صال  خال  من  اللغوية  احلواجز  على  والتغلب  فيه،  امل�صاركة 
"تدعو  واأ�صاف:  يتكلمونها".  التي  باللغة  الذاتي  العد  االإلكرتونية ملرحلة 
دائرة االإح�صاء كافة املواطنني واملقيمني من االأفراد والعائات، وال�صركات 
يعود  فالتعداد  امليدانيني،  الباحثني  مع  التعاون  اإىل  اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات 
دق��ة حول  اأك��ر  بيانات  املعنية  للجهات  يوفر  الأن��ه  اجلميع،  على  بامل�صلحة 
التعداد، لا�صتفادة منها يف عمليات اتخاذ القرارات  امل�صتهدفة من  الفئات 
واالرتقاء  ال�صارقة،  اإم��ارة  تنتهجها  التي  التطويرية  وال�صيا�صات  التنموية 
باخلدمات التي تقدمها اإمارة ال�صارقة ل�صكانها، ومن هنا متثل كل معلومة 
الذي  ال�صارقة،  يف خدمة جمتمع  اإ�صهاماً  التعداد  امل�صتهدف من  بها  يديل 
التي  ال�صاملة  التنمية  اأف��راده ج��زءاً ال يتجزاأ من م�صرية  يعد كل فرد من 

ت�صهدها االإمارة".

•• ال�صارقة-وام:

القا�صمي ع�صو  بن حممد  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  رعاية �صاحب  حتت 
املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة.. افتتح ال�صيخ �صامل بن عبد الرحمن القا�صمي ، 
رئي�س مكتب �صمو احلاكم ، ام�س فعاليات الن�صخة ال�18 من معر�س "التعليم 
م�صتوى  على  العايل  والتعليم  اجلامعات  معار�س  اأهم  اأحد  الدويل 2022" ، 
الدولة واملنطقة، والذي ينظمه مركز اإك�صبو ال�صارقة ، بدعم من غرفة جتارة 
و�صناعة ال�صارقة، وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وهيئة ال�صارقة للتعليم 
واأكادميية  تعليمية  وموؤ�ص�صة  جامعة   100 م��ن  اأك��ر  فيه  وي�صارك  اخل��ا���س 

حملية وعاملية.
اأروقة  �صمو احلاكم يف  رئي�س مكتب  للمعر�س، جتّول  الر�صمي  االفتتاح  وعقب 
املوؤ�ص�صات  من  امل�صاركات  من  العديد  ت�صمن  وال��ذي  املتنوعة  املعر�س  واأجنحة 

والتدريبية  التقنية  واملعاهد  اجلامعات  من  ال��دول��ة  وخ��ارج  داخ��ل  االأك��ادمي��ي��ة 
والكليات ، اإىل جانب وزارات التعليم واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة يف جماالت الرتبية 

وتطوير املناهج وتدريب املعلمني.
وا�صتهل ال�صيخ �صامل بن عبد الرحمن القا�صمي جولته بزيارة جناح كل من وزارة 
اإىل �صرح مف�صل  ا�صتمع  ال�صعودية ودولة قطر، حيث  العربية  باململكة  التعليم 
عما تت�صمنه م�صاركتهم من اأق�صام متنوعة �صملت عدداً من اجلامعات والكليات 
لتطوير  التعليم  وزارات  عليها  تعمل  التي  ال��ربام��ج  جانب  اإىل   ، املتخ�ص�صة 
العملية التعليمية. وتوقف لدى جناح وزارة الرتبية والتعليم بالدولة، متعرفاً 
على اأهم الربامج الرتبوية والتعليمية التي تقدمها الوزارة للطلبة، واملتابعات 
والربامج اخلا�صة لها من امتحانات قيا�صية متنوعة وغريها من اأن�صطة تعك�س 

ا�صرتاتيجية الوزارة لدعم وتطوير التعليم وم�صتويات الطلبة باملدار�س.
ال�صارقة  للتعليم وهيئة  ال�صارقة  وت�صمنت اجلولة زيارة جناح كل من جمل�س 

اإىل  القا�صمي  عبدالرحمن  ب��ن  �صامل  ال�صيخ  ا�صتمع  حيث   ، اخل��ا���س  للتعليم 
لتحقيق  يقدمانها  التي  والتعلمية  الرتبوية  واالأن�صطة  الربامج  �صروحات عن 

اأهدافهم التعليمية والرتبوية.
زايد،  وجامعة  خليفة،  جامعة  من  كل  وم�صاركات  اأجنحة  اجلولة  �صملت  كما 
وجناح التعليم الهندي ، وكليات التقنية العليا ، وجامعة ال�صارقة ، وكلية االأفق 
 ، للتعليم  ال�صارقة  واأك��ادمي��ي��ة   ، ال�صارقة  يف  االأمريكية  واجلامعة   ، اجلامعية 
حيث اطلع رئي�س مكتب �صمو احلاكم على ما تقدمه هذه االأجنحة من فر�س 
تاأهيل  وب��رام��ج   ، العليا  وال��درا���ص��ات  اجلامعية  املرحلة  لطلبة  فريدة  تعليمية 
املعلمني والرتبويني. ويت�صمن املعر�س يف ن�صخته هذا العام ، عر�صاً ملئات من 
اأحدث الربامج التعليمية واالأكادميية وجمموعة كبرية من خيارات التعليم من 
اجلامعات والكليات ومعاهد التعليم العايل واملدار�س التجارية واملعاهد التقنية 
الفر�صة  متيحاً   ، العامل  دول  خمتلف  من  االإداري  التدريب  وم��راك��ز  والفنية 

ومن  التخ�ص�صات  جميع  يف  خمتلفة  اأكادميية  برامج  على  ل��اإط��اع  للطلبة 
اأبرزها الطب والهند�صة واإدارة االأعمال وغريها.

وي�صم معر�س "التعليم الدويل 2022”، الذي ي�صتمر حتى 22 اأكتوبر احلايل، 
جمموعة وا�صعة من الدورات املتخ�ص�صة بالدرا�صات اجلامعية والدرا�صات العليا 
الندوات واملنح الدرا�صية  اإىل جانب   ، املبتكرة  واملهنية وبرامج التوظيف املهني 

املقدمة من خمتلف املوؤ�ص�صات التعليمية امل�صاركة يف احلدث.
 .. القا�صمي  الرحمن  �صامل بن عبد  ال�صيخ  اإىل جانب  االفتتاح واجلولة  ح�صر 
�صلطان  وعبداهلل   ، ال�صارقة  ملدينة  البلدي  املجل�س  رئي�س   ، املهريي  علي  �صامل 
العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة ، و�صيف حممد املدفع 
الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�صبو ال�صارقة ، وعلي احلو�صني مدير هيئة ال�صارقة 
والدبلوما�صيني   ، الغرفة  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  م��ن  وع��دد   ، اخل��ا���س  للتعليم 

وامل�صوؤولني االأكادمييني والرتبويني واأجهزة االإعام.

•• ال�صارقة-وام:

حاكم  نائب  القا�صمي  �صلطان  بن  اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  افتتح 
اأ�صرت الواقع يف منطقة بودانق  اأم�س االأربعاء، م�صت�صفى  ال�صارقة، �صباح 

بال�صارقة والتابع ملجموعة "اأ�صرت دي اأم" للرعاية ال�صحية.
امل�صت�صفى  اأرج��اء  �صموه يف  .. جتول  الر�صمي  االفتتاح  �صريط  وبعد ق�س 
احلديثة  الطبية  واالأج��ه��زة  امل��راف��ق  خمتلف  من  ي�صمه  ما  على  مطلعاً 

والغرف املهيئة باأف�صل و�صائل الراحة للمر�صى.
وا�صتمع �صمو نائب حاكم ال�صارقة ل�صرح مف�صل حول اآلية عمل امل�صت�صفى 
وما يقدم من خدمات يف خمتلف العيادات الطبية ووحدات الرعاية وغرف 

العمليات واملخترب واأق�صام الطوارئ.
ي�صل  خا�صة  و�صبه  خا�صة  وغ��رف  متعددة  اأجنحة  امل�صت�صفى  ي�صم  كما 
عدد اأ�صرتها اإىل 100 �صرير وغرف عمليات متعددة باالإ�صافة اإىل وحدة 
العناية املركزية واأ�صرة يف العناية امل�صددة لاأطفال واخلدج وغريها بق�صم 

الوالدة.
القلب،  ط��ب  ت�صمل  االأق�����ص��ام  م��ن  العديد  يف  خدماته  امل�صت�صفى  وي��ق��دم 
واأمرا�س اجلهاز اله�صمي، واجلراحة العامة وجراحة املناظري، واأمرا�س 

الن�صاء والوالدة، وطب العظام، وطب االأطفال وحديثي الوالدة.
اأف�صل االأجهزة واملعدات الطبية لتوفر  وتتوفر بكافة العيادات واالأق�صام 
اأ�صرت ال�صارقة  للمر�صى الرعاية ال�صحية املائمة، كما يتميز م�صت�صفى 
بت�صميم يوفر للمر�صى ات�صاع امل�صاحات والرتابط بني االأق�صام والعيادات 

واملختربات مبا ي�صاعد على التماثل ال�صريع لل�صفاء.
ورئي�س  موؤ�ص�س  موبني  اأزاد  الدكتور  األقى   .. امل�صت�صفى  افتتاح  وخ��ال 
جمل�س اإدارة جمموعة "اأ�صرت دي اأم" للرعاية ال�صحية كلمة رحب فيها 
بافتتاح  تف�صله  ل�صموه  �صاكراً  القا�صمي  اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  ب�صمو 
م�صت�صفى اأ�صرت يف ال�صارقة، واأكد اأهمية افتتاح هذا الفرع �صمن جمموعة 
"اأ�صرت دي اأم" وذلك الأهمية االإمارة ودعمها امل�صتمر لقطاع ال�صحة وكافة 

القطاعات املختلفة.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يفتتح م�ست�سفى اأ�سرت يف ال�سارقة

•• ال�صارقة -الفجر:

وطب  للطب  التا�صع  االأمل���اين  االإم���ارات���ي  "املوؤمتر  ال�صارقة  جامعة  تطلق 
االأ�صنان"، والذي تنظمه كليتي الطب وطب االأ�صنان خال يومي 21 و22 
من نوفمرب ال�صهر القادم مبقر جممع الكليات الطبية والعلوم ال�صحية يف 
اجلامعة، باالإ�صافة اإىل بثه عن طريق من�صات علمية خا�صة باملوؤمتر، وذلك 
بالتعاون مع جامعة لوبيك وم�صت�صفى رينبيك يف جامعة هامبورج باأملانيا، 
بال�صارقة،  وال�صياحي  التجاري  االإمن���اء  وهيئة  ال�صحية،  ال�صارقة  وهيئة 

وياأتي املوؤمتر بالتزامن مع احتفاالت اجلامعة باليوبيل الف�صي.

ال�صارقة  جامعة  مدير  نائب  حميد،  قتيبة  الدكتور  االأ�صتاذ  بذلك  �صرح   
ل�صوؤون الكليات الطبية والعلوم ال�صحية وعميد كلية الطب ورئي�س اللجنة 
العلمية للموؤمتر، والذي اأكد على اأهمية اإقامة املوؤمترات العلمية بالتعاون 
العلماء  بني  واخل��ربات  املعرفة  تبادل  بهدف  الدولية،  املوؤ�ص�صات  وم�صاركة 
ال�صارقة  جامعة  اأن  واأ���ص��اف  املختلفة،  امل��ج��االت  يف  واملخت�صني  والباحثني 
ثاث  العام  ا  ه��ذا  املوؤمتر  و�صيناق�س  �صنوات،  ت�صع  منذ  املوؤمتر  ت�صت�صيف 
حماور رئي�صية وهي: العلوم الطبية االأ�صا�صية، والعلوم الطبية ال�صريرية، 
خ���رباء ومتحدثني  ي�صت�صيف  امل��وؤمت��ر  اأن  واأ���ص��اف  اال���ص��ن��ان.  وع��ل��وم ط��ب 
متميزين من خمتلف املوؤ�ص�صات الرائدة من اأملانيا واالإمارات العربية املتحدة 

يف جماالت الطب وطب االأ�صنان على مدار يومني، و�صيقدم جمموعة من 
ال�صحية  الرعاية  يف  املتخ�ص�صني  واالأط��ب��اء  والباحثني  البارزين  العلماء 
�صيوفر  حيث  الطبية،  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  املبتكرة  العلمية  اأبحاثهم 
املوؤمتر من�صة علمية وفر�صة لرفع م�صتوى املعرفة الطبية والتوا�صل مع 
التعليم  جمال  يف  فعالة  �صراكات  لتحقيق  العامل  دول  خمتلف  من  العلماء 
والتدريب املهني الطبي. كما اأكد الدكتور قتيبة اأن املوؤمتر يتميز هذا العام 
واأحدث  وال�صحية،  الطبية  املجاالت  يف  الق�صايا  واأه��م  اأح��دث  با�صتعرا�س 
جمال  يف  املتطورة  العاجية  واالأ�صاليب  واالأج��ه��زة  والتقنيات  املمار�صات 
املحا�صرات  من  متنوعة  جمموعة  املوؤمتر  و�صيقدم  االأ�صنان،  وط��ب  الطب 

واملنتديات النقا�صية وور�س العمل العملية والنظرية حول: اأف�صل املمار�صات 
وامل�صببات  الت�صخي�س  ط��رائ��ق  وفهم  املختلفة  ال�صرطانات  اأن���واع  ع��اج  يف 
وال��وق��اي��ة م��ن خ���ال ال��ك�����ص��ف امل��ب��ك��ر، وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ع��اج والرعاية 
وحتديد  ال�صائعة،  ال�صرطانات  حول  العلمية  واالأبحاث  واملراقبة،  ال�صحية 
اأولويات ومعاجلة ال�صرطانات الرئي�صية التي ت�صكل عبًئا كبرًيا على اأنظمة 
العاملني يف جميع مراحل  ال�صبكات بني  واإن�صاء وتقوية  ال�صحية،  الرعاية 
اإفريقيا واأوروب��ا. والتخطيط  ال�صرطان يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال 
الرقمي لزراعة االأ�صنان اأثناء اجلراحة الرتميمية للوجه، والتاأهيل ملر�صى 

ال�صرطان الوجهي والرتميم بوا�صطة ا�صتخدام الزراعات ال�صنية.

بهدف تبادل املعرفة واخلربات بني العلماء والباحثني واملخت�صني يف جمال الطب وطب االأ�صنان:

جامعة ال�سارقة تطلق املوؤمتر االإماراتي االأملاين التا�سع للطب وطب االأ�سنان 21 نوفمرب

�سامل بن عبدالرحمن القا�سمي يفتتح معر�س التعليم الدويل يف ن�سخته ال� 18

نوفمرب ت�صتمر حتى 20 

اإح�ساء ال�سارقة تعلن بدء مرحلة احل�سر ال�سامل اليوم يف جميع مناطق االإمارة

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7327/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2022/1715 ا�صتئناف جتاري ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )115802523.99( درهم �صاما للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : �صو�صيداد كونرتاك�صال مينريا كو�صيات�س يودو
عنوانه:االمارات - امارة دبي - اجلمريا الثالثة - دبي - �صارع جمريا - مبنى مبنى 

برامي بزن�س
املطلوب اإعانه : 1- اإيت �صكوير م.د.م.�س - �صفته : منفذ �صده

املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��ان : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )115865059.11( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7327/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2022/1715 ا�صتئناف جتاري ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )115802523.99( درهم �صاما للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : �صو�صيداد كونرتاك�صال مينريا كو�صيات�س يودو

عنوانه:االمارات - امارة دبي - اجلمريا الثالثة - دبي - �صارع جمريا - مبنى مبنى 
برامي بزن�س

املطلوب اإعانه : 1- بانثيون م.م.ح - �صفته : منفذ �صده
املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��ان : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )115865059.11( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1794/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403
يعادلها  ما  او  ي��ورو   )63860.40( وق��دره  مبلغ  بال�صداد  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 

بالدرهم االماراتي مبلغ )258448.17( درهم مع الفائدة القانونية والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. 
املدعي:بري�صيدنت اف ار ا�س ا�س ار ال

خلف   - بور�صعيد   - دي��رة   - دبي   - القانونية  واال�صت�صارات  للمحاماة  واملطرو�صي  العوي�س  عنوانه:مكتب 
معر�س ني�صان لل�صيارات - بناية بزن�س بوينت - مكتب ام 09 - هاتف 042595777 - فاك�س:042595666 - 

info@omalc.ae:بريد الكرتوين
املطلوب اإعانه :  1- ذا مودي�صت �س.م.ح  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بال�صداد مبلغ وقدره 
)63860.40( يورو او ما يعادلها بالدرهم االماراتي مبلغ )258448.17( درهم مع الفائدة القانونية والر�صوم 
وامل�صاريف واالتعاب - وح��ددت لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2022/10/24  ال�صاعة 09.00 �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 بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70472 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:963/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى اخلام�صة رقم 404
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل ب�صداد مبلغ املطالبة والبالغ قدره )2.195.819( 
درهم اثنني مليون ومائة وخم�صة وت�صعون الف وثمامنائة وت�صعة ع�صر درهم - وب�صداد الفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف . 
املدعي:بيدرو بلي�صر كولوما

رقم   - رق��م 605  ال�صاد�س مكتب  الطابق  رق���م/3  املبنى   - العاملي  امل��ايل  دب��ي  - مركز  ب��ردب��ي   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
مكاين:2682589680 - وميثله:خالد حممد �صعيد بوج�صيم

املطلوب اإعانه :  1- دراكو للتجارة ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل ب�صداد مبلغ 
املطالبة والبالغ قدره )2.195.819( درهم اثنني مليون ومائة وخم�صة وت�صعون الف وثمامنائة وت�صعة ع�صر درهم - 
وب�صداد الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف - وحددت لها جل�صة 
يوم الثاثاء  املوافق  2022/10/25  ال�صاعة 09.00 �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 بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021
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العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
هوم  :اك�صن  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للديكور والنجارة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:3770650 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صلطان مبارك �صيف مبارك الكلباين %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف را�صد حممد مبارك حممد الكتبي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :باورينج للمقاوالت 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامه  رخ�صة رقم:2188574 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صالح حممد ثامر جمينني املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صالح اخلباب مر�صد مكتوم املن�صوري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صالون جلو اب 

لل�صيدات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:3883779 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عمر حممد �صعيد �صليمان ال�صبلى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف ر�صيده ميلود احمد بن مهدي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�صة   بخ�صو�س  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 4267161 باال�صم التجاري ريد بيكاك 
تعديل  طلب  بالغاء   ، باحلافات  والركاب  للنقليات 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خال  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تو  ال�ص�����ادة/اي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

زي لتجارة اأجهزة احلا�صب االآيل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3695668 

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/اإن  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ديزاين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2664018 

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بانويف  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4139671 

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:يونايتد مريج انرتنا�صونال للتجاره العامة ومتثيل ال�صركات 
ذ.م.م

املوؤ�ص�صة  - مبنى   2 104 - حمل  ق   - الطاع  املدينة  ال�صركة:و�صط  عنوان 
الوطنية لل�صياحة والفنادق

CN 3761481 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
 - �صامل(  احمد  )�صليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�صادة/الدره  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/17  لل�صركة  قانوين  كم�صفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار 

بالرقم:22500241702 - تاريخ التعديل:2022/10/18
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

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

ال�صخ�س  �صركة   - ذ.م.م  للدواجن  غايت  غولدن  التجاري:مزرعة  اال�صم 
الواحد ذ.م.م

دائرة  مبنى  والع�صرون  الثامن   -  28 املقام  �صعبية  ال�صركة:املقام  عنوان 
التخطيط العمراين والبلديات - بلدية مدينة العني

CN 3671069 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون - كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/27  لل�صركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250022792 

- تاريخ التعديل:2022/10/18
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : موؤ�ص�صة مرحبا لبيع االعاف

رخ�صة رقم:CN 1142681 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة عبدالقيوم ظريف خان

تعديل وكيل خدمات / حذف من�صور حممد عبيد الروي�صى الظاهرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة مرحبا لبيع االعاف

MARHABA AALAF SALES EST

اإىل/ مرحبا لبيع االعاف - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
MARHABA FODDER SALES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : م�صبغة الغايه االتوماتيكية

رخ�صة رقم:CN 1127479 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة مهتاب لياقت خان

تعديل وكيل خدمات / حذف حمد حممد على �صعيد
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ م�صبغة الغايه االتوماتيكية
AL GHAYA AUTOMATIC LAUNDRY

اإىل/ م�صبغة الغايه االتوماتيكية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 AL GHAYA AUTOMATIC LAUNDRY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : ايري�صت للنقليات واملقاوالت العامه

رخ�صة رقم:CN 4269945 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ح�صن على غلوم مو�صى العبيدىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عائ�صه ربيع خمي�س بو�صماح
تعديل اإ�صم جتاري من/ ايري�صت للنقليات واملقاوالت العامه

ARRESTS TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

اإىل/ ايري�صت�س للنقليات العامة
ARRESTS GENERAL TRANSPORTATION 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة نقل الركاب باحلافات املوؤجرة  4922006
تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018

 تعديل ن�صاط / حذف مقاوالت م�صاريع املبانى بانواعها 4100002
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : القرمدة للنقليات العامة

رخ�صة رقم:CN 1315087 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / الكندى احمد �صلمان يعقوب احلمادى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / الكندى احمد �صلمان يعقوب احلمادى من 100 % اإىل %5
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ن�صيب خان �صحبت جل %95

تعديل مدير / اإ�صافة ن�صيب خان �صحبت جل
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ القرمدة للنقليات العامة

ALGARMDA GENRAL TRANSPORTING
اإىل/ قرمدة للنقليات العامة ذ.م.م

GREMDA GENRAL TRANSPORTING L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
للتطريز  العرب  بحر  موؤ�ص�صة   : ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

بالكمبيوتر  رخ�صة رقم:CN 1169573 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد بخ�س ر�صا حممد %100

تعديل مدير / اإ�صافة حممد بخ�س ر�صا حممد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبدالكرمي حممد �صعبان فا�صل البلو�صى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة بحر العرب للتطريز بالكمبيوتر
BAHR AL ARAB COMPUTER EMBROIDERY

اإىل/ بحر العرب للتطريز بالكمبيوتر - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
BAHR AL ARAB COMPUTER EMBROIDERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
للهواتف  : موبي كويك  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املتحركة  رخ�صة رقم:CN 2931288 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ موبي كويك للهواتف املتحركة

MOBI QUICK MOBILE PHONES

اإىل/ توب ب�صت وان للهواتف والهدايا

TOP BEST ONE MOBILE AND GIFTS

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

التنمية االقت�صادية خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال 

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

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : مكتب املحامي ابراهيم 

على كرم خوري
رخ�صة رقم:CN 1136194 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ مكتب املحامي ابراهيم على كرم خوري
IBRAHIM ALI KARAM KHOURI LAWYER OFFICE

اإىل/ ابراهيم خوري للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
IBRAHIM KHOURI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مكاتب اال�صت�صارات القانونية  6910002
دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�صادية خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : املوده العقارية ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1701934 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ املوده العقارية ذ.م.م

ALMWADA REAL ESTATE L.L.C

اإىل/ بروبريتيك�س العقارية ذ.م.م

PROPERTIEX REAL ESTATE L.L.C

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

التنمية االقت�صادية خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال 

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

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : كالتك�س للتجارة العامة

رخ�صة رقم:CN 3796643 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ر�صيد بوتياكاندام حميد بوتياكاندام %100

تعديل مدير / اإ�صافة حممد ر�صيد بوتياكاندام حميد بوتياكاندام
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد جميل ح�صن احل�صن املن�صورى

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/ كالتك�س للتجارة العامة
CALTEX GENERAL TRADING

اإىل/ كالتك�س للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
CALTEX GENERAL TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : حمل بروديب باروا العمال اال�صباغ

رخ�صة رقم:CN 1138381 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة بروديب باروا �صوكندو باروا

تعديل وكيل خدمات / حذف را�صد �صعيد را�صد الهنائى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل بروديب باروا العمال اال�صباغ

PRODIP BARUA PAINT WORKS SHOP

اإىل/ حمل بروديب باروا العمال اال�صباغ - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
PRODIP BARUA PAINT WORKS SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : ذا فيربز ويرهاو�س ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 2890640 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة �صعدالدين ا�صامه �صيدانى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صعدالدين ا�صامه �صيدانى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ندى بطى جمعه حممد املطرو�صى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف رئيفه ح�صني علم الدين
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ذا فيربز ويرهاو�س ذ.م.م

THE VAPORS WAREHOUSE L.L.C
اإىل/ ذا فيربز ويرهاو�س - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

THE VAPORS WAREHOUSE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• موناكو-وام: 

لدى  االإم����ارات  دول���ة  �صفرية  العتيبة،  م��ان��ع  ���ص��ع��ادة هند  ق��ّدم��ت 
اجلمهورية الفرن�صية، اأوراق اعتمادها اإىل �صاحب ال�صمو االأمري 
�صفرية غري  م��ون��اك��و،  اإم����ارة  اأم���ري  غ��رمي��ال��دي،  األك�صندر  األ��ب��ري 

مقيمة للدولة لدى موناكو.
اآل  ونقلت �صعادتها حتيات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
نهيان، رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 

الثاين  األبري  االأم��ري  ال�صمو  اإىل �صاحب  "رعاه اهلل"،  دبي  حاكم 
ومتنياتهما لباده و�صعبه باملزيد من التقدم واالزدهار.

من جانبه، حّمل االأمري األبري الثاين �صعادتها حتياته اإىل �صاحب 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل"، 
"رعاه اهلل"،  ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي  ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
التطور  م��ن  ب��امل��زي��د  و�صعباً  حكومة  االإم�����ارات  ل��دول��ة  ومتنياته 

والنماء.
عملها،  مهام  يف  التوفيق  ال�صفرية  ل�صعادة  موناكو  اأم��ري  ومتنى 

وتطوير العاقات الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجاالت، موؤكداً 
ا�صتعداد باده لتقدمي كل دعم ممكن لت�صهيل مهامها.

دولة  بتمثيل  اع��ت��زازه��ا  ع��ن  العتيبة  �صعادة  اأع��رب��ت  جهتها،  م��ن 
العاقات  تعزيز  على  وحر�صها  م��ون��اك��و،  اإم���ارة  ل��دى  االإم����ارات 
اأوا�صر  دع��م  يف  ي�صهم  مب��ا  امل��ج��االت  �صتى  يف  وتفعيلها  الثنائية 

ال�صداقة بني البلدين.
االإمارات  دول��ة  التعاون بني  ا�صتعرا�س جم��االت  اللقاء  مت خال 
واإمارة موناكو وبحث �صبل تنميتها وتطويرها مبا يحقق م�صالح 

وطموحات البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

•• دبي -وام:

ال�صابع  العاملي  املوؤمتر  يف  بوفد  بدبي  اخل��ريي  والعمل  االإ�صامية  ال�صوؤون  دائ��رة  �صاركت 
لاأمانة العامة لدور وهيئات االإفتاء يف العامل حتت مظلة دار االإفتاء امل�صرية الذي عقد 
بالقاهرة برعاية فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي رئي�س جمهورية م�صر العربية بعنوان 

الفتوى واأهداف التنمية امل�صتدامة.
و لفت رئي�س وفد اإ�صامية دبي �صعادة الدكتور عمر حممد اخلطيب املدير التنفيذي لقطاع 
"دور  انطلقت حتت عنوان  التى  الثانية  العلمية  تراأ�صه اجلل�صة  االإ�صامية خال  ال�صوؤون 

الفتوى يف مواجهة معوقات التنمية" اإىل اأهمية مو�صوع املوؤمتر "الفتوى واأهداف التنمية 
اأن التنمية امل�صتدامة بوجه عام هي التنمية التي تاأخذ بعني االعتبار  امل�صتدامة".. موؤكدا 
املتاحة  املوارد  ا�صتغال  االأبعاد االقت�صادية حل�صن  اإىل جانب  االأبعاد االجتماعية والبيئية 
لتلبية حاجات االأفراد مع االحتفاظ بحق االأجيال القادمة مبا يحقق م�صلحة الب�صرية .. 

م�صريا اإىل اأن واقع التنمية هو واقع نعي�صه فيجب اأال ينفك عنه املفتي.
واأ�صاد بجهود االأمانة العامة لدور وهيئات االإفتاء يف العامل -برئا�صة �صماحة الدكتور �صوقي 
عام مفتي الديار امل�صرية يف القيام بدورها يف �صاحة الفتوى العاملية وتبادل الروؤى وم�صائل 
التدريبية  وال��ربام��ج  وال��ل��ق��اءات  امل��وؤمت��رات  تنظيم  املختلفة واخل���ربات من خ��ال  الفتوى 

املختلفة ويف تدريب وتاأهيل العلماء واملفتني على مهارات وفنون �صناعة الفتوى ورقمنتها 
والتكوين العلمي لها واإدراك الواقع املعا�صر .

وا�صتعر�س الدكتور اأحمد عبد العزيز احلداد - كبري مفتني دبي ومدير اإدارة االإفتاء وع�صو 
هيئة كبار العلماء بدبي �صبل وفوائد االلتزام ب�صرع اهلل ومنهاجه ...موؤكدا اأن �صحيح العقل 

ال يتنافى مع �صحيح النقل؛ فالفطرة ال�صليمة تنكر االنحراف ومتيل اإىل اال�صتقامة.
واختتم كلمته بتقدمي بع�س التو�صيات لعودة املنحرفني اإىل اجلادة منها االهتمام بالرتبية 
والتن�صئة ال�صليمة والتوعية االإعامية و�صن القوانني مع االهتمام بالدرا�صات احلديثة يف 

الفكر والفقه ال�صادرة عن املجامع الفقهية وغريها.

�سفرية االإمارات تقدم اأوراق اعتمادها اإىل اأمري موناكو

اإ�سالمية دبي ت�سارك يف املوؤمتر العاملي ال�سابع للفتوى يف م�سر

•• اأبوظبي-وام:

 207 بقيمة  اإب���ررادات  اجل��اري  العام  الثالث من  الربع  الزكاة خال  حقق �صندوق 
مايني و70 األفا و 443 درهما بزيادة قدرها %5 مقارنًة بنف�س الفرتة من العام 

املا�صي.
واالإعام  ال��زك��اة  م���وارد  اإدارة  مدير  احل��م��ادي  �صلمان  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
واإتاحتها  التح�صيل  وق��ن��وات  اخل��دم��ات  خ��ال  وم��ن  ال�صندوق  اإن  ال��زك��اة  ل�صندوق 
من  �صريحة  اأك��رب  اإىل  الو�صول  ا�صتطاع  التقني  التطور  من  واال�صتفادة  للجمهور 
الزكاة وهو ما تو�صحه االأرقام  املتنوعة الأداء واحت�صاب  املزكني وقدم لهم اخليارات 

والبيانات االإح�صائية.
وواأو�صح اأن اإجمايل عدد املزكني بلغ 168،801 األف مزك وذلك من خال خمتلف 

قنوات حت�صيل الزكاة كان من اأبرزها قناة الدفع عرب بوابات البنوك الرقمية حيث 
تلقى  حيث  البنوك  عرب  مبا�صر  تلتها  درهما  و447  األفا  و983  مليونا   56 بلغت 
ال�صندوق من خالها 52 مليونا و575 األفا و56 درهما ثم قناة الدفع عرب مركز 
األفا و143 درهما ثم قناة الدفع  37 مليونا و853  خدمات املزكني مببلغ وقدره 

عرب حكومة دبي االإلكرتونية مببلغ 21 مليونا و217 األفا و159 درهما.
م�صتوى من  اأع��ل��ى  وع��ل��ى  وم��ت��وازن��ة  متتابعة  ب��خ��ط��وات  ي�صري  ال�����ص��ن��دوق  اإن  وق���ال 
اال�صرتاتيجية  خططه  م��ن  ن��اب��ع  وذل���ك  وال��ت��م��ي��ز  ال���ري���ادة  ن��ح��و  ���ص��ع��ي��اً  التخطيط 
والت�صغيلية وثقة املزكني يف �صندوق الزكاة الذي انتهج مبداأ ال�صفافية مع زكواتهم 
ال�صندوق  يقوم  االحتادية حيث  املعتمد يف احلكومة  لنظام احلوكمة  تطبيقاً  وذلك 
باإطاع متعامليه على تقارير اإيرادات الزكاة ومبالغ امل�صروفات التي يتم �صرفها عرب 
ال�صرعية وذلك من خال  الزكاة  واملنبثقة من م�صارف  املتعددة  ال�صندوق  م�صاريع 

و�صائل االإعام املتعددة ب�صورة دورية.
و�صمن  وي�صر  �صهولة  بكل  زكاته  يدفع  اأن  ي�صتطيع  املزكي  اأن  اإىل  احل��م��ادي  واأ���ص��ار 
www. خ��ط��وات وا���ص��ح��ة وخم��ت�����ص��رة م��ن خ���ال امل��وق��ع االإل���ك���رتوين لل�صندوق
خال  م��ن  واأي�����ص��اً  االئتمانية  البطاقات  باإ�صتخدام   zakatfund.gov.ae
والبوابة  االإم����ارات  حلكومة  الر�صمية  ال��ب��واب��ة  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ات  ب��واب��ات 

الر�صمية حلكومة دبي .
كما ميكن الدفع من خال اخلدمات والقنوات االأخرى التي يوفرها ال�صندوق مثل: 
اأجهزة ال�صراف االآيل ATM ل�صندوق الزكاة املنت�صرة يف عدد من املواقع يف اأبوظبي 
الدولة  اإمارات  املنت�صرة يف   NT payment و   MBME ودبي والعني واأجهزة
ودبي االآن باالإ�صافة اإىل دفع الزكاة عرب الهاتف املحمول، وخدمة الر�صائل الن�صية 

الق�صرية SMS وغريها من الو�صائل التي من �صاأنها تي�صري عملية الزكاة.

اأكرث من 207 ماليني درهم اإيرادات �سندوق الزكاة خالل الربع الثالث

•• دبي-وام:

قامت �صمو ال�صيخة لطيفة بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم، رئي�صة هيئة الثقافة 
والفنون يف دبي "دبي للثقافة" ع�صو جمل�س دبي، وع�صو جمل�س اأمناء مبادرات 
حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية، بزيارة "جمل�س االأمل"، اأول مركز جمتمعي 
من نوعه اأ�ص�صته موؤ�ص�صة اجلليلة لرعاية مري�صات ال�صرطان واملتعافيات منه، 

مبجموعة متخ�ص�صة من اخلدمات الطبية التي ُتقدم باملجان. 
وكان يف ا�صتقبال �صمو رئي�صة هيئة الثقافة والفنون يف دبي لدى و�صولها اإىل 
اإدارة  مقر موؤ�ص�صة اجلليلة �صعادة الدكتورة رجاء عي�صى القرق، رئي�س جمل�س 
التنفيذي  الرئي�س  العلماء،  �صلطان  الكرمي  عبد  والدكتور  اجلليلة،  موؤ�ص�صة 
ملوؤ�ص�صة اجلليلة، حيث اطلعت �صموها على برامج الرعاية ال�صحية التي تقدمها 
املوؤ�ص�صة لتوفري حياة اأف�صل للمر�صى و�صمان تاأثريها االإيجابي على املجتمع. 

"م�صت�صفى حمدان بن  اإىل �صرح حول م�صروع  الزيارة  وا�صتمعت �صموها خال 
خريي  م�صت�صفى  اأول  ُيّعد  وال��ذي  ال�صرطان"،  مر�صى  لرعاية  اخل��ريي  را�صد 
لعاج ال�صرطان يف دولة االإمارات؛ وطورته موؤ�ص�صة اجلليلة الرامية اإىل متكني 
االبتكار الطبي نحو حياِة اأف�صل، انطاقاً من روؤيتها الهادفة نحو تغيري مفهوم 

رعاية مر�صى ال�صرطان يف املنطقة. 
املبذولة  اجلهود  مكتوم  اآل  را�صد  بن  بنت حممد  لطيفة  ال�صيخة  �صمو  وثّمنت 
من قبل القائمني على موؤ�ص�صة اجلليلة وجمل�س االأمل، واأثنت �صموها على ما 
عن  التخفيف  يف  ت�صهم  وتوعية  تثقيف  وبرامج  م��ب��ادرات  من  املوؤ�ص�صة  تقدمه 

املري�صات ومتكينهن من موا�صلة رحلة ال�صفاء. 

وقالت �صموها " موؤ�ص�صة اجلليلة ت�صطلع بر�صالة نبيلة تبعث االأمل يف النفو�س 
ب��االإجن��ازات يف جم��ال حت�صني ج��ودة احل��ي��اة. ن�صعر  مل�صريتها احلافلة  ام��ت��داداً 
بالفخر واالعتزاز مبجل�س االأمل وما ي�صعى اإليه من اأهداف اإن�صانية رفيعة، وما 
ُملِهمات  لبطات  واملعنوي  الطبي  الدعم  اأ�صكال  يقدمه من خدمات وخمتلف 
ن�صاأل اهلل تعاىل اأن ميّن عليهن بتمام ال�صفاء والتعايف.. كما نرجو كل التوفيق 

وال�صداد لفريق عمل املجل�س يف حتقيق اأهدافه النبيلة". 
واأعربت �صموها عن تقديرها ملا تقدمه موؤ�ص�صة اجلليلة من خدمات ودعم طبي 
لاأ�صخا�س غري القادرين على حتمل تكاليف الرعاية ال�صحية املنا�صبة، ف�صًا 
املنطقة،  ال�صائعة يف  ال�صحية  امل�صكات  تتناول  التي  الرائدة  االأبحاث  عن دعم 
كذلك توفري املَِنح الدرا�صية بهدف تن�صئة كوادر وطنية من متخ�ص�صي الرعاية 

الطبية. 
وقالت �صموها " توا�صل موؤ�ص�صة اجلليلة �صنع تغيري اإيجابي يف حياة الكثريين، 
ومنحهم االأمل عرب توفري الدعم الطبي واملعنوي وتعزيز التعليم واالأبحاث يف 

املجاالت الطبية". 
الزيارة  خ��ال  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن  لطيفة  ال�صيخة  �صمو  وتفّقدت 
دعم  من  يوفره  مبا  ال�صرطان،  ملري�صات  م��اذاً  ُيعد  ال��ذي  االأمل"  "جمل�س 
الرتدد  فر�صة  يتيح  اإذ  ���ص��واء،  حد  على  واملتعافيات  للمري�صات  وطبي،  نف�صي 
على املخت�صني يف اأي وقت لا�صتف�صار اأو طلب امل�صورة، كما ُي�صركهن املركز يف 
ور�س العمل الفنية واجلل�صات التعليمية التي يقدمها خرباء يف املجال الطبي، 
بهدف  امل�صممة  االأخ��رى  االأن�صطة  من  عديد  يف  امل�صاركة  من  ميكنهم  وكذلك 
املتخ�ص�صني  اإ�صهامات جمموعة من  الكامل للمري�صات، بف�صل  التعايف  تعزيز 

الذين يتطوعون بوقتهم الإحداث فرق يف حياة �صيدات تاأثرت حياتهن �صلباً بهذا 
املر�س. 

والتقت �صموها مبجموعة من مري�صات ال�صرطان، الاتي اأعربن ل�صموها عن 
بالغ �صعادتهن بهذه الزيارة وما تعرب عنه من اهتمام ودعم، كما اأكدن امتنانهن 
ملا يقدمه "جمل�س االأمل" من خدمات ورعاية وعناية، ال�صيما الدعم املقدم لهن 

على خمتلف امل�صتويات الطبية والنف�صية واالجتماعية. 
ب��زي��ارة �صمو  بالغ ترحيبها  ال��ق��رق ع��ن  ال��دك��ت��ورة رج��اء عي�صى  واأع��رب��ت �صعادة 
ال�صيخة لطيفة بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم، وما حتمله من ر�صالة ت�صجيع 
اأوجه  "جمل�س االأمل" من  املوؤ�ص�صة على االرتقاء بخدماتها وما يقدمه  حتّفز 
الدعم  بتقدمي  االأمل"  "جمل�س  "ُيعنى  وق��ال��ت:  متعددة،  وطبي  معنوي  دع��م 
الازم ملري�صات ال�صرطان واملتعافيات منه اأثناء مواجهتهن للمر�س وحتدياته؛ 

ال �صيما اأنَّ ال�صرطان يوؤثر تاأثرياً �صلبياً كبرياً يف احلالة النف�صية للمر�صى. 
وقالت " لهذا فاإنَّ �صعور املري�س بوجود الدعم امل�صتمر من املجتمع من حوله 
يوؤثر اإيجاباً يف �صحته النف�صية واجل�صدية، كما ينعك�س ذلك على ا�صتقرار عوائل 
املر�صى، ومن اأجل ذلك، ت�صعى موؤ�ص�صة اجلليلة اإىل توفري جمموعة دعم وبيئة 
اآمنة وم�صاندة ال�صيدات اللواتي يخ�صن التحدي �صد هذا املر�س. يهدف املركز 
كذلك اإىل اإي�صال ر�صالة اأمل يوؤمن بها جميع العاملني واملتطوعني املن�صمني 
يواجهن  الاتي  ال�صيدات  اأجل حت�صني حياة  تبنيها، من  اال�صتمرار يف  له، مع 

هذا التحدي ال�صعب". 
من جانبه، قال الدكتور عبد الكرمي �صلطان العلماء، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
اجلليلة " اأظهرت الدرا�صات اأنَّه ال غنى عن الدعم النف�صي كجزء من رحلة التعايف 

من ال�صرطان. لذا فاإنَّ "جمل�س االأمل" يوفر جمتمعاً اآمناً مُيكِّن ال�صيدات من 
م�صاركة جتاربهن مع االأخريات، واالعتماد على بع�صهن لتلقي الدعم النف�صي 
�صُي�صبح ماذاً  اأنه  روؤية  لدينا  كانت  واملعنوي، فعندما اأ�ص�صنا "جمل�س االأمل"، 
يحتل مكانة خا�صة، ولكننا مل نكن نتخيل مدى اعتماد املري�صات على "جمتمع 
يف  ما�صون  اأننا  على  التاأكيد  اإال  ي�صعني  وال   . الكبري  ال�صكل  بهذا  االأمل" 
للعودة  االأم��ل  واإعطائهن  معاناتهن  لتخفيف  الطبية  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي 

للقيام باأدوارهن يف املجتمع ورعاية اأ�صرهن". 
واأ�صاف " لقد �صممنا جميع اخلدمات واالأن�صطة بحيث توفر الرعاية والدعم 
لل�صيدات الاتي يخ�صن التحدي مع مر�س ال�صرطان. واإنه ملن دواعي �صرورنا 
اأننا اأن�صاأنا، والأول مرة، هذه اخلدمة املجتمعية الفريدة التي من �صاأنها امل�صاهمة 
دولة  يف  ال�صرطان  ملري�صات  املتخ�ص�صة  الطبية  اخل��دم��ات  اأف�صل  تقدمي  يف 

االإمارات". 
يذكر اأن موؤ�ص�صة اجلليلة ا�صتثمرت ما يقرب من 10 مايني درهم من خال 
برنامج عاج املر�صى "عاِون" لدعم 168 امراأة م�صابة بال�صرطان غري قادرة 
على حتمل تكاليف الرعاية الطبية اجليدة. ويعد واح��داً من كل �صتة مر�صى 
تزايد  وم��ع  ال�����ص��رط��ان،  مب��ر���س  امل�صابني  م��ن  ه��م  اجلليلة  موؤ�ص�صة  تدعمهم 
اجلليلة على  موؤ�ص�صة  للمر�صى، عملت  اخل��ريي  الدعم  اإىل  واحلاجة  احل��االت 
اإن�صاء اأول م�صت�صفى خريي �صامل لل�صرطان يف دولة االإم��ارات وهو "م�صت�صفى 
حمدان بن را�صد لل�صرطان" والذي �صيجمع بني اخلربات الرائدة الإدارة الوقاية 
 2026 ع��ام  افتتاحه يف  املقرر  وم��ن  واح��د،  �صقف  وال��ع��اج حتت  والت�صخي�س 

بروؤية تعيد تعريف اأوجه رعاية مر�صى ال�صرطان يف املنطقة. 

لطيفة بنت حممد تزور جمل�س االأمل اأول مركز لرعاية مري�سات ال�سرطان يف دولة االإمارات باملجان 

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/7968

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد 
علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 6:00 
كافيه  و  مطعم  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/26 االربعاء  يوم  م�صاءا 

قفطان �س.ذ.م.م )فرع( + عبداهلل مفي�س و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                              الو�صف  

 81,775                                                     معدات مطعم   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�صه  املوقع االلكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/8551
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/26 االربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 
حممد  مالك  )فــرع(+  ــس.ذ.م.م  � العامة  للتجارة  عمهر   + دين  عمر  ر�صيد  حممد  مالك  �صده 

ر�صيد عمر دين و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                           الو�صف  

 151,000                                                        مواد بناء 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/7534
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/24 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 
املحجوزات  او�صاف  و  روفانيل  توفيق  زيــاد   + حـــرة-ذ.م.م  منطقة  ميديا  اآرت  احلوا�س  �صده 

على النحو التايل :
                                                                    الو�صف              �صعر التقييم  

                                                                  اأثاث مكتبي          8,000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/7532
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/24 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 
املحجوزات  او�صاف  و  روفانيل  توفيق  زيــاد   + حـــرة-ذ.م.م  منطقة  ميديا  اآرت  احلوا�س  �صده 

على النحو التايل :
                                                                      الو�صف       �صعر التقييم  

                                                                  اأثاث مكتبي           3,500 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

عيظه  خالد   / املدعو  فقد 
اليمن     ، اجل����اب����ري  ����ص���امل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )08884736( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0545277537

فقدان جواز �سفر
جي�صما   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الكامريون     ، ايفيوت توجنوا 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)096453AA(  رق������م 

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

    0581517705

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د في�صل 
العلم فخر اال�صام ، بنغادي�س 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
 )B Y 0 7 6 5 5 0 3 ( 
 يرجى ممن يعر عليه ت�صليمه 
ب��ال�����ص��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ص��ي��ة او 
اقرب مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر فقدان �شهادةاأ�شهم
فقدت �صهادة اأ�صهم �صادرة من م�صرف اأبوظبي 

االإ�صامي با�صم/ فاطمة مهري مبارك عدد االأ�صهم 
رقم  امل�صاهم   ،10106223 ال�صهادة  رقم   150

الرجاء  عليها  يعر  فمن   ،ADIB10197580
االت�صال على الرقم التايل : 0505219700

فقدان �شهادةاأ�شهم
فقدت �صهادة اأ�صهم �صادرة من م�صرف اأبوظبي 

االإ�صامي با�صم/ �صاحي �صلطان مع�صم احلمريي  
عدد االأ�صهم 151 رقم ال�صهادة 10106216، 

 ،ADIB10197573 رقم  امل�صاهم
فمن يعر عليها الرجاء االت�صال على الرقم 

التايل: 0505219700

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف��ق��دت ���ص��ه��ادة اال���ص��ه��م رقم 
�صلمى   / با�صم   102724
م���ط���ر حم���م���د امل�����زروع�����ي ، 
�صادرة من م�صرف ابوظبي 
االإ���������ص��������ام��������ي   وع�����دده�����ا 
من  وع����ل����ى  ����ص���ه���م   163
بالرقم  االت�������ص���ال  ي��ج��ده��ا 

 0506614344

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ا�صهم  ���ص��ه��ادة  ف��ق��دان  ع��ن  نعلن 
 ASMAK1725089 رقم
لل�صركة العاملية القاب�صة �س م ع 
)�صركة م�صاهمة عامة( مملوكة 
عبيد  ه���ال  اإب��راه��ي��م  لل�صيد/ 
�صامل النيادي، اإماراتي اجلن�صية 
االإت��ص��ال  ي�رج�ى  ي��ج��ده��ا  م��ن 

عليها 0529199000
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العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
االطفال  العاب  لبيع  زون  ري�س   : ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والدراجات الهوائية  رخ�صة رقم:CN 4606730 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حمزه كوتادان مو�صى كوتادان %100

تعديل مدير / اإ�صافة حمزه كوتادان مو�صى كوتادان
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف م�صعد �صالح حممد ناجى احلارثى

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/ ري�س زون لبيع العاب االطفال والدراجات الهوائية
RACE ZONE KIDS TOY & BICYCLE

اإىل/ ري�س زون لبيع العاب االطفال والدراجات الهوائية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
RACE ZONE KIDS TOY & BICYCLE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : املندو�س للخياطة الرجالية - �صركة 

ال�صخ�س الواحد ذ م م  رخ�صة رقم:CN 3785807 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�صم جتاري من/ املندو�س للخياطة الرجالية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AL MANDOOS GENTS TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ رويال بيكوك للماب�س الن�صائية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ROYAL PEACOCK WOMEN CLOTHES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

تعديل عنوان / من اأبوظبي جزيرة ابوظبي �صرق 4-1  422400 ال�صيد مبارك �صامل 
دائرة  ال�صامات 1 531884 531884  ال�صامات  العني  اإىل  و اخرين  عوي�صه جابر 

البلديات والنقل - بلدية مدينة العني
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع املاب�س الن�صائية اجلاهزة - بالتجزئة  4771102

 تعديل ن�صاط / حذف بيع املن�صوجات واالأقم�صة - بالتجزئة  4751001
 تعديل ن�صاط / حذف تف�صيل وخياطة ماب�س االأطفال  1410912

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : طيف الوايف للمقاوالت العامة

رخ�صة رقم:CN 1200196 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / رقيه على عبداهلل �صالح البيتى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / رقيه على عبداهلل �صالح البيتى من 100 % اإىل %51
تعديل مدير / اإ�صافة �صالح حممد علوى الها�صمى

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة نبيل حممد ح�صني فرج  %49
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 20000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ طيف الوايف للمقاوالت العامة

TAIF ALWAFI GENERAL CONTRACTING
اإىل/ طيف الوايف للمقاوالت العامه ذ.م.م

TAIF ALWAFI GENERAL CONTRACTING L.L.C
تعديل عنوان / من اأبوظبي البطني غرب 10  202202703552 خليفة بن �صيف بن حممد 

اإىل اأبوظبي البطني غرب 10 202202703552 202202703552 خليفة بن �صيف بن حممد
االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : كافترييا فري�س ميل

رخ�صة رقم:CN 1132259 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد اعظم �صيخ �صيخ بدر عامل من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد اعظم �صيخ �صيخ بدر عامل من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد خلفان م�صبح على النعيمى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ كافترييا فري�س ميل
FRESH MEAL CAFETERIA

اإىل/ 4 اي لبيع الفواكه واخل�صروات الطازجة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
4A RETAIL SALE OF FRESH FRUITS AND VEGETABLES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الفواكه واخل�صروات الطازجة - بالتجزئة  4721001
 تعديل ن�صاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/االعتماد 

لتجهيز امل�صت�صفيات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1029704 

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/عراقة  التنمية االقت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

املا�صي لل�صجاد
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4373866 

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/النهام  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لا�صت�صارات ادارة امل�صاريع االن�صائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2943529 

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صريف 

العقاريه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4165224 

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :االأثار مهند�صون 

ا�صت�صاريون
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:1684873 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة نا�صر علي غلوم مو�صى العبيديل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف علي احمد ح�صن البحراين

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :بلو لينك لتجارة 

املعدات املكتبية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:4158693 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبدالرحمن ح�صن يو�صف �صالح احلمادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف زينب حممد ح�صني احمد احلمادي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ا�صاب  :رود  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:1152276 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة احمد حممد �صيدح�صن علوي البيتى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف م�صلم حممد را�صد حفيظ املزروعي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
ار�س ال�شام لتجارة مواد البناء موؤ�ش�شة فردية ملالكها ح�شني علي العبداهلل العلي  

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001695/ 
 اإىل املحكوم عليه : ار�س ال�صام لتجارة مواد البناء موؤ�ص�صة فردية ملالكها ح�صني علي العبداهلل العلي  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ م�صرف ال�صارقة اال�صامي  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 710740.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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MOJAU_2022- 0096027 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�صر

اجلن�صية   - �صهيل  ال  �صهيل  علي  عبداهلل  علي  ال�صيد/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
اإىل  البالغة )100%( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  : االإمارات يرغب يف 
ال�صيد/ خالد عبداهلل علي �صهيل ال �صهيل - اجلن�صية : االإمارات  يف الرخ�صة امل�صماه 
)حمل عبداهلل علي �صهيل( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة 
 )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�س  اليوجد.  اأخرى:  تعديات   ،)119301( رقم 
فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من 
اليه  امل�صار  الت�صديق  على االجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا االعان  اقت�صى 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

تنازل/ بيع
اعان بالن�صر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : عبداللطيف عقيل حمي الدين عبداهلل الب�صتكي - اجلن�صية : االإمارات 
نزار   : ال�صيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  من  ، يرغب يف البيع والتنازل عن )%75( 
حمي  عقيل  عبداللطيف   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن  االأردن.   : اجلن�صية   - الغامن  حممد  قا�صم 
الدين عبداهلل الب�صتكي - اجلن�صية : االإمارات ، يرغب يف البيع والتنازل عن )25%( من كامل ح�صته 
البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد : عيد دياب عيد دياب - اجلن�صية : م�صر يف الرخ�صة امل�صماه )م�صنع 
اخلط الفني جي ار �صي( تا�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )3927( ال�صادرة من دائرة التنمية 
ذات  )�صركة  اإىل  فردية(  )موؤ�ص�صة  القانوين من  ال�صكل  اأخرى:• تغيري  تعديات  بال�صارقة،  االقت�صادية 
م�صوؤولية حمدودة( • تعيري اال�صم التجاري من )م�صنع اخلط الفني جي ار �صي( اىل )م�صنع اخلط الفني 
جي ار �صي ذ م م(.  وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

تنازل/ بيع
اإعان بالن�صر

 : - اجلن�صية  بيبي خديجه حممد حافظ ميه  ال�صيد/   : باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
بنغادي�س ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )100%( وذلك اإىل 
ال�صيد/ خليل الرحمن على اكا�س - اجلن�صية : بنغادي�س، يف الرخ�صة امل�صماه )مغ�صلة 
املياد( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )509497(، 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�س  اليوجد،  اأخرى:  تعديات 
االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان 
للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا 
االعان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
MOJAU_2022- 0091854 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
)كافرتيا مدينة الريحان( وكيل خدمات

 / اجلن�صية  ح�صني  انور  حممد  ح�صني  مظفر  حممد   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغادي�س يرغب يف التنازل عن كامل ح�صته و ذلك اإىل ال�صيد / حممد بوتو خليل الرحمن 
تاأ�ص�صت  امل�صماه ))كافرتيا مدينة الريحان(( والتي  اجلن�صية : بنغادي�س وذلك يف الرخ�صة 
االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )789623( رقم  رخ�صة  مبوجب   ال�صارقة  باأمارة 

بال�صارقة ، تعديات اأخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة الخر
2013 يف  ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعان  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإعالن بطلب مقدم 

احمد  ح�صني  �صلطان  مرمي  احلمادي  احمد  ح�صني  �صلطان  ح�صني   )I( عليه  املحكوم  اإىل 
امينة  احمد احلمادي  �صلطان ح�صني  احمد احلمادي �صالح  �صلطان ح�صني  احلمادي عبداهلل 
ح�صني  �صلطان  حممد  احلمادي  احمد  ح�صني  �صلطان  ماجد  احلمادي  احمد  ح�صني  �صلطان 
�صلطان  هبه  احلمادي  احمد  ح�صني  �صلطان  هند  حمد  ابراهيم  فاطمة  ورثة  احلمادي  احمد 
احمد   ح�صني  �صلطان  ورثة  احلمادي  احمد  ح�صني  �صلطان  خديجة  احلمادي  احمد  ح�صني 
احلمادي - نعلنكم بان دائرة التنفيذ يف حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
- قد قررت يف التاريخ املذكور اإعانكم ي�صرح باإعان املنفذ �صدهم بتحويل احلجز لتحفظي 

للحجز التنفيذ للعقار مو�صوع احلجز ن�صرا. 
طالب )ة( التنفيذ : احمد حممد حممد عبده ال�صريف 

يف الق�صية رقم SHCEXCICOM2022/0002578 جتاري )كلي( 
قد تقدم اإليها ب�صاأن الق�صية امل�صار اإليها.

 حمكمة ال�شارقة االإحتادية
حمكمة التنفيذ املدنية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم 211 / 2017 / 422 - تنفيذ عقاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم “290/2015 عقاري كلي”، واملعدل باال�صتئناف 
رقم “380/2016 ا�صتئناف عقاري “، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )10299787.25درهم( ، �صامًا 

للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ : موفوتو الورونتل اجايى - واآخرون

واال�صت�صارات  للمحاماة  وم�صاركوه  ال�صفر  مكتب   : املختار  عنوانه  ال��دول��ة(  )خ���ارج  نيجرييا   : عنوانه 
القانونية الكائن باإمارة دبي - الداون تاون - ال�صاحة اأوفي�صي�س - بلوك دي

املطلوب اإعانه : اأمنيات بروبريتيز ال�صاد�صة املحدودة - عنوانه: االإمارات - اإمارة دبي - بر دبي -منطقة 
برج خليفة - مبنى برج اأمنيات ون - �صقة الطابق 28 - مقابل اك�صيوتف تاور - جانب حمطة مرتو اخلليج 

mfikry@dubailaw.ae - 0561744235 - التجاري
مو�صوع االإعان : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/10/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف االيام الثاث 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�صركة 

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خال ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال 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 :
1- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 228 رقم البلدية : 6815-
346 امل�صاحة : 205.82 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ذا اأوب�س من اأمنيات - رقم  الوحدة 

: RA220 - التقييم : 5.617.177.74 درهم ويباع العلى عطاء
2- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 228 رقم البلدية : 6815-

346 امل�صاحة : 99.91 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ذا اأوب�س من اأمنيات - رقم  الوحدة 
: RA212 - التقييم : 2.698.056.28 درهم ويباع العلى عطاء 

3- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 228 رقم البلدية : 6815-
346 امل�صاحة : 130.08 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ذا اأوب�س من اأمنيات - رقم  الوحدة 

: RB111 - التقييم : 3.677.146.87 درهم ويباع العلى عطاء
4- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 228 رقم البلدية : 6815-

346 امل�صاحة : 109.40 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ذا اأوب�س من اأمنيات - رقم  الوحدة 
: RB301 - التقييم : 2.945.127.04 درهم ويباع العلى عطاء

3- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 228 رقم البلدية : 6815-
346 امل�صاحة : 205.20 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ذا اأوب�س من اأمنيات - رقم  الوحدة 

: RB309 - التقييم : 6083744.36 درهم ويباع العلى عطاء
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70363

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر

يف التنفيذ رقم 211 / 2017 / 422 - تنفيذ عقاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم “290/2015 عقاري كلي”، واملعدل باال�صتئناف 
رقم “380/2016 ا�صتئناف عقاري “، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )10299787.25درهم( ، �صامًا 

للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ : موفوتو الورونتل اجايى - واآخرون

واال�صت�صارات  للمحاماة  وم�صاركوه  ال�صفر  مكتب   : املختار  عنوانه  ال��دول��ة(  )خ���ارج  نيجرييا   : عنوانه 
القانونية الكائن باإمارة دبي - الداون تاون - ال�صاحة اأوفي�صي�س - بلوك دي

املطلوب اإعانه : اأمنيات بروبريتيز ال�صاد�صة املحدودة - عنوانه: االإمارات - اإمارة دبي - بر دبي -منطقة 
برج خليفة - مبنى برج اأمنيات ون - �صقة الطابق 28 - مقابل اك�صيوتف تاور - جانب حمطة مرتو اخلليج 

mfikry@dubailaw.ae - 0561744235 - التجاري
مو�صوع االإعان : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/10/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف االيام الثاث 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�صركة 

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خال ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال 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 :
1- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 228 رقم البلدية : 6815-
346 امل�صاحة : 205.82 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ذا اأوب�س من اأمنيات - رقم  الوحدة 

: RA220 - التقييم : 5.617.177.74 درهم ويباع العلى عطاء
2- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 228 رقم البلدية : 6815-

346 امل�صاحة : 99.91 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ذا اأوب�س من اأمنيات - رقم  الوحدة 
: RA212 - التقييم : 2.698.056.28 درهم ويباع العلى عطاء 

3- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 228 رقم البلدية : 6815-
346 امل�صاحة : 130.08 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ذا اأوب�س من اأمنيات - رقم  الوحدة 

: RB111 - التقييم : 3.677.146.87 درهم ويباع العلى عطاء
4- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 228 رقم البلدية : 6815-

346 امل�صاحة : 109.40 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ذا اأوب�س من اأمنيات - رقم  الوحدة 
: RB301 - التقييم : 2.945.127.04 درهم ويباع العلى عطاء

3- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 228 رقم البلدية : 6815-
346 امل�صاحة : 205.20 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ذا اأوب�س من اأمنيات - رقم  الوحدة 

: RB309 - التقييم : 6083744.36 درهم ويباع العلى عطاء
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70363

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 250 / 2020 / 21 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة �صقة يف اإمارة دبي - منطقة احلبية اخلام�صة - جممع 
 ،  3 الطابق   308 العقار  رق��م   12 الثمام  املبني  ا�صم   12 املبني  رق��م   43 االأر����س  رق��م   - م��زن   - رم���رام 

والت�صريح باإ�صتام مبلغ 2098717.63 درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ : بنك راأ�س اخليمه الوطني )�س.ذ.م.ع( - عنوانه : االإمارات اإمارة دبي- �صارع 5 متفرع من 

�صارع دم�صق - بناية نهال - الق�صي�س 2 - الطابق االر�صي - بجوار فندق تاميز
املطلوب اإعانه : �صاوز هراجن زهاجن - عنوانه: اإمارة دبي - منطقة احلبية اخلام�صة - جممع رمرام - مزن 
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مولوج  حممد  ال�صحفي  اأّن  اجل��زائ��ر  يف  حقوقية  منظمة  اأف����ادت 
اإىل  االنتماء  بتهمة  اآخرين  �صبعة  مع  �صنة  من  اأك��ر  منذ  املوقوف 
يف  حمكمة  اأ����ص���درت  ب��ع��دم��ا  ال�صجن  ���ص��ي��غ��ادر  اإرهابية”  “منظمة 
العا�صمة ليل اأم�س االأول الثاثاء حكماً ب�صجنه �صنتني، منها �صنة 

مع وقف التنفيذ، وبالتايل انق�صاء مدة عقوبته اأثناء توقيفه.
وقالت اللجنة الوطنية لاإفراج عن املعتقلني اإن حمكمة اجلنايات 
بالدار البي�صاء يف ال�صاحية ال�صرقية للعا�صمة اجلزائرية اأ�صدرت 
“بال�صجن عامني، منها �صنة واحدة موقوفة التنفيذ، بحّق  اأحكاماً 
حني  يف  االآخ��ري��ن،  ال�صبعة  املّتهمني  م��ن  وخم�صة  مولوج”  حممد 
اإىل  االن��ت��م��اء  تهمة  ه���وؤالء  اإىل  ووّج��ه��ت  الباقيني.  املتهمني  ب����ّراأت 
“حركة تقرير م�صري منطقة القبائل” املعروفة اخت�صاراً ب�”ماك” 
والتي �صّنفتها ال�صلطات “منظمة اإرهابية«. وبهذا احلكم، يفرت�س 
اأن يغادر جميع املوقوفني ال�صجن. وكانت النيابة العامة طلب خال 
مرافعتها عقوبة ال�صجن 10 اأع��وام ملولوج وما بني 15 و12 �صنة 
لباقي املّتهمني. ومولوج الذي كان يعمل يف �صحيفة ليربتي املتوقفة 
 16 2021 مع  اأيلول-�صبتمرب   13 اأوق��ف يف  ال�صدور،  حالياً عن 
�صخ�صاً اآخر ي�صتبه بانتمائهم اإىل “ماك” وذلك يف اإطار حتقيقات 
اأجرتها ال�صلطات يومها يف حرائق الغابات وما تخّللها من جرمية 

قتل ب�صعة راح �صحيتها �صاب بريء.

ترى  ال  رو�صيا  اأن  الف���روف  �صريغي  الرو�صي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
جدوى من االإبقاء على نف�س التمثيل الدبلوما�صي يف الغرب، معلناً 

اأن مو�صكو �صرتكز االآن على اآ�صيا واأفريقيا.
وقال الف��روف يف لقاء مع اخلريجني ال�صباب الذين عينتهم وزارة 
اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ص��ي��ة اأخ�����رياً: “ال ج���دوى وال رغ��ب��ة، ب��ال��ط��ب��ع، يف 
اأن  واأو�صح الف��روف  الغربية«.  ال��دول  الوجود يف  االإبقاء على نف�س 
و�صفها  ي�صعب  ظ��روف  “يف  هناك  يعملون  الرو�س  الدبلوما�صيني 

باإن�صانية، تختلق امل�صاكل لهم با�صتمرار بالتهديدات«.
اأن��ه ال يوجد عمل هناك منذ  اأهمية هو  “لكن االأم��ر االأك��ر  وتابع 
مع  اأي تعاون اقت�صادي”  اأمامنا وتعليق  اأوروب��ا االنغاق  اأن قررت 
اإبداء  اإجبار االآخرين على  “ماذا نفعل؟ ال ميكننا  مو�صكو، واأ�صاف 
واإفريقيا، حتتاج، على  اآ�صيا  النامية يف  “الدول  اأن  واأك��د  لنا«.  ال��ود 
م�صرياً اإىل اأن لرو�صيا الكثري من  العك�س، اإىل مزيد من االهتمام”، 
امل�صاريع هناك، خا�صة التجارية التي “تتطلب مواكبة دبلوما�صية«.

بالطبع،  �صن�صع،  الظروف،  “يف ظل هذه  اأن��ه  اإىل  وخل�س الف��روف 
امل�صاواة  اأ���ص��ا���س  على  للعمل  امل�صتعدة  ال���دول  تلك  يف  الثقل  م��رك��ز 

والتعاون معنا على اأ�صا�س املنفعة املتبادلة«.

اأعلنت مفو�صية االأمم املتحدة  ال�صامية حلقوق االإن�صان يف جنيف 
اأن العنف �صد املتظاهرين يف �صوارع املدن االإيرانية يثري قلقاً جاداً، 

خا�صة ب�صبب ا�صتخدام القوة �صد االأطفال وال�صباب.
وقالت املتحدثة با�صم املفو�صية رافينا �صامدا�صاين، اإن 23 قا�صرا 
قتلوا واأ�صيب الكثريون. وقالت: “يجب وقف ا�صتخدام القوة  غري 

ال�صروري وغري املائم للقوة �صد املتظاهرين«.
اأن ال�صلطات تداهم، وت�صطحب االأطفال امل�صاركني يف  اإىل  واأ�صارت 
اعتبارها  ما ميكن  التعليم،  وزارة  وفق  نف�صية”  “ملراكز  املظاهرات 

من�صاآت الإعادة التعليم.
يقل  ال  م��ا  اعتقال  ع��ن  تقارير  على  اطلعت  اإن��ه��ا  املفو�صية  وق��ال��ت 
اإىل  باال�صافة  حقوقياً،  ونا�صطاً  وفناناً  وحمامياً  �صحفياً   90 عن 

تفا�صيل عن اإ�صاءات وتعذيب وغياب الرعاية الطبية لل�صجناء.
واأ�صارت املتحدثة اإىل اأن اإيران وقعت معاهدات حقوق االن�صان، وهي 

ُملزمة بحماية حرية التعبري والتظاهر ال�صلمي.
واندلعت االحتجاجات عقب مقتل ال�صابة مه�صا اأميني التي اعتقلتها 

�صرطة االأخاق ب�صبب ماب�صها وتوفيت الحقاً اأثناء احتجازها.

عوا�صم

اجلزائر

مو�سكو

وا�سنطن

 مدير الوكالة الذرية يتوقع 
العودة اإىل اأوكرانيا »قريبا« 

•• بوين�س اير�س-رويرتز

قال املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جرو�صي لرويرتز اإنه 
حماية  منطقة  الإقامة  مفاو�صات  و�صط  اأوكرانيا،  اإىل  “قريبا”  العودة  يتوقع 

اأمنية حول حمطة زابوريجيا للطاقة النووية التي حتتلها رو�صيا.
ولعب جرو�صي دور و�صيط بني مو�صكو وكييف يف حماولة الإقامة منطقة حلماية 
االأمن واالأمان النوويني حول املحطة، التي �صهدت انقطاعات يف التيار الكهربائي 
يف االأ�صابيع املا�صية ب�صبب ق�صف املوقع. ويف وقت �صابق، عربت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية عن قلقها ال�صديد اإزاء احتجاز اثنني من املوظفني االأوكرانيني 
اأعلنت رو�صيا  اأوكرانية  اأربع مناطق  العاملني باملحطة، التي تقع يف واحدة من 
زيارة  خ��ال  ل��روي��رتز  جرو�صي  وق��ال  فقط.  جزئيا  حتتلها  لكنها  اإليها  �صمها 
ما  ال��واق��ع  يف  ه��ذا  ورو�صيا،  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  اأع��ود  اأن  احتمال  “هناك  لاأرجنتني 
اتفقنا عليه من حيث املبداأ. نوا�صل حاليا امل�صاورات الرامية اإىل اإن�صاء منطقة 
التي  امل��خ��اوف  اأن��ه��ا ���ص��روري��ة لتهدئة  امل��ح��ادث��ات على  اإىل  وُي��ن��ظ��ر  احل��م��اي��ة«. 
ت�صاعدت منذ اأغ�صط�س اآب من خماطر ق�صف املحطة النووية االأكرب يف اأوروبا 

اأو املناطق القريبة منها. وتبادلت رو�صيا واأوكرانيا اإلقاء اللوم يف الق�صف.
تنفيذ  ا�صتبعاد  ميكن  ال  اأن���ه  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  التابعة  ال��وك��ال��ة  رئي�س  واع��ت��رب 
اأوكرانيا، م�صيفا  النووية يف  االأ�صلحة  با�صتخدام  املنف�صلة  الرو�صية  التهديدات 
اأنه “لي�س احتماال و�صيكا«. وقال جرو�صي “من الوا�صح اأنه ال ميكن ا�صتبعاد اأي 
�صيء، فاأنا ل�صت �صمن اآلية �صنع القرار يف ذلك البلد، لكنني اأعتقد اأنه �صيكون 
اإجراء متطرفا«. وردا على �صوؤال حول املحادثات اجلارية الإحياء االتفاق النووي 
الوكالة  اأن  م�صيفا  “جمودا”،  ت�صهد  املفاو�صات  اإن  جرو�صي  ق��ال  اإي���ران،  م��ع 
الدولية للطاقة الذرية تفتقر اإىل معلومات مهمة ب�صبب القيود املفرو�صة على 

عمليات التفتي�س يف االأ�صهر املا�صية.

هت اإىل خطورة اأيديولوجيا التنظيم فكريًا واأمنيًا نبَّ

درا�سة ل� »تريندز« تك�سف اأن ال�سراعات الداخلية لالإخوان امل�سلمني لن توؤدي اإىل انهيار اجلماعة

اإ�سرابات واحتجاجات.. �سبح »ال�سرتات ال�سفراء« يقلق حكومة فرن�سا

اأوكرانيا على الئحة ق�سايا احلملة االنتخابية للجمهوريني 
ف���از اجلمهوريون  اإذا  ب��ي��ا���س الأوك��ران��ي��ا. ه���ذا غ��ري مم��ك��ن«. 
باأغلبية مقاعد النواب، ياأمل الربملاين املنتخب مع كاليفورنيا 
املجل�س  رئا�صة  بيلو�صي من  نان�صي  الدميوقراطية  اإطاحة  يف 
ما �صيجعله ال�صخ�صية الثالثة يف ال�صلطة يف الواليات املتحدة 

بعد الرئي�س جو بايدن ونائبة الرئي�س كاماال هاري�س.
ت�صرين  يف  الناخبون  يعاقب  اأن  يف  ي��اأم��ل  اإن��ه  مكارثي  وراأى 
الأولويات  اإه��م��ال��ه��م  على  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب 
“اأوكرانيا  اإن  وق��ال  الهجرة.  مثل  املتحدة  للواليات  القومية 
ال�صيء  تكون  اأن  نف�صه ال ميكن  الوقت  لكن يف  م�صاألة مهمة 
على  �صيك  هناك  يكون  اأن  ميكن  وال  يفعلونه  ال��ذي  الوحيد 

بيا�س«.

�صباط-فرباير،   24 يف  الأوكرانيا  الرو�صي  الغزو  ب��دء  ومنذ 
قدمت حكومة جو بايدن م�صاعدات ع�صكرية الأوكرانيا بقيمة 
اأن  مع  الكونغر�س  يف  احلزبني  مبوافقة  دوالر،  مليار   17،6

اجلناح اليميني للجمهوريني احتج على ذلك.
يقدمه  ت��ن��ازاًل  ت�صكل  مكارثي  ماحظات  اأن  حمللون  وي��رى 
رئي�صاً  النتخابه  اإليه  يحتاج  ال��ذي  للحزب،  اليميني  للجناح 
مكارثي  اأن  يعتقدون  اآخ��ري��ن  حمللني  لكن  ال��ن��واب.  ملجل�س 
يحاول تعبئة القاعدة االنعزالية للحزب التي قد متتنع عن 

الت�صويت يف ت�صرين الثاين-نوفمرب.
تغريدة  يف  بوبرت  لورين  املتطرفة  اليمينية  النائبة  وكتبت 
اأن  يجب  تنتهي.  ال  ال��دمي��وق��راط��ي  االإن��ف��اق  “فورة  م��وؤخ��را 

يدرك بايدن اأننا الواليات املتحدة ول�صنا اآلة لتوزيع النقود«.
و�صوت النواب اجلمهوريون باأكملهم تقريبا يف اأيلول-�صبتمرب 
مليار   12،3 تبلغ  ا�صتثمارات �صخمة  على  ين�س  قانون  �صد 
دوالر بينها ثاثة مليارات من امل�صاعدات الع�صكرية الأوكرانيا 
ب�صكل اأ�صلحة واإمدادات خمتلفة ورواتب للجنود االأوكرانيني.
اأق�����ر ب���دع���م ك���ل ال���دمي���وق���راط���ي���ني. وانتقد  ل��ك��ن ال���ق���ان���ون 
الدميوقراطيون ب�صدة ت�صريحات مكارثي. وكتب بن رود�س 
م�صت�صار ال�صيا�صة اخلارجية ال�صابق لباراك اأوباما، يف تغريدة 
اأخطر  خ�صم  يف  اأوكرانيا  عن  امل�صاعدات  “قطع  تويرت  على 
حرب يف اأوروبا منذ احلرب العاملية الثانية يك�صف درجة عدم 

كفاءة مكارثي يف اأن يكون رئي�صا ملجل�س النواب«.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

االأم��ريك��ي كيفن  ال��ن��واب  ح��ذر زعيم اجلمهوريني يف جمل�س 
مكارثي من اأن حزبه لن يوقع “�صيًكا على بيا�س” الأوكرانيا 
منت�صف  انتخابات  يف  املجل�س  مقاعد  باأغلبية  حزبه  ف��از  اإذا 

الوالية كما تتوقع ا�صتطاعات الراأي.
تنتظر  التي  ال�صعوبات  على  موؤ�صر  اأول  هو  التحذير  وه��ذا 
كييف اإذا تراجع دعم متويل الدفاع عنها يف الكونغر�س حيث 

يتم اإقراره بتوافق وا�صع.
نيوز”  “بان�صبول  ال�صيا�صية  االأخ��ب��ار  مل��وق��ع  م��ك��ارث��ي  وق���ال 
على  �صيًكا  نكتب  ول��ن  رك��ودا  �صنواجه  اأننا  “اأعتقد  الثاثاء 

•• اأبوظبي -الفجر:

ك�صفت درا�صة بحثية، اأ�صدرها حديثاً 
مركز تريندز للبحوث واال�صت�صارات، 
التي  وال�������ص���راع���ات  اخل����اف����ات  اأن 
ت�صهدها جماعة االإخوان امل�صلمني قد 
تزيد من حالة ال�صعف التي تعانيها 
م�صر  يف  احل��ك��م  م��ن  �صقوطها  م��ن��ذ 
عام 2013، لكن هذه اخلافات لن 
توؤدي اإىل انهيار اجلماعة واختفائها 
ي�صتدعي  ما  وه��و  متاماً،  امل�صهد  من 
لهذه  ال��راف�����ص��ة  ال�����دول  ت�صتمر  اأن 
اجلماعة وفكرها يف املواجهة ال�صاملة 
اإذ ال بد من ا�صتمرار املواجهة  معها، 
والع�صكرية  واالأم����ن����ي����ة  ال���ف���ك���ري���ة 
بحالة  ف��اجل��م��اع��ة مت���ر  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م، 
مازالت  اأفكارها  لكن  �صديدة  �صعف 
لبع�س  حّية وموجودة، ورمبا جاذبة 

االأ�صخا�س.
التي حملت عنوان:  الدرا�صة  واأك��دت 

»انق�صامات االإخوان.. الدالالت واملاآالت«، واأعدها منري 
املتطرفة  احل��رك��ات  ���ص��وؤون  يف  متخ�ص�س  باحث  اأدي���ب 
ي��ك��ون ه��ن��اك ت�صور  اأن  اأن���ه ينبغي  ال����دويل،  واالإره�����اب 
خالية  ال�صاحة  زال���ت  فما  »االإخ������وان«،  بعد  م��ا  ملرحلة 
اأن  املوؤ�ص�صات القادرة على ملء الفراغ الذي ميكن  من 
متاماً،  ال�صاحة  من  املحظورة  اجلماعة  اختفاء  يخلفه 
والدينية،  واالجتماعية  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات  زالت  وما 
اأو  اأو جمعيات املجتمع املدين  �صواء االأحزاب ال�صيا�صية 
مناف�صة  على  ق��ادرة  غري  الر�صمية،  الدينية  اجلمعيات 
اجلماعة، وهو اأمر ينبغي العمل عليه من خال جتهيز 
اأر�س  على  العمل  على  ق��درت��ه��ا  ورف���ع  املوؤ�ص�صات  ه��ذه 
»االإخوان«  خطورة  اأن  على  التاأكيد  يجب  كما  ال��واق��ع، 
واالأيديولوجيا  االأف��ك��ار  يف  ول��ك��ن  تنظيمهم،  يف  لي�س 
على  تعي�س  دائ���م���اً  فالتنظيمات  للتنظيم،  �����ص��ة  امل��وؤ���ِصّ

االأفكار، ومن ثم فاإن املهم هو مواجهة هذه االأفكار.

•• عوا�صم-وكاالت

دخ��ل��ت ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة يف ف��رن�����ص��ا، اإ���ص��راب��ا عاما 
للمطالبة بزيادة الرواتب، و�صط ت�صخم هو االأعلى منذ 
اأ�صعب  اأحد  اإميانويل ماكرون  الرئي�س  عقود، ليواجه 
املا�صي.  مايو  يف  ثانية  لفرتة  انتخابه  منذ  التحديات 
االأ�صخا�س يف  اآالف  خ��روج  بعد يومني من  ذل��ك  ياأتي 
االأحد،  باري�س،  العا�صمة  ب�صوارع  وا�صعة  احتجاجات 
القدرة  وتراجع  املعي�صة  تكاليف  ارتفاع  على  احتجاجا 
ال�صرائية للمواطنني واإ�صرابات اأدت اإىل اإغاق العديد 

من حمطات الوقود يف اأنحاء عديدة فرن�صا.
اأجواء  و�صط  تاأتي  فرن�صا  ت�صهدها  التي  اال�صطرابات 
ميزانية  الإق��رار  احلكومة  ت�صتعد  اإذ  متوترة،  �صيا�صية 
2023 با�صتخدام �صاحيات د�صتورية خا�صة متكنها 

من اجتياز ت�صويت يف الربملان.

احتجاجات واإ�صرابات
األف   30 ع��دد امل�����ص��ارك��ني يف االح��ت��ج��اج��ات و���ص��ل اإىل 

�صخ�س، بح�صب تقديرات ال�صرطة.
قال املنظمون اإن عددهم بلغ نحو 140 األف متظاهر.

املعار�صة  الفرن�صية  الي�صار  اأح��زاب  نظمتها  املظاهرات 
ل�صيا�صة الرئي�س اإميانويل ماكرون.

“ال�صرتات  ن�صطاء  م��ن  كبري  ع��دد  امل�����ص��رية  يف  ���ص��ارك 
ال�صفراء” واملتقاعدين.

ت�صبث  ا���ص��ت��م��رار  املعي�صة يف ظ��ل  غ���اء  ���ص��د  اح��ت��ج��وا 
االحتاد العام للعمال مبوا�صلة اإ�صرابه.

ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة يف ف��رن�����ص��ا ت��دخ��ل اإ���ص��راب��ا عاما 
للمطالبة بزيادة الرواتب و�صط الت�صخم االأعلى منذ 

عقود.
�صمل االإ�صراب القطاعات العامة مثل املدار�س والنقل 

والرعاية ال�صحية.
بني  القطارات  خدمات  بع�س  األغت  يورو�صتار  �صركة 

لندن وباري�س ب�صبب االإ�صراب.
امتدت االإ�صرابات بالفعل اإىل اأجزاء اأخرى من قطاع 
ال��ن��ووي��ة العماقة  ال��ط��اق��ة  ���ص��رك��ة  ال��ط��اق��ة، وم��ن��ه��ا 
اأعمال  ���ص��ت��ت��اأخ��ر  ح��ي��ث  فران�س”،  دو  “اإلكرتي�صتي 

يف  ي��ح��دث  كما  طبيعي  �صيا�صي  ���ص��راع  اأن���ه  على  فهمه 
اأنه  اأهمها  ع��دة،  لعوامل  وذل��ك  ال�صيا�صية،  التنظيمات 
اأط���راف���ه، فاإىل  ات��ه��ام��ات ع��دي��دة م��ت��ب��ادل��ة ب��ني  ي�صهد 
على  ال�صيطرة  اإىل  بال�صعي  اخلا�صة  االتهامات  جانب 
اجلماعة، هناك اتهامات تتعلق بالذمة املالية، وبالرغبة 
يف هدم اجلماعة، ف�صًا عن اتهامات بالعمالة الأجهزة 
ا�صتخبارات اأجنبية، وهي اتهامات الأول مرة تظهر على 

العلن بني قيادات نافذة يف اجلماعة.

�صيخوخة اجلماعة
التي  وال�صراعات  اخلافات  اأن  اإىل  الدرا�صة  واأ���ص��ارت 
�صقها  اإىل  اأدت   2016 لها اجلماعة منذ عام  تتعر�س 
اإىل ن�صفني، خا�صة اأن هذه اخلافات مل ت�صهد اجلماعة 
ع�صرة  بعد  االأف��ول  بداية  تكون  ورمب��ا  قبل،  مثلها من 
عقود مل ُي�صمح خالها باأي خروج على منهج اجلماعة 

نزاعات وانق�صامات
الداخلية  واالنق�صامات  ال�صراعات  اأن  الدرا�صة  وذكرت 
اأثرت يف بناء اجلماعة ب�صكل الفت، فما عادت كما كانت 
يف ال�صابق، من حيث القوة، بعد تفّجر النزاعات بداخلها 
على م�صتوى القيادة احلاكمة، بحيث حتولت يف النهاية 
منري،  اإبراهيم  املر�صد  باأعمال  للقائم  م��واٍل  ق�صم  اإىل 
اآخ��ر م��واٍل الأم��ني عام اجلماعة  املقيم يف لندن، وق�صم 
ال�صابق حممود ح�صني، املقيم يف تركيا، ف�صًا عن ق�صم 
العام لاإخوان، وقد مت�صك  املكتب  ُيطلق عليهم  ثالث 
اأع�������ص���اوؤه ب��خ��ط حم��م��د ك��م��ال، ع�����ص��و م��ك��ت��ب االإر�صاد 
م�صوؤول اللجان النوعية »العمل امل�صلح« داخل التنظيم.

اتهامات متبادلة
اأن ال�����ص��راع داخ����ل اجل��م��اع��ة امل��ح��ظ��ورة لي�س  وب��ي��ن��ت 
ميكن  ال  اأن��ه  مبعنى  ال�صيا�صي،  باملفهوم  ���ص��راع  جم��رد 

ال�صفراء  ال�صرتات  حركة  تقودها  كانت  التي   2018
ميلون�صون،  ل��وك  ج��ان  الي�صارية،  املعار�صة  زعيم  ق��ال 
املظاهرات  م��ن  ا�صتثنائيا  اأ�صبوعا  �صتعي�س  ال��ب��اد  اإن 
واالإ�صرابات، فاأزمة ال�صرتات ال�صفرات كانت انطلقت 
اأزمة اأخرى  اأ�صعار الوقود، واليوم  من غ�صب من رفع 
اإال اأن الفارق اليوم اأن النقابات حاليا منق�صمة ولي�صت 

على راأي واحد«.

انتخابات مبكرة واردة
عقليته  تتغري  مل  االإليزيه  اأن  اأو�صح  املطالب،  وح��ول 
عاقة  اأي  رب��ط  م��اك��رون  يرف�س  فبينما  ال�صابق  ع��ن 
اإال  احل��رب  وتداعيات  واالحتجاجات  االإ���ص��راب��ات  بني 
اأ�صعار الغذاء  اأن مطالب املتظاهرين مرتبطة بارتفاع 
والطاقة وحت�صني اإ�صاح املعا�صات التقاعدية وتاأمينات 
ت�صعف  ق��د  �صعبة  “خيارات  اإىل  الفتا  البطالة،  �صد 
اأكر احلكومة الفرن�صية التي جتابه من جهة اقت�صادا 

ال�صيانة ال�صرورية الإمدادات الطاقة يف اأوروبا.

اأو�صاع غري مب�صرة
قال  ليديكربك  اآرث���ر  ال�صيا�صي،  وامل��ح��ل��ل  االأك���ادمي���ي 
مناخ  يف  تاأتي  “املظاهرات  اإن  عربية”  نيوز  ل�”�صكاي 
متوتر حيث اأدى اإ�صراب م�صتمر منذ اأ�صبوعني لعمال 
امل�صايف يف حدوث نق�س الوقود مما ت�صبب يف بيعه ب�3 

يورو للرت الواحد«.
وحمل ليديكربك احلكومة م�صوؤولية تدهور االأو�صاع 
حيث اإن “التباطوؤ يف التعامل مع اإ�صراب موظفني يف 
معامل لتكرير النفط كان ال�صرارة االأوىل حيث ت�صببت 
ت�صريحات ماكرون وتلميحه اإىل امل�صادرة كحل الأزمة 
الوقود يف ا�صتعال االأزمة بعد دعوة العديد من النقابات 

اإىل اإ�صراب عام«.
واأو�صح اأن “االأو�صاع ال تب�صر بانفراجة قريبة، فبينما 
تعمل احلكومة بكل جهودها لعدم عودة زخم مظاهرات 

اأو قادتها، فهذه اخلافات تعرب عن 
اجلماعة  تعي�صها  �صيخوخة  ح��ال��ة 
ورمب���ا مت��ث��ل ب��داي��ة ل��ف��ق��دان احلياة 
ب��ع��د ع��م��ر اجل��م��اع��ة ال��ط��وي��ل، حيث 
فقدت توازنها وقدرتها على احلركة، 
ب���داي���ات  ت��ع��ي�����س  اأن اجل���م���اع���ة  ك��م��ا 
االنهيار بعدما فقدت حالة التما�صك 
ال���داخ���ل���ي، ال��ت��ي ك��ان��ت حت��ق��ق��ه��ا من 
واالأدبية  االأخ��اق��ي��ة  ال�صلطة  خ��ال 

املفرو�صة على االأتباع.

متوقعة �صيناريوهات   3
وطرحت الدرا�صة ثاثة �صيناريوهات 
جماعة  ل��و���ص��ع  متوقعة  م�صتقبلية 
»انهيار  ه�����ي:  امل�����ص��ل��م��ني  االإخ���������وان 
اأو ا�صتمرار الو�صع القائم،  اجلماعة، 
اأو معاجلة اخلافات وعودة اجلماعة 
انهيار  ���ص��ي��ن��اري��و  وينطلق  م���وح���دة«، 
ال�صراعات  اأن  ف��ك��رة  م��ن  اجل��م��اع��ي��ة 
ال��داخ��ل��ي��ة ال�����ص��دي��دة ق���د ت�����وؤدي اإىل 
موقفه،  على  ط��رف  كل  اأ�صر  ما  اإذا  وخا�صة  انهيارها، 
م اجلماعة اإىل فرق عديدة، ما يوؤدي يف  اأمر يق�صِّ وهو 

النهاية اإىل تفككها ومن ثم انهيارها.
اأما ال�صيناريو الثاين »ا�صتمرار الو�صع القائم« فيعتمد 
بحيث  �صراعهم  �صبط  ال�صراع  اأط���راف  حماولة  على 
ويتمحور  ب��ال��ك��ام��ل،  اجل��م��اع��ة  ان��ه��ي��ار  اإىل  ي�����وؤدي  ال 
وعودة  اخل��اف��ات  »م��ع��اجل��ة  ح���ول  ال��ث��ال��ث  ال�صيناريو 
جبهتي  بني  اخل��اف��ات  ت�صوية  بعد  م��وح��دة«  اجلماعة 
اإبراهيم منري وحممود ح�صني، ومن ثم عودة اجلماعة 
مرة اأخرى موحدة، وهو اأمر من املمكن حدوثه اإذا ما 
توافرت بع�س االأمور، مثل، وفاة اأحد قيادات اجلبهتني، 
اأو جناح املر�صد حممد بديع يف التدخل من داخل �صجنه 
اأو ح�صم اخلاف  لت�صوية اخلاف بني منري وح�صني، 
ل�صالح اإحدى اجلبهتني، اأو �صغط دول، مثل: بريطانيا 

اأو تركيا الإنهاء اخلاف وت�صويته.

متدهورا ب�صبب احلرب ومن جهة اأخرى غ�صبا �صعبيا 
هدد  “ميلون�صون  وتابع:  الراهنة«.  االأزم��ة  يفاقم  قد 
دورة  هناك  �صتكون  ب��اأن��ه  الت�صريعية  االنتخابات  بعد 
ثالثة اجتماعية بال�صارع الفرن�صي وما يحدث هو تنفيذ 
لهذه التهديدات وتتزامن مع تدهور القوى ال�صرائية 
جراء ارتفاع الت�صخم دون وجود اإج��راءات وقائية من 
اأ�صار  االأزم��ة،  حلل  احلكومة  خيارات  وعن  احلكومة«. 
اإىل اأنها االأزمة لي�صت فرن�صية فقط ولكن اأوروبا كلها 
ت�صهد اأزمة طاقة وكذلك ت�صخم عال و�صيجتمع القادة 
ينقذ  وت�صامن  جماعي  ح��ل  لبحث  بروك�صل  قمة  يف 
اجلميع، اأما عن املطالب الداخلية فاإن ماكرون يواجه 
اأزمة يف الربملان على مترير اأي قانون حتى اأنه �صيلجاأ 

ل�صاحيات د�صتورية لتمرير امليزانية.
واعترب اأن “فرن�صا ت�صهد اأزمة كبرية قد تدخل الباد 
حيث  التداعيات  هذه  خلفية  على  مبكرة  انتخابات  يف 
واال�صرتاكيني  والي�صار  اليمني  م��ن  املعار�صة  ه��ددت 
ال�صاحيات  ا�صتخدام  على  االإق����دام  ح��ال  ب��اأن��ه  اأي�صا 
�صحب  على  �صيقدمون  فاإنهم  اال�صتثنائية  الد�صتورية 
ماكرون  ي��دف��ع  ق��د  م��ا  باحلكومة  و�صيطيحون  الثقة 

حلل الربملان«.

ما هي حركة ال�صرتات ال�صفراء؟
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احلركة للتنديد بارتفاع اأ�صعار الوقود.
 282 ل��ه��ا  م��ظ��اه��رة  اأول  يف  حت�����ص��د  اأن  ا���ص��ت��ط��اع��ت 
املدن  م��ن  والعديد  باري�س  بالعا�صمة  متظاهر،  األ��ف 
االإنرتنت،  عرب  اأطلقت  لدعوات  ا�صتجابة  الفرن�صية، 

للتنديد باالأو�صاع االجتماعية ال�صعبة.
امل�����ص��ب��وق��ة م���ن رح����م املواقع  خ���رج���ت احل���رك���ة غ���ري 
اأي جهة حزبية  اأي و�صاية من  االجتماعية بعيدا عن 
والية  ت��ه��ز  اأن  ق��وت��ه��ا  ب��ف��ع��ل  ا���ص��ت��ط��اع��ت  ن��ق��اب��ي��ة.  اأو 
ال���ذي ك��ان جم��ربا على  اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون،  الرئي�س 
ال�صعبة  املرحلة  هذه  لتجاوز  جديدة  اإ�صاحات  طرح 
ال�صرتات  لبا�س  اختارت  االأول من واليته.  اجل��زء  من 
ال�صفراء امل�صتخدمة من قبل ال�صائقني يف حال تعر�س 

�صياراتهم الأي عطل على الطريق، كرمز لها.

اأمريكا وبريطانيا وفرن�سا تبحث نقل طائرات م�سرية اإيرانية لرو�سيا يف االأمم املتحدة
ال�صتخدامها  اأ�صلحة  رو���ص��ي��ا  ملنح 

�صد اأوكرانيا«.
على  كثرية  اأدل���ة  “هناك  واأ���ص��اف 
االإيرانية  ال���ط���ائ���رات  ا���ص��ت��خ��دام 
امل�صرية ملهاجمة املدنيني واالأهداف 
الع�صكرية االأوكرانية، على الرغم 
م��ن اأن اإي���ران ال ت���زال ت��ك��ذب دون 

خجل ب�صاأن �صلوعها يف االأمر«.
مدربني  وج������ود  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار 
القرم  ���ص��ب��ه ج��زي��رة  اإي��ران��ي��ني يف 
اإي������ران يف  ي����ورط  اأن  ���ص��اأن��ه  “من 
م�صاعدة احلرب الرو�صية الوح�صية 
غري املربرة، مبا يف ذلك الهجمات 

على املدنيني االأوكرانيني«.

منها.
املدربني  اأن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  واأف�������ادت 
م���ن قاعدة  ي��ع��م��ل��ون  االإي���ران���ي���ني 
جزيرة  �صبه  يف  رو���ص��ي��ة  ع�صكرية 
كبري من  ع��دد  يوجد  القرم حيث 
ت�صلمها  م��ن��ذ  امل�����ص��رية  ال��ط��ائ��رات 
من اإي��ران. وقالت اإن املدربني من 
احل��ر���س ال��ث��وري االإي����راين، الذي 
تعتربه وا�صنطن منظمة اإرهابية.

التقرير، قال  �صوؤال عن  وردا على 
اخلارجية  وزارة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث 
“بينما لن نعلق على ما يبدو اأنها 
ت�صريبات ا�صتخباراتية، فقد حذرنا 
تخطط  اإي���ران  اأن  من  يوليو  منذ 

ا�صتخدامها.
مو�صكو  ت���زوي���د  ط���ه���ران  وت��ن��ف��ي 
بطائرات م�صرية. وتقول وا�صنطن 

اإن نفي اإيران كذب.
الثاثاء  ي����وم  ال��ك��رم��ل��ني  ون���ف���ى 
ا�صتخدام القوات الرو�صية طائرات 

م�صرية ملهاجمة اأوكرانيا.
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �صحيفة  وذك���رت 
م�صوؤولني  عن  نقا  الثاثاء  ي��وم 
اأم��ري��ك��ي��ني ح��ال��ي��ني و���ص��اب��ق��ني اأن 
اأرا�س  اإىل  مدربني  اأر�صلت  اإي���ران 
حمتلة يف اأوكرانيا مل�صاعدة الرو�س 
يف التغلب على م�صاكل يف اأ�صطول 
ا�صرتوه  ال��ذي  امل�صرية  ال��ط��ائ��رات 

امل�صرية،  “كاميكازي”  ط���ائ���رات 
الطيارين  اإىل  ي�����ص��ري  ل��ف��ظ  وه���و 
اليابانيني يف احلرب  االنتحاريني 
يوم  اأوكرانيا  الثانية، على  العاملية 
التحتية  البنية  واأ���ص��اب��ت  االث��ن��ني 
للطاقة وقتلت خم�صة اأ�صخا�س يف 

العا�صمة كييف.
طائرات  اإن���ه���ا  اأوك���ران���ي���ا  وت���ق���ول 
طراز  من  ال�صنع  اإيرانية  م�صرية 
ط����ائ����رات  وه�������ي  �صاهد-136 
اندفاعها  تنطلق نحو هدفها قبل 
ب�صرعة وانفجارها عند االرتطام. 
وحتركت كييف يوم الثاثاء نحو 
اإي���ران ب�صبب  ال��ع��اق��ات م��ع  قطع 

اإيرانية االأ�صل ا�صتخدمتها رو�صيا 
مل��ه��اج��م��ة اأه��������داف اأوك����ران����ي����ة يف 
رقم  االأم��ن  جمل�س  لقرار  انتهاك 
اتفاق  على  ���ص��ادق  ال���ذي   2231

2015 النووي االإيراين.
الذين  ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ون،  وق������ال 
عن  الك�صف  عدم  �صريطة  حتدثوا 
التي  الثاث،  ال��دول  اإن  هوياتهم، 
النقل  ع��م��ل��ي��ات  اأن  اأي�����ص��ا  ت��ع��ت��ق��د 
اأع�صاء  اأبلغت  القرار،  تنتهك  هذه 
م�صوؤول  من  �صتطلب  اأنها  املجل�س 
اإط��اع��ه��م على  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف 

الق�صية يوم االأربعاء.
واأط����ل����ق����ت رو����ص���ي���ا ع�������ص���رات من 

•• نيويورك-رويرتز

الواليات  اإن  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ون  ق����ال 
تعتزم  وفرن�صا  وبريطانيا  املتحدة 
اإيرانية  اأ�صلحة  نقل  ق�صية  ط��رح 
اج��ت��م��اع مغلق  رو���ص��ي��ا خ���ال  اإىل 
ملجل�س االأم���ن ال���دويل ي��وم  اأم�س 
كييف  ات��ه��م��ت  اأن  ب��ع��د  االأرب����ع����اء، 
مو�صكو با�صتخدام طائرات م�صرية 

اإيرانية �صد اأهداف مدنية.
ر�صالة  اأظهرت  اأخ��رى،  ناحية  من 
اأوكرانيا  اأن  روي��رتز  اطلعت عليها 
دعت خرباء االأمم املتحدة لفح�س 
اإن���ه���ا ط���ائ���رات م�صرية  ت���ق���ول  م���ا 
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عربي ودويل
نيوزيلندا تقرتح قوانني اأقوى لالإرهاب 

•• ويلنجتون-رويرتز

االأربعاء تغيريات على قانونني ملكافحة  اأم�س  النيوزيلندي   اقرتح الربملان 
االإرهاب يف الباد لفر�س مزيد من القيود على من يرجح اأنهم يخططون 
ل�صن هجوم. تاأتي التغيريات املقرتحة يف قانوين اأوامر املراقبة وردع االإرهاب 
اأعقاب هجوم  2021 يف  بعد طرح م�صروع قانون مكافحة االإره��اب يف عام 
باآرائه  نفذه رجل معروف  اأوكاند  اأ�صخا�س يف متجر يف  ب�صكني على عدة 
“بينما ال يوجد قانون  بيان  اآل��ن يف  ك��ريي  العدل  وزي��رة  املتطرفة. وقالت 
التغيريات  ه��ذه  ف��اإن  هجوم،  تنفيذ  من  داف��ع  لديه  اإرهابيا  مينع  اأن  ميكن 
�صتقطع �صوطا طويا يف منع وتعطيل وتقييد قدرتهم على ذلك«. وت�صمل 
التغيريات تو�صيع املعايري التي حتدد من ميكن فر�س قيود عليهم يف املجتمع 

وجعل اإلغاء ت�صنيف من يعتربون “اإرهابيني” اأكر �صعوبة.

ووعدها ب�صفر اآمن اإىل اإيران. اأوامر “احلر�س الثوري”، 
قرارها  اإل��ن��از  “اتخذت  واير”:  “اإيران  ل���  امل�صدر  وق��ال 
اأنها  ب��ال��ظ��ه��ور م��ن دون ح��ج��اب ق��ب��ل ن��ح��و �صهر وع��رف��ت 
اللجوء  االإل��زام��ي... مل تطلب  ب��دون احلجاب  �صتتناف�س 
بعد  ال��ع��ودة  واأرادت  اإي����ران  م��وج��ود يف  زوج��ه��ا  رمب���ا الأن 

املناف�صة. هي دائما تتخذ مثل هذه القرارات اجلريئة«.
ونقل الق�صم الفار�صي يف اإذاعة “بي بي �صي” الربيطانية 
اأنها  اأم�س،  �صاعة متاأخرة م�صاء  يف  “عن م�صدر مطلع” 
جواز  ���ص��ادروا  اأن  بعد  املفقودين  من  “واأ�صبحت  اختفت 
�صفرها وهاتفها املحمول” من دون ذكر ملن قام بامل�صادرة، 

اإال اإذا كان القّيمون على فريقها.
يف مطار االإمام  “اإيران واير”  اأفادت م�صادر  ويف املقابل، 

•• عوا�صم-وكاالت
افاد موقع “اإيران واير اأن الريا�صية االإيرانية اإلناز ركابي 
التي خلعت احلجاب يف م�صابقة دولية �صيتم نقلها مبا�صرة 
اإىل �صجن اإيفني �صيء ال�صمعة من مطار االإمام اخلميني 
الدويل. وكانت ركابي بدون حجاب عندما دخلت مناف�صة 
الت�صلق االآ�صيوية االأخرية يف العا�صمة الكورية اجلنوبية 

�صيول يوم االأحد.
احتاد  رئي�س  زارع،  ر�صا  اإن  واير”  “اإيران  ل�  م�صدر  ق��ال 
ال�صفارة  مبنى  داخ���ل  اإىل  ا�صتدرجها  االإي����راين  الت�صلق 
االإي���ران���ي���ة يف ���ص��ي��ول ب��ع��دم��ا ت��ل��ق��ى اأوام�������ر م���ن حممد 
على  بناء  االإيرانية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  خ�صرافيفافا، 

اإىل  اإلناز �صتنقل مبا�صرة من املطار  اإن  ال��دويل  اخلميني 
�صجن اإيفني.

كانت ركابي �صابة اأخرى تخطف االأ�صواء و�صط احتجاجات 
ت�صهدها اإيران منذ 16 �صبتمرب -اأيلول املا�صي با توقف، 
بتحديها القوانني اخلا�صة باحلجاب يف االأماكن العامة، 
حجاب،  دون  من  الت�صلق  مناف�صات  بنهائيات  وم�صاركتها 
1983 يتوعد من ال  منها على قانون �صدر عام  مت��رداً 

ت�صترت باحلجاب بال�صجن والغرامات.
النهائيات  يف  اأخ��رى  م�صابقات  يف  �صاركت  ال��ع��ّداءة  وكانت 
بحجابها، ولكن يبدو اأنها غريت موقفها بعدما تاأثرت مبا 
والظهور  خلعه  فقررت  احتجاجات،  من  اإي��ران  يف  يجري 
علناً من دونه يوم االأحد املا�صي، كدعم منها للمحتجني.

ركابي.. من من�سات التتويج اإىل اأ�سواأ �سجن يف اإيران

•• عوا�صم-وكاالت

على  هجماتها  من  رو�صيا  ت�صعد 
مما  الأوك���ران���ي���ا،  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
يف  ال��ط��اق��ة  بنظام  اأ����ص���راًرا  يلحق 
امل�صوؤولون  ي��ح��ذر  ح��ي��ث  ال���ب���اد، 
�صعبا  �صتاًء  اأن  م��ن  االأوك��ران��ي��ون 
ي��ل��وح يف االأف����ق، واأعلن  ال��ب��اد  يف 
فولودميري  االأوك�����راين  ال��رئ��ي�����س 
الرو�صية  ال��ق��وات  اأن  زيلين�صكي، 
ا�صتاأنفت الثاثاء ق�صفها لباده، 

وا�صفا اإياها ب�”االإرهابية«.
دّمر  ال��رو���ص��ي  ال��ق�����ص��ف  اأن  واأك����د 
من   30% ت��ق��ري��ب��ا  اأ����ص���ب���وع  يف 
حم��ط��ات ال��ط��اق��ة يف ال���ب���اد، ما 
للتيار  “هائل”  بانقطاع  ت�صبب 

الكهربائي يف خمتلف املناطق.
تويرت:  ع��ل��ى  ت���غ���ري���دة  يف  وق�����ال 
 30% ُدّم��رت  اأكتوبر،   10 “منذ 
االأوكرانية،  الطاقة  حمطات  من 
ما ت�صبب باأعطال هائلة يف جميع 
رف�صه  م���ك���ررا  الباد”،  اأن���ح���اء 
الرو�صي  الرئي�س  م��ع  للتفاو�س 

فادميري بوتني.

�صتاء �صعب
اأفادت �صركة “اأوكرنرجو” امل�صغلة 
ال�صربات  باأن  احلكومية،  لل�صبكة 
االأخرية يف و�صط و�صمال اأوكرانيا 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م���راف���ق  دم�����رت 
ال�صبت  ه��ج��وم  واأحل�����ق  ل��ل��ط��اق��ة، 
مبن�صاأة  ب��ال��غ��ة  اأ�����ص����رارا  امل��ا���ص��ي 

طاقة كبرية بالقرب من كييف.
اأن و�صع  اإىل  اأوك��رن��رج��و  واأ���ص��ارت 

 ”...“ موافقتهم،  على  ذلك  يدل 
اأو على قبولهم باالأمر الواقع«.

اأول��ي��ف��ر من  ن���وار  وي��ق��ول الباحث 
م��رك��ز ع��م��ران ل��ل��درا���ص��ات ومقره 
بر�س،  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة  ت���رك���ي���ا، 
“خلق عدم تدخل تركيا فراغاً يف 
لها  التي  الهيئة  ا�صتغلته  امل��ي��دان 
و�صيا�صية”،  اق��ت�����ص��ادي��ة  م�صالح 
“عدم تدخل االأت��راك قد  م�صيفاً 
يعني اال�صتفادة من القوى االأكر 

تنظيماً ل�صبط الف�صائل«.
بعث  “تريد  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  وي��ت��اب��ع 
على  ق���ادرة  باأنها  وا�صحة  ر�صائل 

�صبط املنطقة«.
لكن لي�س وا�صحاً حتى االآن حجم 

على ا�صتخدام الطريقة االأمريكية 
العنف  طريقة  اأي  االأزم���ات،  بحل 
يف  ���ص��اه��دن��اه  ال���ذي  مثل  ال�صديد 
العراق عام 3003، لكنها تتجنب 
اإىل اليوم، وتف�صل  هذه الطريقة 
املفاو�صات التي حتقق لها رغباتها 
الوقت  م��رور  مع  لكن  و�صروطها، 
للمفاو�صات  زيلين�صكي  ورف�����س 
ن����رى ب�����اأن ال��رئ��ي�����س االأوك�������راين 
يخ�صر حقيقة على اأر�س الواقع«.

 الرد الغربي
االأمريكية  ال��ف��ع��ل  ردود  ت���وال���ت 
واالأوروبية على الهجمات الرو�صية، 
اأمريكيون  م�صوؤولون  اأعرب  حيث 
واأوروب��ي��ون عن �صدمتهم، وتعهد 
من  مزيد  بتقدمي  اأوروبيون  قادة 

الدعم الع�صكري لكييف.
االأملانية  ال���دف���اع  وزارة  و���ص��ل��م��ت 
اأوك���ران���ي���ا م��ن��ظ��وم��ات دف����اع جوي 
م����ت����ط����ورة، وه�����ي م���ن���ظ���وم���ة من 
اأرب���ع���ة اأن��ظ��م��ة دف����اع ج���وي طراز 
IRIS-T، ت�صم �صواريخ بنظام 
من  احل��م��راء،  حتت  اأ�صعة  توجيه 

نوع جو-جو.
جو  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ن��دد  كما 
نظريه  م����ع  ات�������ص���ال  يف  ب����اي����دن، 
الرو�صية  بالهجمات  االأوك�����راين، 
اأوكرانيا  يف  مدنا  ا�صتهدفت  التي 
مبا يف ذلك العا�صمة كييف، وتعهد 
بايدن يف االت�صال مبوا�صلة تزويد 
اأوك��ران��ي��ا ب��ال��دع��م ال���ازم للدفاع 
اأنظمة  ذل���ك  ن��ف�����ص��ه��ا مب���ا يف  ع���ن 

الدفاع اجلوي املتقدمة.

ال�صيطرة  حتت  الباد  يف  الطاقة 
ل��ك��ن��ه��ا حثت  ال���وق���ت احل������ايل،  يف 
االأوك����ران����ي����ني ع��ل��ى ال��ت��ق�����ص��ف يف 
للم�صاعدة  للطاقة  ا�صتخدامهم 
ال��ط��ارئ. كما  االإغ����اق  يف جتنب 
االأوكرانيني  ال�صبكة  م�صغل  ح��ذر 
من اأن �صتاء �صعبا ينتظرهم حيث 
توا�صل رو�صيا هجماتها يف االأ�صهر 
اأن  ويبدو  قتامة،  واالأك��ر  الباردة 
البنية  �صرب  على  عازمة  مو�صكو 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة يف اأوك���ران���ي���ا 
وت��ك��ث��ي��ف ���ص��رب��ات��ه��ا م���ع اق����رتاب 

ف�صل ال�صتاء.

 اأهداف الق�صف
م���و����ص���ك���و،  امل����ق����ي����م يف  ال����ب����اح����ث 
رو�ص����يا  اإن  ق��ال  �صليمان،  و�صيم 
العملية  ان���ط�������اق  م���ن���ذ  ح������ذرت 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ا���ص��ت��ه��داف  م���ن 

الرو�صية..
فه������م  ذل����ك،  اإىل  ب��االإ���ص��اف��������������������ة   
ال��ب��ع�����س ال�����ص��رب وال���رتي���ث الذي 
املرحلة  يف  م��و���ص��������ك��و  ات��ب��ع��ت�����������������ه 
ال�����ص��اب��ق��ة ع��ل��ى اأن����ه ���ص��ع��ف، حيث 
النف�س  ���ص�����������������ي��ا���ص��ة  ع��ن��ه��ا  ع�����رف 
طريق  وت���ف�������ص���ي���ل���ه���ا  ال����ط����وي����ل 

التفاو�س.

“�صكاي  مل��وق��ع  �صليمان،  واأ���ص��اف 
اأن  ي��ب��دو  “لكن  عربية””  ن��ي��وز 
البع�س  ظ��ن��ه��ا  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ه�����ذه 
����ص���ع���ف���ا، وه������و م�����ا الح����ظ����ن����اه يف 
التي  الغربية  االإعامية  التقارير 
القرم،  ج�صر  تفجري  مع  تزامنت 
اأنه  على  احل���دث  ل��ه��ذا  روج  حيث 
ال��ذي ا�صطر  اإجن���از كبري، االأم���ر 
مو�صكو للرد بقوة وحزم �صديدين 
ع���ل���ى ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة م����ن خال 
بعيدة  للطاقة  م��راف��ق  ا�صتهداف 

عن املدنيني«.
على  ت�����ص��غ��ط  رو����ص���ي���ا  اأن  وت���اب���ع 

جلره  العملية  ب��ه��ذه  زيلين�صكي 
خ�صو�صا  املفاو�صات،  طاولة  اإىل 
ب��ع��د ت�����ص��ري��ح��ات��ه االأخ������رية التي 
للواقع،  ن��ك��ران  بحالة  فيها  ظهر 
الرئي�س  اأي  االأخ�����ري  ظ���ن  ح��ي��ث 
االأوك���راين، اأن��ه بالفعل ق��ادر على 
اأث��ب��ت��ت مو�صكو  االن��ت�����ص��ار، ح��ي��ث 
اأول  خ���ال  ول��ل��غ��رب  لزيلين�صكي 
ي���وم م��ن رده����ا ع��ل��ى ���ص��رب ج�صر 
ع���امل من  “يعي�س يف  اأن����ه  ال��ق��رم 

اخليال ال اأكر«.
واأ�صار اإىل اأن رو�صيا تريد اأن تو�صل 
ر�صالة مفادها؛ اأن “مو�صكو قادرة 

الطرفني،  بني  للف�صل  تركمانية 
وفق  تركيا”،  م��ن  بطلب  “غالباً 

املر�صد.
املعارك،  من  اأي��ام  ع�صرة  واأ�صفرت 
 28 مقتل  ع��ن  امل��ر���ص��د،  بح�صب 
ال�صام  حت��ري��ر  هيئة  م��ن  عن�صراً 
الف�صائل  م�����ن  م����ق����ات����ًا  و20 

املتحاربة وع�صرة مدنيني.
يرى �صكان اأن هيئة حترير ال�صام 
ما كانت لتدخل اإىل املنطقة لوال 
موافقة االأتراك الذين مل تتدخل 

قواتهم لوقف االقتتال الداخلي.
مل  االآن،  “حتى  ال�����ص��ام��ي  وق����ال 
من  ر�صمي  �صريح  م��وق��ف  يظهر 
االأت�����راك جت���اه ال��ت��ح��رك��ات ورمبا 

•• بريوت-اأ ف ب

القوات  ���ص��ي��ط��رة  م��ن��اط��ق  ت�����ص��ه��د 
���ص��وري��ا تغرياً  ���ص��م��ال  ال��رتك��ي��ة يف 
يف خارطة النفوذ مع دخول هيئة 
الن�صرة  ال�صام”جبهة  حت���ري���ر 
داخلي  اقتتال  اإث��ر  اإليها  �صابقاً” 
موالية  حم���ل���ي���ة  ف�������ص���ائ���ل  ب�����ني 

الأنقرة.
هو  وما  امل�صيطرة  القوى  من هي 
وتركيا  ال�����ص��ام  حت��ري��ر  هيئة  دور 
احتمال  عن  م��وؤخ��راً  اأع��رب��ت  التي 

انفتاح على دم�صق؟
ت����دور ا���ص��ت��ب��اك��ات م��ن��ذ اأك����ر من 
ع�صرة اأيام يف ريف حمافظة حلب 
مع  حدودية  منطقة  يف  ال�صمايل، 
ت��رك��ي��ا ���ص��ي��ط��رت ع��ل��ي��ه��ا االأخ����رية 
م��ع ف�����ص��ائ��ل ���ص��وري��ة م��وال��ي��ة لها 
على مراحل اإثر عمليات ع�صكرية 
منذ  �����ص����وري����ا  يف  ن���ف���ذت���ه���ا  ع������دة 
هذه  وا�صتهدفت   .2016 ال��ع��ام 
املقاتلني  اإبعاد  العمليات خ�صو�صا 

االأكراد عن حدودها.
املنطقة  يف  تركية  ق���وات  وتنت�صر 
جمال�س  اإدارت�����ه�����ا  ت���ت���وىل  ال���ت���ي 
الرتكية  املحافظات  تتبع  حملية 
القريبة مثل غازي عنتاب وكيلي�س 

و�صانلي اأورفا.
ف�صيًا   30 ح�������وايل  ي��ت��ق��ا���ص��م 
يعرف  م�����ا  اإط���������ار  يف  م���ن�������ص���وي���ا 

ال�صوري”  ال��وط��ن��ي  ب�”اجلي�س 
امل�����وايل الأن���ق���رة، ال�����ص��ي��ط��رة على 
امل��ن��ط��ق��ة احل����دودي����ة امل��م��ت��دة من 
ال�صمايل  حلب  ري��ف  يف  جرابل�س 
ريفها  يف  ع��ف��ري��ن  اإىل  ال�����ص��رق��ي 
الغربي، مروراً مبدن رئي�صية مثل 

الباب واأعزاز.
رئي�صي  ب�����ص��ك��ل  ال��ف�����ص��ائ��ل  ت�����ص��م 
جمموعات  يف  ���ص��اب��ق��ني  م��ق��ات��ل��ني 
معار�صة مت اإجاوؤهم من مناطق 
�صورية اأخرى اإثر هزمية ف�صائلهم 
مثل  ال�صوري،  النظام  ق��وات  اأم��ام 
اجلبهة ال�صامية التي كانت تن�صط 
يف مدينة حلب، اأو جي�س االإ�صام 
املعار�س  الف�صيل  يعد  ك��ان  ال��ذي 

االأبرز قرب دم�صق.
وم������ن ب�����ني ال���ف�������ص���ائ���ل اأي���������ص����اً، 
جم���م���وع���ات ت��ن�����ص��ط اأ����ص���ا����ص���اً يف 
ال�صلطان  ف�����ص��ي��ل  م��ث��ل  ال�����ص��م��ال 
العمليات  مراد، واأخرى برزت مع 
الع�صكرية الرتكية وبينها ف�صيا 

احلمزة و�صليمان �صاه.
وت��ت��ق��ا���ص��م ال��ف�����ص��ائ��ل ال��ن��ف��وذ بني 

القرى واملدن واالأحياء.
املناطق  ت���ل���ك  ����ص���ك���ان  وي���ّت���ه���م���ه���ا 
اأرا�س  م�����ص��ادرة  بينها  بانتهاكات 
زراعية،  وحم��ا���ص��ي��ل  ومم��ت��ل��ك��ات 
وبتنفيذ اعتقاالت ع�صوائية، واإدارة 

املنطقة بقوة ال�صاح والتخويف.
العفو  منظمة  ات��ه��م��ت  اأن  و���ص��ب��ق 

الأنقرة  املوالية  الف�صائل  الدولية 
وتنفيذ  حرب”  “جرائم  بارتكاب 
ع��م��ل��ي��ات اإع������دام ع�����ص��وائ��ي��ة خارج 

القانون.
التي  اإدل��������ب  حم���اف���ظ���ة  حت�������اذي 
على  ال�صام  حترير  هيئة  ت�صيطر 
نحو ن�صف م�صاحتها وتر�صي فيها 
اإداري�����اً وق�����ص��ائ��ي��اً، مناطق  ن��ظ��ام��اً 

نفوذ الف�صائل املوالية الأنقرة.
ال�صام  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة  وب�����ص��ط��ت 
وا���ص��ن��ط��ن منظمة  ت��ع��ده��ا  ال���ت���ي 
اإدلب  على  �صيطرتها  “اإرهابية”، 
من  ع��ام��ني  اإث���ر   ،2019 مطلع 
ف�صائل  م��ع  متقطعة  ا���ص��ت��ب��اك��ات 
وانتقل  ن��ف��وذه��ا  ت���راج���ع  اأخ������رى 

الكثري منها اإىل �صمال حلب.
وحافظت تركيا على عاقة وّد مع 
هيئة حترير ال�صام، ومل ت�صجل اأي 
�صدامات بني الطرفني. وللقوات 
املنطقة  يف  انت�صار  نقاط  الرتكية 
يف اإط���ار ات��ف��اق م��ع رو���ص��ي��ا لوقف 
تنفذها  ك��ان��ت  ع�صكرية  ه��ج��م��ات 
الهيئة  وت�صيطر  ال��ن��ظ��ام.  ق���وات 
ال��ه��وى احلدودي  ب��اب  على معرب 
الوحيد  امل���م���ر  وه����و  ت���رك���ي���ا،  م���ع 
الذي تنقل عربه م�صاعدات االأمم 
امل��ن��ط��ق��ة، واالأرج�����ح  اإىل  امل��ت��ح��دة 

اإمدادات الهيئة.
و���ص��ه��دت م��ن��اط��ق ���ص��ي��ط��رة هيئة 
حتركات  م�������رارا  ال�������ص���ام  حت���ري���ر 

املت�صّدد  احل��ك��م  ع��ل��ى  احتجاجية 
على  والت�صييق  مت��ار���ص��ه،  ال���ذي 

احلريات.
االأول- ت�����ص��ري��ن  م���ن  ال��ث��ام��ن  يف 
اأك��ت��وب��ر، ان��دل��ع��ت ا���ص��ت��ب��اك��ات بني 
ف�صيلي اجلبهة ال�صامية واحلمزة 
���ص��م��ال �صرق  ال��ب��اب يف  يف م��دي��ن��ة 
ح���ل���ب، اإث�����ر ات���ه���ام االأخ������ري بقتل 
ن��ا���ص��ط اإع����ام����ي. وم����ا ل��ب��ث��ت اأن 
هيئة  وت��دّخ��ل��ت  امل��ع��ارك.  تو�صعت 
حترير ال�صام دعماً لف�صائل معينة 
ب��ي��ن��ه��ا احل���م���زة ���ص��د اأخ�����رى على 
اجلي�س  يف  الثالث  الفيلق  راأ���ص��ه��ا 
الوطني ال�صوري الذي ي�صم اأي�صا 
اجلبهة ال�صامية وجي�س االإ�صام.

وبعد اأيام قليلة فقط، دخلت هيئة 
م��ن��ط��ق��ة عفرين  ال�������ص���ام  حت���ري���ر 
للمرة  موؤ�ص�صاتها  كافة  وت�صّلمت 

االأوىل.
وقال املتحدث با�صم الفليق الثالث 
لوكالة  ال�����ص��ام��ي  ال���دي���ن  ����ص���راج 
“ت�صيطر  الهيئة  اإن  بر�س  فران�س 
بالكامل،  ع��ف��ري��ن  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى 
وعلى كافة املوؤ�ص�صات فيها، وتولت 

االأمن العام واإدارة احلواجز«.
واأف�����اد امل��ر���ص��د ال�����ص��وري حلقوق 
اتفاق  اإىل  التو�صل  ع��ن  االإن�����ص��ان 
ب���ني ال��ط��رف��ني امل��ت��ق��ات��ل��ني ين�س 
املوؤ�ص�صات  الهيئة  تت�صلم  اأن  على 
اخل��دم��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة، وتتوىل 

وتن�صر  عفرين،  يف  االأم���ن  اإر���ص��اء 
عنا�صرها عند املعابر الفا�صلة مع 

مناطق قوات النظام واالأكراد.
ي�صمل  اأن  امل���ف���رت����س  م���ن  وك�����ان 
اأنه  اإال  اأخ�����رى،  م��ن��اط��ق  االت���ف���اق 
عفرين،  اإىل  الهيئة  دخ���ول  م��ن��ذ 
ال�صكان  م��ن  م��ئ��ات  ب�صع  ت��ظ��اه��ر 
لدخولها  رف�������ص���اً  ع����دة  م����دن  يف 
هتافات  م��رددي��ن  مناطقهم،  اإىل 
“جوالين “زعيم حترير ال�صام اأبو 

حمّمد اجلوالين” يطلع برا«.
ال��ه��دوء، جتددت  م��ن  يومني  بعد 
هيئة  واأح����������رزت  اال����ص���ت���ب���اك���ات. 
حت��ري��ر ال�����ص��ام ت��ق��دم��اً يف حميط 
اأع��زاز، ثم تدخلت ف�صائل  مدينة 

حتذير من اأزمة طاقة نووية 
ب�سبب االإ�سرابات يف فرن�سا

•• باري�س-وكاالت

قالت �صركة �صبكة نقل الكهرباء الفرن�صية، اآر.تي.اإي، اإن االإ�صرابات التي 
تواجهها حمطات الطاقة النووية الفرن�صية تهدد اأمن الطاقة للخطر يف 
بعد  املغلقة  مفاعاتها  ت�صغيل  الإع��ادة  الباد  فيه  تكافح  وقت  يف  ال�صتاء، 

اأعمال ال�صيانة.
واأو�صحت ال�صركة اأن تو�صع النزاع العمايل “�صتكون له اآثار كربى يف ذروة 
كان  االأق���ل  على  مفاعات   6 االإ���ص��راب��ات  طالت  اأن  بعد  ال�صتاء”،  ف�صل 

ُيفرت�س اأن ُت�صغل يف نهاية ال�صهر اجلاري.
التاأك�صد،  وم�صاكل  ك��ورون��ا،  فريو�س  جائحة  ب�صبب  ال�صيانة  تاأخر  واأدى 
والتاآكل، اإىل اإغاق نحو ن�صف حمطات الطاقة النووية، ال� 56، يف تعيق 

االإ�صرابات اجلديدة اأعمال االإ�صاح.
ال�صهر اجلاري،  اأمن االإم��دادات مل�صتوى خماطر حم��دودة بقية  ويتعر�س 
الثاين  املعتدلة يف بداية نوفمرب-ت�صرين  املخاطر  اإىل م�صتوى  و�صريتفع 
املقبل، يف بلد يعتمد منذ فرتة طويلة اعتماداً كبرياً على حمطاته النووية 

لتوليد الكهرباء.
وتزودها  اأملانيا  جارتها  من  الكهرباء  على  فرن�صا  حت�صل  اأن  املقرر  وم��ن 
وح�صب “اآر  بالغاز مقابل ذلك، حيث تبلغ �صعتها التخزينية االآن 98%. 
فاإن لفرن�صا خماوف حمدودة على اإمدادات الغاز، وتوجه نداءات  تي اإي” ، 

اإىل املواطنني للتوفري لتكفي الباد لتجاوز ف�صل ال�صتاء.

تركيا  متنحها  ق��د  ال��ت��ي  ال�صلطة 
حول  ال��ت�����ص��اوؤالت  وت��ك��ر  للهيئة. 
الدور الذي قد تلعبه الهيئة يف اأي 
عملية ع�صكرية جديدة قد ت�صنها 
تركيا �صد املقاتلني االأك��راد، اأو يف 
اأي ت�صويات يف امل�صتقبل، خ�صو�صاً 
اإث������ر اإع�������ان م�������ص���وؤول���ني اأت������راك 
العاقات  اإع����ادة  ع��ل��ى  ان��ف��ت��اح��ه��م 

املنقطعة منذ �صنوات، مع دم�صق.
واأع������رب������ت وا����ص���ن���ط���ن ال���داع���م���ة 
“توغل”  اإزاء  لاأكراد، عن قلقها 
الهيئة. و�صددت �صفارتها يف �صوريا 
على  “تويرت”،  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف 
“وجوب �صحب قوات هيئة حترير 

ال�صام من املنطقة على الفور«.

   ملاذا تق�سف رو�سيا البنية التحتية للطاقة يف اأوكرانيا؟

اإ�ستونيا: رو�سيا �ستحتاج عامني على االأقل الإعادة بناء جي�سها
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اإىل  زي��ارة  خ��ال  بيفكور  هانو  االإ�صتوين  الدفاع  وزي��ر  اعترب 
االأقّل  لعامني على  االأرج��ح  �صتحتاج على  رو�صيا  اأّن  وا�صنطن 
ال��ذي كان عليه قبل بدء غزوها  امل�صتوى  اإىل  الإع��ادة جي�صها 

الأوكرانيا، داعياً اإىل موا�صلة ال�صغط على مو�صكو.
اأوكرانيا  اأمد احلرب يف  اأن يطول  واإذ توّقع الوزير االإ�صتوين 
اأن يحّققوا  اإىل  االأوكرانيني  الوقوف مع  الغرب  نا�صد  كثرياً، 

انت�صار “العامل احلّر«.
اأوكرانيا  ا�صتهداف  اإىل  رو�صيا  فيه  جل���اأت  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
من  ا�صرتتها  اأّن��ه��ا  يعتقدالغرب  مفّخخة،  م�صرّية  بطائرات 
الرت�صانة  اأّن  اإىل  ت�صري  معلوماته  اإّن  بيفكور  ق���ال  اإي�����ران، 
معه  اأ�صبحت  ال��ذي  احل��ّد  اإىل  تقّل�صت  الرو�صية  الع�صكرية 
امل�صاّدة  اإ�س-300  ���ص��واري��خ  ت�����ص��ت��خ��دم  ال��رو���ص��ي��ة  ال���ق���وات 
للطائرات بديًا عن ال�صواريخ العادية. واأ�صاف اأّن معلوماته 

ت�صري اأي�صاً اإىل اأّن بع�س ال�صواريخ الرو�صية انفجرت قبل اأن 
تبلغ هدفها ب�صبب تقادمها.

وخال مائدة م�صتديرة مع �صحافيني يف العا�صمة االأمريكية 
قال الوزير االإ�صتوين اإّن “هناك اتفاق يف االآراء، ب�صكل اأو باآخر، 
اأربع  اإىل  �صنتني  بني  ما  رو�صيا  من  �صيتطّلب  االأم��ر  اأّن  على 
اأو حتى قدرات م�صابهة لتلك  �صنني ال�صتعادة بع�س القدرات 
التي كانت لديها” قبل احلرب. ولفت الوزير اإىل اأّن العقوبات 
التي فر�صها الغرب على رو�صيا اإثر غزوها اأوكرانيا اأّثرت �صلباً 
ب�صكل خا�س على قدرتها على اإنتاج الطائرات و�صيانتها الأّن 
تدخل  رئي�صية  م��ك��ّون��ات  م��ن  مو�صكو  حرمت  العقوبات  ه��ذه 
“عندما  اأّن��ه  بيفكور على  و���ص��ّدد  ال��ط��ائ��رات.  ه��ذه  يف �صناعة 
نتمّكن من اإيجاد طرق جديدة للتاأثري على رو�صيا من خال 
العقوبات، فعلينا بالطبع اأن نفعل ذلك«. ويف وا�صنطن التقى 

الوزير االإ�صتوين نظريه االأمريكي لويد اأو�صنت.
“باإ�صتونيا  اأو�صنت  اأ�صاد  االجتماع،  اأعقاب  يف  �صدر  بيان  ويف 

لدعمها اأوكرانيا تتّطلع اإىل امل�صتقبل«.
كما اأعلن الوزير االأمريكي اأّنه “اّتفق مع الوزير بيفكور على 

�صرورة احلفاظ على دعم قوي )لكييف( يف امل�صتقبل«.
اأّن  من  بيفكور  ح��ّذر  ال�صحافيني،  مع  احل��واري��ة  جل�صته  ويف 
رو�صيا ال تزال ق��ادرة على �صّن هجمات، مبا يف ذلك �صّد دول 

اأع�صاء يف حلف �صمال االأطل�صي مثل بلده اإ�صتونيا.
رو�صيا  تلجاأ  اأن  احتمال  من  االإ�صتوين  ال��وزي��ر  قّلل  باملقابل، 
لّوح  �صيناريو  وهو  اأوكرانيا،  �صّد  النووي  ال�صاح  ال�صتخدام 
اأربع  �صّم  اأعلن  عندما  بوتني  الرو�صي فادميري  الرئي�س  به 

مقاطعات اأوكرانية اإىل باده.
وقال بيفكور اإّن رو�صيا “اأثارت اخلوف يف اأوكرانيا” بالهجمات 
اأّي  هناك  لي�صت  وبالتايل  التقليدية  باأ�صلحتها  ت�صّنها  التي 

“قيمة م�صافة، اإيجابية لرو�صيا” يف �صّن �صربة نووية.
“ف�صيفقدون  ال���ذّري  ال�صاح  ال��رو���س  ا�صتخدم  اإذا  اأّن���ه  واأّك���د 

موؤّيديهم ال�صامتني مثل ال�صني اأو غريها«.

تتقا�صم الف�صائل النفوذ بني القرى واملدن واالأحياء 

ماذا يح�سل يف مناطق النفوذ الرتكي يف �سمال �سوريا؟ 
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�صجل ال�صنوات اخلم�س املا�صية يواجه اختبار الوقائع

املوؤمتر الع�سرون للحزب ال�سيوعي: اأي زعامة لل�سني...؟
•• الفجر -بارتيليمي كورمونت 

ترجمة خرية ال�صيباين
   �صي�صهد املوؤمتر الع�صرين للحزب ال�صيوعي ال�صيني 
الذي افتتح يف بكني يف 16 اأكتوبر, با�صتثناء مفاجاأة 
غري متوقعة, اإعادة تعيني الرئي�س �صي جني بينغ 

لفرتة والية ثالثة مدتها خم�س �صنوات. واإذا كانت 
عبادة �صخ�صية رجل بكني القوي, وت�صلب النظام 
امللحوظ على مدى ال�صنوات الع�صر املا�صية مو�صوع 
درا�صات عديدة يف العامل الغربي, فان ما �صيقدمه 
تقييم  خا�صة  هو  املنا�صبة  بهذه  ال�صيني  الرئي�س 

ل�صيا�صته يف ال�صنوات اخلم�س املا�صية.

نتائج  متجيــــــد  فر�صــــــــة  له  �صـــــتتاح  ولئن     
املدعوين  احلزب  اأع�صاء  من   2300 اأمام  قيادته 
ال�صني  جعل  بهدف  والتذكري  ال�صعب,  ق�صر  اإىل 
2049, فاإن �صجله يف  اأول قوة عاملية بحلول عام 
اختبار  ذلك  مع  يواجه  املا�صية  اخلم�س  ال�صنوات 

الوقائع..

التوجهات  على  قـــــوي  تاأثيـــر  لــه  و�صــيكون   
عام  القادم  املوؤمتر  حتى  واالقت�صادية  ال�صيا�صية 

.2027
�صي  الــرئــيــ�ــس  “بدلة  �صتكون  كــيــف  ــذا,  ــك وه    
اجلديدة” يف نهاية اجتماع احلزب-الدولة الكبري 

هذا, وما هو هام�س مناورته؟

موؤمتر املراجعة ام اال�صتمرارية؟�صي جني بينغ ووالية ثالثة تبحث عن عنوان

اأثر جائحة كوفيد-19
 على النمو االقت�صادي

   مل تكن ال�صني منذ الثمانينات 
ب�����ص��اأن �صحة  قلقة اىل ه��ذا احل��د 

اقت�صادها.
االآ�صيوية  االأزم������ة  ت���اأث���ري  ك����ان     
1997 حم���دوًدا، وحتى بعد  ع��ام 
االأزمة املالية العاملية لعام 2008، 
كان رئي�س الوزراء يف ذلك الوقت، 
وي���ن ج��ي��اب��او، ق�����ادًرا ع��ل��ى حتقيق 
ال��ت��ع��ايف م��ن خ���ال اق����رتاح خطة 
النمو،  من�����وذج  الإ�����ص����اح  وا����ص���ع���ة 
اال�صتهاك  تنمية  حول  متحورت 

املحلي والطبقة الو�صطى.
   ان ال��و���ص��ع احل���ايل اأك���ر اإث���ارة 
منخف�س  من��و  م��ع��دل  م��ع  للقلق، 
ح�صب  -ي����������������رتاوح  ت������اري������خ������ًي������ا 
باملائة  و6   2 ب���ني  ال�����ص��دا���ص��ي��ات 
و�صول  منذ  يتباطاأ  ان��ف��ك  –وما 
عام  ال�صلطة  اإىل  بينغ  ج��ني  ���ص��ي 
ال����ره����ان  يف  ال����رغ����ب����ة   .2013
جمددا على اال�صتهاك املحلي هو 
اخليار املف�صل، اال ان هذه الرافعة 
االأرقام  ال�صتعادة  كافية  تكون  لن 
القرن  م��ن  االأول  للعقد  امل��ذه��ل��ة 

احلادي والع�صرين.
   اإن وب��اء كوفيد-19 واإدارت���ه يف 
قادته  ب��ه��ا  يتباهى  ال��ت��ي  ال�����ص��ني، 
كثرًيا –من خال ت�صليط ال�صوء 
املنخف�صة  الب�صرية  اخل�صائر  على 
الواليات  اأو  ب��اأوروب��ا  مقارنة  ج��ًدا 
املتحدة -وال���ذي   ال ي��زال ينعك�س 
تقييدية  اإج����راءات  يف  ال��ي��وم  حتى 
اإب������راز  اإىل  اإال  ي������وؤد  مل  ل���ل���غ���اي���ة، 
ماحظته  ���ص��ب��ق  ال�����ذي  االجت������اه 
ال�������ص���ن���وات االأخ�������������رية.    لقد  يف 
باأكملها،  م��ق��اط��ع��ات  اإغ����اق  اأدى 
ال�صفر،  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ص��ة  وال��ق��ي��ود 
اإىل انخفا�س حاد يف النمو، والذي 
بالتاأكيد منذ ثمانية ع�صر  انتع�س 
�صهًرا بعد عام 2020 املرعب -كما 
هو احلال يف بقية العامل -لكنه ال 
القادة  ا���ص��رار  ب�صبب  معوًقا  ي��زال 
�صفر  با�صرتاتيجية  التم�صك  على 
كوفيد التي تخلى عنها الاعبون 
االقت�صاد  االآخ��رون يف  الرئي�صيون 

الدويل منذ فرتة طويلة.
العوملة،  يف  رئي�صًيا  دوًرا  تلعب     
ه���ك���ذا ت���ع���اين ال�������ص���ني، ع���ل���ى حد 
النمو  ال�صواء، من تباطوؤ عاملي يف 
ال�صيا�صي  نظامها  قدرة  ومن عدم 
على مراجعة نف�صه، خوفا من نزع 
ال�صرعية عن قادته. عندما تظهر 
ا�صتثنائية  من��و  م��ع��دالت  ال�����ص��ني 
وت�صمح لل�صينيني بالراء، تكت�صب 
ال�صرعية...  م��ن  م��زي��دا  ال�صلطة 

ا ... غري ان العك�س �صحيح اأي�صً

�صيا�صة خارجية م�صّو�صة
   يف ع��ه��د ���ص��ي ج��ني ب��ي��ن��غ، تخلت 
ال�صيا�صة  يف  تكتمها  ع��ن  ال�����ص��ني 
دينغ  م���ن  اإرث  وه����و  اخل���ارج���ي���ة، 
�صياو بينغ، وهي تظهر االآن نف�صها 
م�صاركتها  يف  �����ص����واء  ع���ق���د،  ب����ا 
ومنوها  ال���دول���ي���ة،  امل��وؤ���ص�����ص��ات  يف 
الع�صكري، وعاقتها مع جريانها، 
واأي�صا ا�صرتاتيجية تطوير البنية 
جت�صدها  التي  العامل،  يف  التحتية 
م��ب��ادرة احل����زام وال��ط��ري��ق املكلفة 
ل��ل��غ��اي��ة ال���ت���ي ي���وؤي���ده���ا ���ص��ي جني 

بينغ.
النقطة،  ه����ذه  يف  ذل�����ك،  وم����ع     

اأهمية مما كان متوقًعا، والأن  اأقل 
لي�صت  ب��ك��ني  واإم����ك����ان����ات  و����ص���ائ���ل 
مقاومات  هناك  والأن  ح���دود،  ب��ا 
بكني  ت�صتفيد  اأن  ومي��ك��ن  ك��ث��رية. 
ال��ع�����ص��ري��ن لاإعان  امل���وؤمت���ر  م��ن 
الو�صع  اإىل  “العودة  اأج��ن��دة  ع��ن 
الوباء،  ق�صية  ب�����ص��اأن  الطبيعي” 
ت��ق��ل��ي��ل م�����دة احلجر  ���ص��ب��ق  وق�����د 
ال�صحي ب�صكل كبري للغاية، بل مت 

اإلغاوؤه يف بع�س احلاالت.
   وميكن التعويل على باغة �صي 
جني بينغ ليعلن باعتزاز اأن ال�صني 
وباء كوفيد -19،  تغلبت على  قد 
واأن الوقت قد حان لقلب ال�صفحة 
با�صرتاتيجية  يتعلق  فيما  اما    ...
التاأثري والنفوذ، ميكن اأن ت�صتلهم 
هو  رئا�صة  م��ن  الثالثة  �صي  والي��ة 
ج��ي��ن��ت��او، ال����ذي راه����ن ع��ل��ى القوة 
مقنعة.  ن��ت��ائ��ج  حم��ق��ق��ا  ال��ن��اع��م��ة 
���ا، ن���ع���ّول ع��ل��ى موهبة  اأي�������صً وه��ن��ا 
وان  تبّنيها،  يف  ال�صيني  الرئي�س 

ي�صبح بطلها.
   اأخرًيا، ترغب ال�صني -ويجب -اأن 
اأ�صا�صا  الغربية  ال��دول  جت��دد )م��ع 
وفقط( العاقة الدبلوما�صية التي 
ال�صنوات  م��دار  على  تقوي�صها  مت 
اخلم�س االخرية، والذئاب املقاتلة 
املتقدمة  ال��ب��ل��دان  اأزع���ج���ت  ال��ت��ي 
���ص��واء، خا�صة  وال��ن��ام��ي��ة على ح��د 
يجب  حيث  اآ���ص��ي��ا،  �صرق  جنوب  يف 
اأن يرتك هوؤالء م�صاحة ملفاو�صني 
ميكننا  ����ا،  اأي���������صً ه���ن���ا  ح��ق��ي��ق��ي��ني. 
بينغ  التعويل على قدرة �صي جني 
اأنه  مب��ا  ج��دي��د،  توجه  غر�س  على 
ومع  ���ص��رع��ي��ت��ه.  ب��ت��ع��زي��ز  �صي�صمح 
بخ�صو�س  ن��ح��ذر  ان  ي��ج��ب  ذل���ك، 
هذه النقطة االأخرية عدم اخللط 
ب��ني ك��ل ���ص��يء: ل��ن ت��ك��ون اأولوية 
ب����ك����ني، خ�����ال ف�����رتة والي�������ة �صي 
الغربية،  ال��ق��وى  اإغ�����واء  ال��ث��ال��ث��ة، 
التي �صتظل العاقات معها �صعبة 
)اأي����ا ك���ان ال��رئ��ي�����س ال�����ص��ي��ن��ي(، بل 
يف  و�صريك  كنموذج  دوره���ا  تعزيز 

عيون املجتمعات النامية.

ن���اح���ظ ت����ب����اط����وؤًا، وي���رج���ع ذلك 
ولكن  كوفيد-19،  اإىل  ج��زئ��ًي��ا 
للغاية  حم����دود  ع��ائ��د  اإىل  ��ا  اأي�����صً
االآن  والذي يجعل  اال�صتثمار،  من 
ي�صعرون  ال�صينيني  م��ن  ال��ع��دي��د 
راأ�س  روؤي����ة  م��ن  وال��ق��ل��ق  بال�صيق 
ال��ب��اد، حيث ال تزال  ي��غ��ادر  امل���ال 
تعد وال حت�صى  هناك حتديات ال 
ل��ق��د متّكن  ال��ت��ن��م��ي��ة.  يف م�����ص��ائ��ل 
من  اال�صتفادة  من  بينغ  جني  �صي 
والطريق  احل�����زام  م���ب���ادرة  وع����ود 
من  �صيتمكن  فهل  قيادته،  لتعزيز 
الرئي�صي  امل�صوؤول  اعتباره  تفادي 
يواجهها  ال���ت���ي  ال�����ص��ع��وب��ات  ع���ن 

م�صروعه؟
�صيا�صة اجل���وار يف بكني  ت��واج��ه     
اأن تقو�س  ��ا حت��دي��ات مي��ك��ن  اأي�����صً
ب��ع��ن��ف وع����ود ���ص��ي ج���ني ب��ي��ن��غ. اإن 
بتايوان  يتعلق  فيما  ال�صني  عناد 
ي���واج���ه م��ق��اوم��ة ل��ي�����س ف��ق��ط من 
ولكن  املعنية،  الرئي�صية  االأط��راف 
الواليات  اأو  ال���ي���اب���ان  م���ن  ���ا  اأي�������صً
باإعادة  ال���وع���د  واأ���ص��ب��ح  امل��ت��ح��دة، 
الذي  واحلتمي،  ال�صلمي  التوحيد 
كفله �صي جني بينغ، كل يوم بعيد 

االحتمال.
   يف بحر ال�صني اجلنوبي، توا�صل 
ب��ك��ني االدع������اء ب����اأن ال��و���ص��ع حتت 
قد  اخل����اف����ات  واأن  ال�������ص���ي���ط���رة، 
يتجاهل متو�صع  لكن هذا  انتهت، 
يف  واإندوني�صيا.  والفلبني  فيتنام 
تتقدم  مل  ���ص��ن��وات،  ع�صر  غ�����ص��ون 
وفقدت  ال�����ص��اح��ة،  ه��ذه  يف  ال�صني 
تايوان،  م�صاألة  يف  قدمها  موطئ 
بينغ،  جني  �صي  �صلف  اأظهر  حيث 
براغماتية،  اأك��ر  اأن��ه  جينتاو،  هو 

مع نتائج اأكر اإقناًعا.

اأي م�صتقبل ل�صني
 �صي جني بينغ؟

   ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال�����ص��ج��ل غري 
ال�صيني  الرئي�س  �صيبقى  امل��ب��ه��ر، 
اأخرى  ���ص��ن��وات  خم�س  من�صبه  يف 
ع��ل��ى االأق�����ل، ب��ع��د م��ب��اي��ع��ة متتلك 
ال�صيوعي  احل��������زب  م������وؤمت������رات 

ال�صيني �صّرها.
    لذلك من املنا�صب الت�صاوؤل عن 
لقيادتها  مي��ك��ن  ال��ت��ي  االجت���اه���ات 
تطور  دويل  �صياق  يف  تتخذها  اأن 
 ،2017 موؤمتر  منذ  كبري  ب�صكل 
الأن هذه املوؤمترات غالًبا ما حتدد 
امل�صار. هل ينبغي، على �صبيل املثال، 
“البوتنة”  م��ن  ن��وًع��ا  نخ�صى  اأن 
اأك�����ر عزلة  ال�����ص��ي��ن��ي،  ل��ل��رئ��ي�����س 
داخلًيا ودولًيا، قد يغويه ا�صتعرا�س 
القوة لتعزيز �صورته؟ من الوا�صح 
�صتكون  التي  تايوان،  يف  نفكر  اأننا 
ب��ال��ت��ايل اأوك���ران���ي���ا ال�����ص��ني. هكذا 
متاًما،  خمتلفان  امللفني  اأن  نن�صى 
اأن  عن  ناهيك  وع�صكريا،  �صيا�صًيا 
ف�صل العملية الرو�صية يف اأوكرانيا 
كان مبثابة اإحباط اأكر من كونه 
م���ث���ااًل ل��ب��ك��ني. ل��ي�����س ل��ل�����ص��ني ما 
تك�صبه من حرب مع تايوان، و�صي 

جني بينغ يدرك ذلك جيًدا.
   يف املقابل، هل ميكن توّقع تعديل 
على  و�صعها  مت  ال��ت��ي  ال�صيا�صات 
املا�صية،  اخلم�س  ال�صنوات  م��دى 
للبع�س؟  بالن�صبة  ع�����ص��رة  وح��ت��ى 
ت���ت���اق���ى ع������دة اإ�������ص������ارات يف ه���ذا 
االجتاه: جتري حالًيا اإعادة درا�صة 
م���ب���ادرة احل����زام وال��ط��ري��ق بهدف 
اخ��ت��ي��ار م�����ص��اري��ع ال�����ص��راك��ة، دون 
اال�صرتاتيجية  فكرة  ع��ن  التخلي 
االقت�صادية  الفوائد  الأن  العاملية، 

�صي االأوىل، اأن ت�صدد الدبلوما�صية 
ت�صلب  يف  جت��ل��ى  ال����ذي  ال�صينية 
دب��ل��وم��ا���ص��ي��ي��ه��ا، ال��ذي��ن ُو���ص��ف��وا ب� 
ذروته  بلغ  قد  املقاتلة”،  “الذئاب 
املا�صية  اخلم�س  ال�����ص��ن��وات  خ��ال 
للدميقراطيات  م�صتمر  ب��ان��ت��ق��اد 
الذين  كل  �صد  وب�صرامة  الغربية 
املناطق  االإ�صارة اىل  يجروؤون على 

الرمادية يف هذا البلد. 
ت��ع��ت��رب هذه  ال���غ���رب���ي،  ال���ع���امل  يف 
وقد  متاًما،  فا�صلة  اال�صرتاتيجية 
ال�صيني مع  اخل��ط��اب  اإىل  اأ���ص��اءت 

�صركائها.
   لكن ما وراء الطريقة واال�صلوب، 
ا الوقائع. وهكذا متيزت  هناك اأي�صً

   ميكننا اأن ن�صيف اإىل هذه القائمة 
اأوك���ران���ي���ا، تظهر  اآث����ار احل����رب يف 
بكني نف�صها عاجزة على لعب دور 
احل��ك��م ب��ني كييف وم��و���ص��ك��و، على 
عك�س ما كان ياأمله �صي جني بينغ، 
ال�صمالية  كوريا  اإمي���اءات  حتى  اأو 
ال���ت���ي و���ص��ع��ت ب��ك��ني يف ح�����رج. يف 
عهد �صي جني بينغ، طبقت ال�صني 
وتكت�صف  العظمى؛  القوة  �صيا�صة 
خارجية  �صيا�صة  انعكا�صات  ا  اأي�صً

اأكر ن�صاًطا.

�صورة ال�صني يف 
العامل حمّل �صوؤال

   كان من الوا�صح خال فرتة والية 

ب���درج���ة اأك����رب م���ن ال���ع���واق���ب. مع 
ال�صيا�صيني،  امل��ع��ار���ص��ني  حت��ي��ي��د 
اأ���ص��واأ وج��ه لها منذ  اأظ��ه��رت بكني 
 ،1989 م��ذب��ح��ة ت��ي��ان��امن��ني ع���ام 
لهذه  الكارثية  االإدارة  ت��رتك  وق��د 
اأعمق مما  ال�صيا�صية ندوًبا  االأزمة 
خا�صة   ،1989 ع���ام  عليه  ك��ان��ت 
تايوان،  ق�صية  اإىل  تن�صاف  اأن��ه��ا 
واالأوي�����غ�����ور، وب�����ص��ك��ل ع����ام م�صري 
جميع املعار�صني ل�صلطة �صي جني 
بينغ. قد ال يكون على هذا االأخري 
ت��ربي��ر ذل���ك ام���ام م��وؤمت��ر احلزب 
ال�صيوعي ال�صيني، لكن االإخفاقات 
توؤثر  املتعنتة  ل�صيا�صته  امل��ت��ك��ررة 

على �صرعيته.

فرتة والية �صي جني بينغ الثانية 
الداخلية”  “ال�صيا�صة  يف  مبلفني 
اإىل حد  ال�����ص��ني  ����ص���ورة  ���ص��وه��ت��ا 

كبري.
ال�������ص���وء على  ت�����ص��ل��ي��ط  ي���ت���م   مل 
�صينجيانغ  يف  االأوي��غ��ور  ا�صطهاد 
��ا يف �صميم  اأي�����صً ك��ان  ب��ل  فح�صب، 
ت��ق��ري��ر ل����اأمم امل��ت��ح��دة ���ص��در يف 
يبدو  م��ا  وم���ع  امل��ا���ص��ي.  اأغ�صط�س 
ف���اإن اخلطاب  ع��رق��ي،  اأن���ه تطهري 
لاأقليات،  بكني  ملعاملة  ال�صامل 
وك����ذل����ك ����ص���ورت���ه���ا، خ���ا����ص���ة مع 
���ص��رك��ائ��ه��ا يف اآ���ص��ي��ا ال��و���ص��ط��ى، هو 

الذي تعر�س للخطر.
اإن م�صاألة هونغ كونغ حمفوفة     

جتري حالًيـا اإعـادة درا�صـة مبادرة احلزام والطريق بهدف اختيار م�صـاريع ال�صراكة, دون التخلي عن فكرة اال�صـرتاتيجية العامليـة
لن تكون اأولوية بكني خالل والية �صي الثالثة, اإغواء القوى الغربية, بل تعزيز دورها كنموذج و�صريك يف عيون املجتمعات النامية

هل ت�صتعيد ال�صني دور قوتها الناعمة؟التطبيق ال�صارم ل�صيا�صة �صفر كوفيد له اآثار �صارة على االقت�صاد ال�صيني

كيف �ستكون »بدلة الرئي�س �سي اجلديدة« يف نهاية اجتماع احلزب-الدولة، وما هو هام�س مناورته؟
هل ميكن اأن نتوقع تعديل ال�سيا�سات التي مت و�سعها على مدى ال�سنوات اخلم�س االأخرية؟

افتتاح املوؤمتر الع�صرين للحزب ال�صيوعي ال�صيني
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مذكرة تبليغ م�شتانف �شده / )ن�شرا(

يف الق�شية رقم 1279/ 2022 ا�شتئناف ال�شارقة - الدائرة الثالثة 
�شادر من حمكمة ا�شتئناف ال�شارقه االحتاديه

اىل امل�صتاأنف �صده : موؤ�ص�صة ح�صام عبداحلكيم لتجارة االدوات احلديدية.
بناء على الطلب امل�صتانف / املكرم ل�صناعه املواد العازله ذ م م.

تعلم�ك املحكم�ه با�صتئناف احلك�م ال�ص�ادر يف الدعوى االإبتدائية املقيدة حتت رقم 2022/6560 
امر اداء ال�صارقة. لذلك اعلم بان اال�صتئناف االأنف الذكر اأعاه �صوف ينظر هذه املحكمة يف متام 
ال�صاعة )09:30( من �صباح يوم 26/10/2022 وذلك عرب تقنية االت�صال عن بعد عرب الرابط 
بيانات  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لاإجابة  وذلك  الذكي،  العدالة  برنامج  عرب  �صريفع  الذي 
ويف حالة تخلفك عن احل�صور اأو عدم اإر�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �صتبا�صر نظر 

الدعوى يف غيابك.
حرر يف 19/10/2022م 

حرره / اأ�صرف العماري
اأمني �شر دائرة اال�شتئناف الثالثة 
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�شتئنافية

ا�شرف العماري

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
MOJAU_2022- 0095936 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�ان

الرخ�صة  - ميلك  اماراتي اجلن�صية   - الكتبي  : مطر حممد عبداهلل حمي�ان  ال�صيد  اأن  حيث 
التجارية )املقيا�س ملقاوالت االملنيوم والزجاج( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقه مبوجب 
رخ�صة رقم )122854( حيث ان ال�صيد : مطر حممد عبداهلل حميان الكتبي - اماراتي - 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ))املقيا�س ملقاوالت 
بنغادي�س   - علي  حممد  اخرت  بيتا   : ال�صيد  اإىل   )%100( البالغة  والزجاج((  االملنيوم 
اجلن�صية - تنازل �صاحب الرخ�صة ال�صابق ل�صاحبها احلايل تغري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة 
 )4( رقم  االحتادي  القانون  من   5 فقره  فردية اىل وكيل خدمات. و عما بن�س املادة )14( 
يتم  �صوف  انه  و  للعلم  االإعان  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد   ، العدل  الكاتب  �صاأن  2013 يف  ل�صنة 
الت�صديق على االأجراء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا االإعان فمن لديه اأي اعرتا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�صيل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
MOJAU_2022- 0096034 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بطاقة  ويحمل  باك�صتان  اجلن�صية   ، داود  غام  خان  حممد  جان   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 %50 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ،784197574139032 رقم  هوية 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل   ، االمارات  اجلن�صية  اليا�صي،  احمد  حممد  ح�صن  يون�س  ال�صيد  اىل  ذلك  و 
784196136852835 و يرغب ال�صيد / �صيد رحيم كويداد، اجلن�صية باك�صتان ويحمل بطاقة هوية 
رقم 784197830852436 يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد يون�س 
ح�صن حممد احمد اليا�صي ، اجلن�صية االمارات، ويحمل بطاقة هوية رقم 784196136852835 يف 
الرخ�صة امل�صماه ))خمبز منارة ال�صجعة(( والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )751399( 
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة ، تعديات اأخرى : تنازل ا�صحاب الرخ�صة الخر، تغيري 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�س   ، فردية  اىل  خدمات  وكيل  من  القانوين  ال�صكل 
االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم 
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

MOJAU_2022- 0095906 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
يرجى العلم انه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني االأطراف املذكورة.

من الطرف االأول : علي حممد �صعيد مفتاح احلنطوبي - اجلن�صية االإمارات 
اإىل الطرف الثاين : فاطمة را�صد ح�صن امل�صحوت النقبي - اجلن�صية االإمارات 

باال�صم التجاري )االأمانة للنظارات(  ن�صاط الرخ�صة )بيع النظارات ال�صم�صية والعد�صات الا�صقة 
امللونة - بالتجزئة بيع النظارات الطبية والعد�صات الا�صقة - بالتجزئة( واملرخ�س من دائرة التنمية 

االإقت�صادية يف خورفكان - ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 764423 
ال�صادرة  بتاريخ  2018/10/3  

 يف دائرة التنمية االإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل

بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

MOJAU_2022- 0095851 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
بني  الرخ�صة  عن  تنازل  على  بالت�صديق  العام  العدل  الكاتب  �صيقوم  انه  العلم  يرجى 

االأطراف املذكورة. من الطرف االأول : نورول اب�صر نور اال�صام - اجلن�صية : بنغادي�س 
اإىل الطرف الثاين : حممد ابو بكر �صديق موالنا احمد كرمي - اجلن�صية : بنغادي�س 

باال�صم التجاري )الزبارة لتنجيد وتركيب زينة ال�صيارات(  ن�صاط الرخ�صة )تركيب زينة 
ال�صيارات ، تنجيد مقاعد املركبات( واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�صادية يف خورفكان - 

ال�صارقة رخ�صة مهنية رقم 564207 ال�صادرة  بتاريخ  2008/6/26 
 يف دائرة التنمية االإقت�صادية بخورفكان.

وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

MOJAU_2022- 0095359 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
بني  الرخ�صة  عن  تنازل  على  بالت�صديق  العام  العدل  الكاتب  �صيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورة. من الطرف االأول : �صامل بن عبداهلل بن �صامل النقبي - اجلن�صية : 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   784195848283081 رقم  هوية  االإمارات 
ح�صته البالغة 100% اإىل الطرف الثاين : يو�صف عبداهلل احمد ابراهيم احلمادي ، 
اجلن�صية االإمارات ، هوية رقم : 784199153020484 باال�صم التجاري )ال�صهيلة 
للخياطة والتطريز( واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 

: 614290 تعديات اخرى : ال يوجد. 
وعليه �صيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل
بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

ال�شارقة الق�شية رقم 6959/2022 
اخلبري احل�شابي / اأ�شعد زهري �شعدو عبا�س

بتاريخ  اأعاه  الدعوى  يف  االبتدائية  االحتادية  ال�صارقة  حمكمة  من  ال�ص�ادر  القرار  على  بناء 
الطالب  اموال  وت�صفية  اع�صار  اجراءات  اإفتتاح  طلب  بقبول  ق�صى  والذي   05/10/2022
اخلبري  بتعيني  املحكمة  قرار  �صدر  وحيث  هجر�س.  عبدالغني  م�صطفى  )املدين(/حازم 
وعليه   ، االأموال(  وت�ص�ف�ية  االع�ص��ار  الإجراءات  )اأمينا  عبا�س  �ص�عدو  زهري  اأ�ص�عد  احل�ص�ابي 
اىل  وت�صليمها  لذلك  املوؤيدة  بامل�صتندات  مدعومة  مطالباتهم  تقدمي  الدائنني  كافة  من  يرجى 
يوم  ع�صرين   )20( على  تزيد  ال  مدة  خال  االأموال  وت�صفية  االعمار  اإجراءات  اأمني  اخلبري 
: التايل  االإلكرتوين  الربيد  على  املطالبات  تقدم  ان  على  االعان.   هذا  ن�صر  تاريخ  من   عمل 
و�صركاه  عبا�س  اأ�صعد  مكتب   : لاإ�ص�ت�ف�ص�ار   asad.abbas@abbasaccounting.ae
)حما�ص�ون قانونيون( - مكتب رقم 405 - بناية اأ�صبكت تاور - اخلليج التجاري - دبي ، تليفون : 

0097144329084  : فاك�س   -  0097144329083
االمني - اخلبري احل�شابي/
اأ�شعد زهري �شعدو عبا�س

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

انذار عديل بالن�شر
رقم االإنذار )151191/2022(

الرواد للكهربائيات �س.ذ.م.م املنذر/   -1
�صد : املنذر اإليهما : 1- تك اجننريينج.ذ.م.م - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

اجلن�صية اأمارتي   - اجل�صمي  عبداهلل  اأحمد  زكريا  العزيز  عبد   -  2
تتوجه املنذره بهذا االإنذار اىل املنذر اليهما الإنذارهما باالآتي : 

لها مببلغ  يدفعا  باأن  الوفاء  ب�صرعة  بينهما  فيما  بالت�صامن  وتكلفهما  اإليهما  املنذر  املنذرة  تنذر 
وخم�صون  درهم  و�صبعون  وخم�صة  وثاثمائة  األف  ثمانون  )ثمانية  درهم   88،375،50 وقدره 
فل�س( قيمة الفاتورة رقم S1-64211 مببلغ 35،910 درهم وال�صيك رقم 227 م�صتحق يف 
 2022/1/4 248 م�صتحق يف  ال�صيك رقم  درهم و   43،929،38 مببلغ   2021/12/25
مببلغ 8،536،12 درهم وامل�صحوبني على م�صرف عجمان من قبل املنذر اإليهما ل�صالح املنذرة 
جتاه  الازمة  القانونية  االإجراءات  التخاذ  املنذرة  �صت�صطر  واإال  تاريخه  من  اأيام  خم�صة  خال 
اإليهما ملزمني ب�صداد املبلغ املطالب به  اأمام املحكمة املخت�صة ومن ثم �صيكون املنذر  ذلك االأمر 

والتعوي�س وكذا بالر�صوم الق�صائية وامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن بالن�شر        

   2022/755 عقاري جزئي   
تفا�صيل االإعان بالن�صر

اإىل املدعى عليه / 1- حممد اح�صان ه�صام اخليمي - جمهول حمل االإقامة
مبا اأن املدعى : متويل )م�صاهمة خا�صة(

و ميثله : بدر حممد علي القرق
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبه بف�صخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 11/12/2007 وماحقه واإلزام املدعى 
عليه برد حيازة العقار وت�صليمه للمدعي خالياً من ال�صواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب على ذلك 
من اآثار، و�صطب اإ�صارة االإجارة الواردة يف �صهادة امللكية، واإلزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ وقدره 39،309.00 درهم )ت�صعة 
26/10/2020 وحتى  وثاثون الف وثاثمائة وت�صعة درهم( قيمة االأجرة املتاأخرة غري املدفوعة عن الفرتة ما بني 
وما   26/9/2022 تاريخ  وحتى   27/5/2021 بني  ما  الفرتة  عن  درهم   64،000 ومبلغ   26/5/2021 تاريخ 
ي�صتجد من اأجرة بواقع 48،000 درهم �صنويا ، تاريخ االإخاء التام والفعلي والتعوي�س وتقدمي براءة ذمة من اجلهات 
ذات العاقة، ومبلغ 122331 درهم تعوي�صا للمدعي وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 07-11-2022 ال�صاعة 
09:30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات اأو م�صتندات BUILDING_DESC& .للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على االقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

املو�شوع / قائمة الدائنني  ملوؤ�ش�شة / االأزهر لل�شرافة 
والتي حتمل الرخ�شة التجارية رقم/234004

اإفا�س  اإجراءات   2022 5 ل�صنة  الدعوى رقم  االإبتدائية يف  املو�صوع بعاليه وبناء علي قرار حمكمة دبي  باالإ�صارة ايل 
وال�صادر بتاريخ 18/10/2022 والذي ق�صي منطوقة بن�صر قائمة الدائنني خال 3 اأيام من التاريخ املحدد الإيداع 
رقم  التجارية  الرخ�صة  حتمل  والتي  لل�صرافة  االأزهر   / املوؤ�ص�صة  الدائنني  قائمة  يلي  فيما  نعر�س  فاإننا  القائمة.  

النحو التايل : علي   234004

مبلغ الدين املعتمدا�صم الدائنم 

1,361,892�صالمة �صالح نا�صر لوتاه 1

244,208العامل / برا�صتا كومار �صيتي 2

1,606,100 االإجمايل
مع االأخذ يف االعتبار اأنه يحق للمدين ولكل دائن ورد اأو مل يرد اأ�صمه يف قائمة الدين اأن يتظلم لدى املحكمة املوقرة على 

ال�صحف. يف  القائمة  ن�صر  تاريخ  من  عمل  اأيام  املطالبات املدرجة باجلدول وذلك خال 7 
اخلبري / ا�صامه احمد مالك 
خبري ح�صابي لدى حماكم دبي - قيد رقم )145( 
حما�صب قانوين - قيد رقم )961(

اإعــــــــــــــــــالن 

70197 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإعالن بالن�شر حل�شور اإجتماع اخلربة احل�شابية االأول "عن بعد"

يف الدعوى رقم 2022/1400 جتاري جزئي - حماكم دبي االإبتدائية
املعلن اليه : املدعى عليه الثاين/ عبداهلل بطي �صامل دغي�س الكتبي 

املدعى عليها الثالثة/ اآت ذا توب للديكورات �س.ذ.م.م
بناء على قرار حمكمة دبي االبتدائية املوقرة وتكليفنا الأعمال اخلربة احل�ص�ابي�ة يف الدعوى رقم 1400-2022 جتاري 
متام  يف   25/10/2022 جزئي املقامة من �صعيد علي م�صبح م�صحارم�صبح الكتبي، فقد حددنا يوم الثاثاء املوافق 
وامل�صموع من  املرئي   ZOOM تطبيق  بعد” عرب  “عن  االأول  احل�صابية  اجتماع اخلربة  لعقد  الرابعة ع�صراً  ال�صاعة 

خال الرابط التايل :
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/89061033493?pwd=UCtITEt0SHI0ckRqSzRSdEtxek9MQT09
Meeting ID: 890  6103  3493          Passcode: 1YRRmE
وعليه يتطلب ح�صوركم اأو من ميثلكم قانوناً حل�صور االجتماع املذكور وتقدمي كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى ومراجعة  
اخلبري اأواًل باأول ب�صاأن اأية ا�صتف�صارات وحال وجود اأي معوقات تقنية حتول دون ح�صور االجتماع يرجى التوا�صل على 

االرقام التالية ت : 043524030 - 0523030820 
اخلبري احل�شابي
 عبداهلل علي �شيف علي القايدي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : الفاتينا لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م  
ال�صناعية  الق�صي�س  905 ملك �صامل �صعيد حممد اجلابري -  العنوان : مكتب رقم 
الرابعة - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 935727 رقم 
1546295 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة  القيد بال�صجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة اأعاه 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2022/9/27 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/9/27 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
عبداهلل  ملك   411 مكتب   : العنوان  ملراجعة احل�صابات  مبادئ  املعني  امل�صفي  اإىل 
 : فاك�س   04-8866575  : هاتف   - ميثاء  ع��ود   - ب��ردب��ي   - املو�صى  ع��ب��داهلل  حممد 
8866575-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعان
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70408 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : مبادئ ملراجعة احل�صابات
العنوان : مكتب 411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�صى - بردبي - عود ميثاء - 
هاتف : 8866575-04 فاك�س : 8866575-04  مبوجب هذا تعلن االإقت�صاد 
الفاتينا  لت�صفية  اأع���اه  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�صياحة 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م م  ذ  - �س  الغذائية  املــواد  لتجارة 
 2022/9/27 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/9/27
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعان
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
 ق�شم احلجوزات والبيوع

الق�شية التنفيذية رقم 1016 ل�شنة 2018 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

اإىل املنفذ �صدهم / 1- �صمري حممود العلي 2- في�صل �صمري حممود العلي ، 3- �صمري املحمود واأوالده للتجارة �س ذ م م 
العلي.  حممود  �صمري  ل�صاحبها  االثاث  لتنجيد  حممود  5-�صمري  م  م  ذ  العقارية  لا�صتثمارات  حممود  4-�صمري 

ل�صالح املنفذ له / م�صرف دبي �س م ع - تعلن حمكمة ال�صارقة االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني وذلك 
االأربعاء  يوم  ظهرا  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae للمزادات  االإمارات  موقع  على 

املوافق 2022/10/26 وذلك لبيع العقار  العائد ملكيته للمنفذ �صده واأو�صاف العقار على النحو التايل : 
قطعة رقم )1396( ملك مبنطقة ال�صناعية 4 باإمارة ال�صارقة ، �صعر التثمني : 20،695،000 درهم )ع�صرين مليون 
و�صتمائة وخم�صة وت�صعون الف درهم( ، والعقار عبارة عن مبنى معار�س )ار�صي + ميزانني( + �صربة + �صكن عمال )طابق 

ار�صي( + م�صات �صيارات + �صور 
يتوجب على الراغب باالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�صراء او اال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لاإمارات 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0003430 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / برج الدوحة ملقاوالت التك�صية واالر�صيات
العنوان : 9526810 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/6/22 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاه ل�صالح / حممد عاملغري بهويان حممد نورعامل بهويان   بالتايل :

احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : 

 6900( درهم  وت�صعمائة  اآالف  �صتة  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
ورف�س  الر�صوم  باقي  من  املدعي  واعفاء  املنا�صبة  وامل�صروفات  والر�صوم  درهم( 
املدة  خال  لا�صتئناف  قابا  حكما  طلبات.  من  ذلك  على  زاد  فيما  الدعوى 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ور�شة توين لت�شليح كهرباء ال�شيارات   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006044/ 

اإىل املحكوم عليه :  ور�صة توين لت�صليح كهرباء ال�صيارات 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد حمبوب العامل نور اال�صام  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 26870.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002808 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صاهد الزمان عبداهلل  
جمهول حمل االإقامة

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/11/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ 
الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ  2022/10/12 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة الذيد االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   ADCFICICOM2022 /0000179 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الكندية ل�صناعة االأوعية الكرتونية - ذ م م  
جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/31 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
او  �صخ�صيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  االإبتدائية  االإحتادية  الذيد  حمكمة 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
الن�صر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�صرة  امل�صتندات وذلك خال مدة ال 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/18 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإخطار عديل بالن�شر

رقم )151205/2022(
املخطر : �صركة كود برو البز �س . م . ح - بوكالة املحامية / رميا اجلر�صي

 املخطر اإليها االأوىل : جلوبال ون جيت واي م . م . ح - وميثلها / تامناي جيفان بهينجاركار - هندي اجلن�صية
املخطر اإليه الثاين : تامناي جيفان بهينجاركار - هندي اجلن�صية - )جمهول حمل االقامة(

فاإن املخطرة تخطر املخطر اإليهما و تكلفها بالوفاء وب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتهما والبالغ وقدره 
األفاأ و�صتمائة وثاثة وثمانون درهما والفوائد القانونية  واأربعون  وخم�صة  ثاثمائة  درهم   345،683
بواقع 12% من تاريخ االإمتناع عن ال�صداد وحتى متام ال�صداد والثابت مبوجب ال�صيكات اأرقام 0046 ، 
0043 ، 0047 وامل�صحوبني على بنك االإمارات االإ�صامي والذين ارتدوا دون �صرف وفق البيانات �صابقة 
اأيام من تاريخ ا�صتاما هذا االإخطار العديل واإال �صوف ن�صطر  التبيان ، وذلك خال مدة اأق�صاها �صبعة 
اأ�صفني اإىل ا�صت�صدار اأمر اأداء ب�صداد املبلغ املذكور ل�صالح املخطرة واملطالبة بالتعوي�س عن اإمتناعكم عن 

ال�صداد وحب�س م�صتحقات املخطرة دون م�صوغ قانوين يبيح ذلك. 
وتف�صلوا بقبول وافر من التحية واالإحرتام 

مع حفظ كافة حقوق املخطر االأخرى ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )151207/2022(
املنذر : �صركة كور هيلث لتجارة االأدوات الطبية واجلراحية �س . ذ . م . م

�صد - املنذر اإلي�ه : �صركة هوم �صنابري للعقارات �س . ذ. م . م 
)تعذر االإعان(

فاإن ال�صركة املنذرة تنبه على ال�صركة املنذر اإليها بف�صخ عقد االإيجار املربم بينها وبني املنذر اإليها 
اإليها ببنود العقد ب�صرورة ت�صليمها املبالغ التي �صددت لها مبوجب �صند القب�س  الإخال املنذرة 
األف درهم مع  16000 دره�م )فقط �صتة ع�صر  NO1003 والبالغة قيمته مبلغ وقدره  رقم 
يف  وذلك   ، لل�صركة  وردهم   000006 اإيقاف �صرف ال�صيكات اأرقام  000004 ، 000005، 
اإتخاذ  اإيل  ، واإال �صت�صطر ال�صركة املنذرة  اأي��ام من تاريخ ت�صلمها لهذا االإن��ذار  خال مدة خم�صة 
كافة االإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها قبلكم مع حتملكم لكافة االأ�صرار التي �صتلحق 
بها يف احلال اأو االإ�صتقبال من جراء عدم اإلتزامكم بتنفيذ بنود العقد وفق بنوده ال�صحيحة املتفق 

عليها فيما بني طرفيه والأجل العلم كان هذا االإنذار وبكل تقدير واإحرتام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 70392
اإخطار عديل بالن�شر

رقم )2022/151204(
املخطر : بنك دبي االإ�صامي ) �س.م.ع ( - بوكالة املحامية / رميا اجلر�صي

املخطر اإليه : �صيت ميات ماي هتو  - الهند اجلن�صية - )جمهول حمل االقامة(
وقدره  مبلغ  ذمته  يف  املرت�صد  املبلغ  ���ص��داد  وب�����ص��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اإل��ي��ه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن   
الف وخم�صمائة واربعة وع�صرون درهما وامل�صروفات وذلك يف مدة اأق�صاها  وثاثون  �صتة  درهم   36524
االإجراءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  اأ�صفني  �صوف ن�صطر  واإال  العديل  االإخطار  ا�صتام هذا  تاريخ  اأي��ام من  خم�صة 
 M - القانونية ببيع ال�صيارة “هيونداي كرتا - ابي�س ا�صود اللون- لوحة رقم 45915 - خ�صو�صي - كود
“واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ماينتج عن ذلك من م�صروفات   2019 اإمارة دبي - موديل ال�صنع 
هذا  ويعد   . التجارية  املعامات  قانون  من   175  ،  172 للمادة  وفقاً  املحاماة  اأتعاب  ومقابل  ق�صائية 
االإخطار مبثابة اإخاء مل�صوؤولية املخطر عن فقدان اأية ممتلكات اأو متعلقات �صخ�صية داخل ال�صيارة املراد 
بيعها قد تخ�س املخطر اإليه كونه لي�س اجلهة التي قامت مب�صادرة ال�صيارة مو�صوع االإخطار مع حفظ كافة 

حقوق املخطر االأخرى ،،، وتف�صلوا بقبول وافر من التحية واالإحرتام ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإخطار عديل بالن�شر

رقم )2022/151203(
املخطر : بنك دبي االإ�صامي )�س.م.ع( - بوكالة املحامية / رميا اجلر�صي

املخطر اإليه : نيكي اين بوكوي فالديز - اندوني�صيا اجلن�صية - جمهول حمل االقامة(
فاإن املخطر يخطر املخطر اإليه ويكلفه بالوفاء وب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمته مبلغ وقدره 
34089 درهم اربعة وثاثون الف وت�صعه وثمانون درهما وامل�صروفات وذلك يف مدة اأق�صاها خم�صة 
االإجراءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  اأ�صفني  ن�صطر  �صوف  واإال  العديل  االإخطار  هذا  ا�صتام  تاريخ  من  اأي��ام 
 - ك��ود   - 84336 خ�صو�صي  رق��م  لوحة   - اللون  برونزي   - را���س  “تويوتا  ال�صيارة  ببيع  القانونية 
حتملكم كافة ماينتج عن ذلك من  مع  للمنذر  “واملرهونة   2019 ال�صنع  موديل   - دبي  اإمارة   w
م�صروفات ق�صائية ومقابل اأتعاب املحاماة وفقاً للمادة 172 ، 175 من قانون املعامات التجارية . 
ويعد هذا االإخطار مبثابة اإخاء مل�صوؤولية املخطر عن فقدان اأية ممتلكات اأو متعلقات �صخ�صية داخل 
اإليه كونه لي�س اجلهة التي قامت مب�صادرة ال�صيارة مو�صوع  ال�صيارة املراد بيعها قد تخ�س املخطر 

االإخطار. مع حفظ كافة حقوق املخطر االأخرى ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة الرحمة لتجارة مواد الديكور   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003906/ 

اإىل املحكوم عليه :  �صركة الرحمة لتجارة مواد الديكور
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ نو�صاد عام �صم�صول هودا يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 6836.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
�صركة /كا�صل قايت تريدنق كومبني م.م.ح )رخ�صة رقم L-1433( والكائنة رقم املقر اأيه 
HD-51، رقم الطابق 25، مبنى ال�صيخ را�صد ، اإ�صم املنطقة مركز دبي التجاري العاملي 
، دبي ، دولة االم��ارات العربية املتحدة ، �س ب 377310 ، دبي ، دولية االإم��ارات العربية 
املتحدة ، واملرخ�صة لدى �صلطة  مركز دبي التجاري العاملي ، ترغب هذه ال�صركة  املذكورة يف 
اعان قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�صطة جمل�س االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 

ال�صركة. وحل  اغاق  ب�صاأن   2022/9/21
وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
او  امل�صجل  تاريخ هذا االع��ان عن طريق الربيد  7 يوما من  املطالبات خال  تقدمي هذه 

االت�صال ب :  ال�صيد / امتياز احمد  
�س ب : 377310  

دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 4252890 4 971+  

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�صعار واملحددة ب 7 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021
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عربي ودويل

عبري مو�صي مل تغادر امل�صحة

لوال يتهم نيمار ب�صفقة �صريبية مع بول�صونارونيمار ي�صاند بول�صونارو يف الرئا�صية

بالتع�صف  وق���ام���وا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
على حقهم يف االلتحاق مب�صرية 

15 اأكتوبر 2022.
قد  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  وك����ان����ت    
منع  مت  انه  املا�صي  ال�صبت  قالت 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى م�����ص��ت��وى نهج 
ال��ت��ق��ّدم يف اجت��اه �صارع  غانا م��ن 
بالعا�صمة  ب��ورق��ي��ب��ة  احل��ب��ي��ب 
للنيابة  ا����ص���ت�������ص���ارة  ع���ل���ى  ب���ن���اء 
تعليماتها  اأ�صدت  التي  العمومية 
فيه،  املرّخ�س  بامل�صار  باإلزامهم 
م�صيفة على ل�صان رئي�س مكتب 
“مّت  اأن���ه  ب��ال�����������������وزارة  االإع��������ام 
ظروف  يف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ت���اأم���ني 

عادية«.

•• الفجر -تون�س

   ذكر احلزب الد�صتوري احلر، يف 
بيان له، اأن رئي�صته عبري مو�صي 
االثنني  م�������ص���اء  م���ن���ذ  م����وج����ودة 
املراقبة  حت��ت  امل�صحات  ب��اإح��دى 
الذي  االع��ت��داء  ب�صبب  الطبية، 
�صلط عليها والذي و�صفه احلزب 

ب� “الغا�صم«.
   وحّمل احلزب الرئي�س التون�صي 
قي�س �صعيد “امل�صوؤولية القانونية 
عبري  �صامة”  ع��ن  وال�صيا�صية 
كافة  وع�����ن  اجل�������ص���دي���ة  م���و����ص���ي 
“جراء  بها  التي حلقت  االأ�صرار 
العنف والتعذيب املادي واملعنوي 

وف���ق ن�س  ت��ع��ر���ص��ت له”،  ال���ذي 
البيان.

  وا���ص��اف احل��زب ان��ه كّلف هيئة 
دفاع للقيام باالإجراءات القانونية 
“باجلرائم  و���ص��ف��ه  م���ا  مل��ع��اي��ن��ة 
وطنيا  عنها  امل�صوؤولني  ومقا�صاة 

ودوليا«.
  ودع��ا احل��زب يف بيانه املنظمات 
والدولية  ال��وط��ن��ي��ة  احل��ق��وق��ي��ة 
الت�صدي  يف  بدورها  لا�صطاع 
“عنفا  اع����ت����ربت����ه  م�����ا  ل��ت��غ��ل��غ��ل 
وات���خ���اذ  ت���ون�������س  يف  �صيا�صيا” 
لتنفيذ  ال�����ص��روري��ة  االإج������راءات 
الدولية  واالتفاقيات  الت�صريعات 
�صد  ال��ع��ن��ف  مناه�صة  جم���ال  يف 

االعتداءات  ن��زي��ف  ل��وق��ف  امل����راأة 
بطريقة  امل�������ص���ل���ط���ة  امل�����ت�����ك�����ررة 

ممنهجة على رئي�صة احلزب.
ب���ي���ان احل�������زب، فان     وح�������ص���ب 
ت�صييقات اجهزة الدولة لرئي�صته 
مطالبتها  م����رده  م��و���ص��ي  ع��ب��ري 
بن�صر م�صروع امليزانية التكميلية 
ميزانية  وم�صروع   2022 ل�صنة 
�صنة 2023 للراأي العام، واي�صا 
املزمع  االت����ف����اق  م�������ص���روع  ن�����ص��ر 
اإبرامه مع �صندوق النقد الدويل 
ب��ك��ل ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه، ب��االإ���ص��اف��ة اىل 
جدية  حتقيقات  بفتح  مطالبتها 
االأمنية  املوؤ�ص�صة  منت�صبي  �صد 
ال���ع���ن���ف �صد  ارت����ك����ب����وا  ال����ذي����ن 

•• الفجر -خرية ال�صيباين

اأي������ام م���ن اجلولة  ث���اث���ة  ق��ب��ل     
الرئا�صية  االنتخابات  م��ن  االأوىل 
الربازيلية، اأظهر العب كرة القدم 
نيمار دعمه للرئي�س املنتهية واليته 
جايري بول�صونارو با�صتخدام اأغنية 
حملته يف فيديو تيك توك. “نيمار، 
اهتمامك،  على  �صكرا  ل��ك،  �صكرا 
ل���ي�������س ع���ل���ى م���������ص����ريي، ب����ل على 
ب�صيط،  اأن���ا ج��ن��دي  ب��ل��دك.  م�صري 
واأنت يف القمة )...( اإنه ال يخ�صى 

وال ي��خ��ل��و م���ن م�������ص���ال���ح.    وقال 
امل��ر���ص��ح ال��ي�����ص��اري االوف����ر ح��ظ��ا يف 
ا�صتطاعات الراأي، اإنه مت التو�صل 
اليميني  مناف�صه  ب��ني  ات��ف��اق  اإىل 
دوليا.  ال�صهري  والاعب  املتطرف 
لوال  اإينا�صيو  لويز  ب��داأ  و�صاحكا، 

االإيجابية  ال��ق��رارات  اإىل  اإ���ص��ارة  يف 
نيمار يف ق�صية  التي ح�صل عليها 
ت��ه��رب ���ص��ري��ب��ي يف ال����ربازي����ل، ثم 
ب�صبب  بر�صلونة،  يف  حماكمة  بعد 
اأثناء  لوحظت  �صريبية  خمالفات 
انتقاله اإىل بر�صلونة عام 2013. 
ال�صريبي  ال��ت��خ��ف��ي�����س  ه�����ذا  ان 
تعود  “م�صكلة  للريا�صي  امل��م��ن��وح 
لوكالة جباية ال�صرائب”، ليختتم 
لوي�س اإينا�صيو لوال دا �صيلفا حديثه 

قائا: “اإنها لي�صت م�صكلتي. 
عن لو جورنال دي دميان�س

�سوء التغذية ينه�س 1.4 
مليون طفل يف جنوب ال�سودان 

•• نريوبي-اأ ف ب�س

اأعلنت منظمة “�صايف ذي ت�صيلدرن” 
حوايل  اأّن  احلكومية  غ��ري  االإغ��اث��ي��ة 
1.4 مليون طفل دون �صن اخلام�صة 
�صوء  م��ن  يعانون  ال�����ص��ودان  جنوب  يف 
التغذية، حمّذرة من اأّن الدولة الفتية 
�صببها  جوع”  اأزم�����ة  “اأ�صواأ  ت���واج���ه 
ونزاعات  متتالية  في�صانات  خ�صو�صاً 
التي  ال�صودان  ودول��ة جنوب  م�صّلحة. 
راأت النور يف 2011 عندما انف�صلت 
ع��ن ال�����ص��ودان، غ��ارق��ة يف اأع��م��ال عنف 
�صيا�صية-اإتنية، وقد �صهدت هذا العام، 
لل�صنة الرابعة على التوايل، في�صانات 
ت�����ص��ع من  ت�����ص��ّررت م��ن��ه��ا ح��ت��ى االآن 
واليات الباد الع�صر. وبح�صب االأمم 
�صخ�س  م��ل��ي��ون   8.9 ف�����اإّن  امل��ت��ح��دة، 
�صّكانه،  من   70% اأي  البلد،  هذا  يف 
اإن�صانية.  م�صاعدات  اإىل  بحاجة  ه��م 
بيان  يف  الطفولة”  “اأنقذوا  وق��ال��ت 
مليون   1.4 “ي�صمل  ال��ع��دد  ه��ذا  اإّن 
من  يعانون  اخلام�صة  �صن  دون  طفل 
اأّن  املنظمة  واأو�صحت  التغذية«.  �صوء 
االأخرية  االأ���ص��ه��ر  يف  تفاقم  “الو�صع 
األ����ف   615 اأك������ر م����ن  ت�������ص���ّرر  م����ع 
راب��ع��ة على  ���ص��ن��ة  ج����ّراء  م��ن  �صخ�س 
دّم��رت م�صاكن  التوايل من في�صانات 
وحم��ا���ص��ي��ل وت�����ص��ّب��ب��ت ب��زي��ادة حاالت 
���ص��ّي��م��ا بني  ب���امل���اري���ا، وال  االإ����ص���اب���ة 

الن�صاء واالأطفال«.

م��واج��ه��ة اخل�����ص��وم ول��دي��ه الكثري 
الذين  ال�صباب  ب��ني  املعجبني  م��ن 
هذا  ك��ان  مرة”،  الأول  �صي�صوتون 
الربازيلي  ال��دول��ة  رئي�س  فعل  رد 
خ���ال م��ق��اب��ل��ة اأج���ري���ت ع��ل��ى قناة 
اأكتوبر.      9 يف  ب��ي��ل��ه��ادو،  ي��وت��ي��وب 

•• القاهرة-وكاالت

امل�صرية  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق���وات  ت�����ص��ل��م��ت 
الفرقاطة  ال���ث���اث���اء  االأول  اأم���������س 
من طراز  “العزيز”  البحرية االأوىل 
مت  ال��ت��ي   »MEKO - A200«
االأملانية،   »SBN« برت�صانة  ب��ن��اوؤه��ا 
بالقوات  اخل���دم���ة  ب��دخ��ول��ه��ا  اإي���ذان���ا 
خال  ت�صهد  التي  امل�صرية  البحرية 
االآون��ة االأخ��رية طفرة تكنولوجية يف 
منظومات الت�صليح والكفاءة القتالية، 

وفقا الأحدث النظم العاملية.
مبدينة  اأقيم  الذي  االحتفال  وخال 
قائد  ق�����ام  االأمل����ان����ي����ة،  ب���رمي���ره���اف���ن 
الفريق  امل�����ص��ري��ة،  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ق��وات 
اأ���ص��رف ع��ط��وة، ب��رف��ع ال��ع��ل��م امل�صري 
التي  “العزيز”،  ال���ف���رق���اط���ة  ع��ل��ى 
4 فرقاطات  اأ���ص��ل  م��ن  واح����دة  ت��ع��د 
م��ن ه���ذا ال���ط���راز مت ال��ت��ع��اق��د عليها 
ب��ني ال��ق��اه��رة وب��رل��ني. واأل��ق��ى عطوة 
ك��ل��م��ة خ���ال االح��ت��ف��ال��ي��ة، اأك����د فيها 
وقوة  بعمق  امل�صرية  القيادة  “اعتزاز 
وتقارب  االأملانية،  امل�ص�رية  العاقات 
وجهات النظر يف العديد من الق�صايا 
“حر�س  اإىل  اأ�صار  واملو�صوعات«. كما 
تنفيذ  على  امل�صرية  امل�صلحة  القوات 
ا�صرتاتيجية �صاملة لتطوير وحتديث 
االأ���ص��ط��ول ال��ب��ح��ري امل�����ص��ري لتعزيز 
االأم����ن واال���ص��ت��ق��رار يف م��ن��اط��ق عمل 
ق��درت��ه على  ودع��م  البحرية،  ال��ق��وات 
مواجهة التحديات واملخاطر احلالية 

التي ت�صهدها املنطقة«.
واع��ت��رب ق��ائ��د ال��ب��ح��ري��ة امل�����ص��ري��ة اأن 
“الوحدة اجلديدة تعد االأكر تطورا 
لتعزيز  امل�صري،  البحري  ال�صاح  يف 
البحري  االأم����ن  حتقيق  ع��ل��ى  ق��درت��ه 
وحماية احلدود وامل�صالح االقت�صادية 
واملتو�صط؛  االأح����م����ر  ال��ب��ح��ري��ن  يف 
حرية  ت��وف��ر  ردع  ق���وة  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
ال���ب���ح���ري���ة االآم����ن����ة يف ظل  امل����اح����ة 

مفاجاأة  تاميز:  نيويورك 
فرن�سا  اإع���ادة  عملية  يف 
اجل��زائ��ر اإىل  ج��م��اج��م 

•• وا�صنطن-وكاالت

احلكومة  ب����ق����رار  اجل�����زائ�����ر  رح���ب���ت 
تعود  جمجمة   24 اإع����ادة  الفرن�صية 
اجلزائرية  املقاومة  حماربي  لبع�س 
الوح�صي،  الفرن�صي  اال�صتعمار  �صد 
ب���اري�������س واجل����زائ����ر بهذه  واح��ت��ف��ل��ت 
عامة  باعتبارها  القوية”  “املبادرة 
اإعادة  اإىل  ال�صاعية  اجلهود  يف  فارقة 
ل�صحيفة  وف����ق����ا  ال����ع����اق����ات،  ب����ن����اء 
اأ����ص���ارت  ال���ت���ي  تاميز”،  “نيويورك 
اأي�صاً اإىل اأن جمموعة اجلماجم كانت 

خُمزنة يف متحف االإن�صان بباري�س.
ارتياحها  واأب��دت احلكومة اجلزائرية 
كانت  ال��ت��ي  اجل��م��اج��م  اإع����ادة  لعملية 
اجلزائرية  املقاومة  اأب��ط��ال  اإىل  تعود 

�صد امل�صتعمر الفرن�صي.
ال����وزراء اجل��زائ��ري اأمي  ون��ق��ل رئي�س 
الفرن�صية  ل��ن��ظ��ريت��ه  امل���واق���ف  ه����ذه 
اأثناء زيارتها للباد.  اإليزابيث بورن، 
ل��ك��ن ال��وث��ائ��ق ال�����ص��ادرة ع��ن املتحف 
ح�صلت  والتي  الفرن�صية،  واحلكومة 
تاميز”  “نيويورك  �صحيفة  عليها 
6 ف���ق���ط من  م������وؤخ������راً، ت���ف���ي���د ب�������اأن 
الثورة،  ملقاتلي  املعادة كانت  اجلماجم 
اجلماجم  اأ�صول  من  التاأكد  يتم  ومل 
اأي�صاً،  ال�صحيفة،  وك�صفت  املتبقية. 
للحكومة  بقيت  اجلماجم  ملكية  اأن 
الفرن�صية حتى بعد ت�صليمها للجزائر 
من  اأي  ت����ع����رتف  ومل   ،2020 يف 
للحفاظ  احلقائق  بهذه  احلكومتني 
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة التي  امل��ك��ا���ص��ب  ع��ل��ى 
جلبتها االإعادة، ولكن “العودة املعيبة” 
ك�صفت م�صكلة اأو�صع نطاقاً  التي غالباً 
ما تكون م�صو�صة و�صرية وال ت�صل اإىل 
م�صتوى الطموحات لت�صحيح اأخطاء 

احلقبة اال�صتعمارية.

نيمار  ح��ّق  “من  ي�صرح:  �صيلفا  دا 
اخ���ت���ي���ار م����ن ي����ري����د ك���رئ���ي�������س... 
فزت  اإذا  اأن��ن��ي  يخ�صى  اأن��ه  واأعتقد 
الذي  ما  ف�صاأعرف  االنتخابات،  يف 
اعفاه منه بول�صونارو )ب�صاأن( دين 
اأن هذا  اأع��ت��ق��د  ال���دخ���ل.  ���ص��ري��ب��ة 

فلوو  يوتيوب  قناة  مع  مقابلة  ويف 
الثاثاء،  م�����ص��اء  ب��ث��ت  ب��ودك��ا���ص��ت، 
اإينا�صيو  ل��وي�����س  خ�����ص��م��ه  اع���ت���رب 
لوال دا �صيلفا، اأن دعم جنم باري�س 
امل��وؤث��ر خل�صمه يف  ���ص��ان ج��ريم��ان 
االهتمام  ي�صتدعي  الثانية  اجلولة 

حماية االأمن القومي امل�صري.
ت��اأم��ني خ��ط��وط املاحة  ال��ق��درة على 
ال�صفن  تاأمني  مع  احلليفة  البحرية 
عمليات  تنفيذ  ب��ه��ا.  امل���ارة  ال��ت��ج��اري��ة 

الدعم االإن�صاين باملناطق املنكوبة.
ي�صار اإىل اأنه مت اإعداد وتاأهيل االأطقم 
على  ال��ع��ام��ل��ة  وال��ف��ن��ي��ة  التخ�ص�صية 
قيا�صي”،  “وقت  يف  اجلديدة  الوحدة 
وفقا لربنامج متزامن مت تنفيذه على 

مرحلتني مب�صر واأملانيا.

قوة الردع
الع�صكري  اخل��ب��ري  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
البحري  ال����ل����واء  واال����ص���رتات���ي���ج���ي، 
امل����ت����ق����اع����د ح�������ص���ني ال����ه����رم����ي����ل، يف 
نيوز  ل�”�صكاي  خ��ا���ص��ة  ت�����ص��ري��ح��ات 
“العزيز”  ال��ف��رق��اط��ة  اإن  عربية”، 
امل�صرية،  للبحرية  ح��دي��ث��ا  املن�صمة 
املياه  يف  ال���ب���ح���ري  “الردع  حت���ق���ق 
بالبحرين  واالق��ت�����ص��ادي��ة  االإقليمية 
املتو�صط واالأحمر، كما توؤمن مداخل 
البحرية  وال���ت���ج���ارة  ال�����ص��وي�����س  ق��ن��اة 

اأعمال عدائية جتاه  اأي  مل�صر، ومتنع 
الباد«. »اأي عدو يفكر يف تهديد اأمن 
الباد �صي�صطدم بوحدات ذات قدرات 
عالية واأطقم فنية متخ�ص�صة ومدربة 
اللواء  ت�صتطيع مواجهته ب�صهولة”.. 

البحري املتقاعد ح�صني الهرميل.

وجاء يف اأبرز ت�صريحاته:
تدمري  ت�صتطيع  ال��ف��رق��اط��ات  »ه���ذه 
و�صطحية  ال�������ص���ط���ح  حت����ت  اأه���������داف 
وج���وي���ة، ك��م��ا ُت�����ص��ق��ط ال���ن���ريان على 
تاأثري  ولها  خمتلفة،  مب�صافات  ال��رب 
تدمريي عاٍل للغاية، مبا يوؤمن املياه 

االإقليمية والروات االقت�صادية«.
البحر  يف  بالثبات  “العزيز”  »تتميز 
ملدد طويلة، كما ال تتاأثر بحاالت البحر 
كربى  اإ�صافة  يجعلها  مما  املختلفة، 
امل�صرية،  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ق��وات  ل��ق��درات 
االأخرية  ال�صنوات  خ��ال  تعمل  التي 
ومعداتها  اأ���ص��ل��ح��ت��ه��ا  حت���دي���ث  ع��ل��ى 
الكبري  التكنولوجي  التطور  ومواكبة 

يف ال�صناعات الدفاعية«.

التحديات التي ت�صهدها املنطقة«.

ماذا مييز الفرقاطة اجلديدة؟
مت����ت����از ال���ف���رق���اط���ة م���ت���ع���ددة امل���ه���ام 
اجلديدة بالقدرة على االإبحار مل�صافة 

6800 ميل بحري.
 28 اإىل  ال��ق�����ص��وى  ���ص��رع��ت��ه��ا  ت�����ص��ل 
 121.6 الكلى  طولها  ويبلغ  عقدة، 
 3931 اإىل  اإزاح���ت���ه���ا  ت�����ص��ل  اأم���ت���ار. 
اخل�صائ�س  من  بالعديد  تتمتع  طنا. 
الت�صليح  وم����ن����ظ����وم����ات  ال���ت���ق���ن���ي���ة 
احل���دي���ث���ة، ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��ا م���ن تنفيذ 
وقت  بالبحر  القتالية  امل��ه��ام  جميع 

ال�صلم واحلرب.
ال���ت���ه���دي���دات  ت�������ص���ارك يف م���ك���اف���ح���ة 
- جوية  “�صطحية  البحرية  املختلفة 
عمليات  ومكافحة  ال�صطح”،  حتت   -

التهريب والهجرة غري ال�صرعية.
ت�����ص��اع��د يف ت���اأم���ني م�����ص��ادر ال����روات 

الطبيعية املختلفة للدولة بالبحر.
الإمكانات  هائلة  تكنولوجية  اإ���ص��اف��ة 
على  قدرتها  ودع��م  البحرية  ال��ق��وات 

فبالن�صبة  مني”.  خوفه  �صبب  هو 
اأن  الوا�صح  “من  ال�صابق،  للزعيم 
والد  مع  اتفاقية  اأب��رم  بول�صونارو 

نيمار«.
“االآن  الرئا�صي  املر�صح  واأ���ص��اف    
لديه م�صاكل �صريبية يف اإ�صبانيا”، 

احلر�س الثوري يدرب الرو�س على م�سريات انتحارية •• وا�صنطن-وكاالت

االأمريكية،  اال�صتخباراتية  املعلومات  على  مطلعان  م�����ص��دران  ق��ال 
احلر�س  من  ع�صكريني  مدربني  اأر�صلت  “اإيران  اإن   ،CNN ل�صبكة 
الثوري اإىل االأرا�صي التي حتتلها رو�صيا يف �صبه جزيرة القرم لتدريب 
بدون  الطائرات  ا�صتخدام  ب�صاأن  الرو�صي  للجي�س  امل�صورة  وتقدمي 
ا�صتخدمتها مو�صكو خال حربها  التي  االإيرانية  “امل�صريات”  طيار 

يف اأوكرانيا«.
وكانت رو�صيا اأطلقت، يف االأ�صابيع االأخرية، املئات من الطائرات بدون 
طيار اإيرانية ال�صنع من �صبه جزيرة القرم ال�صتهداف البنية التحتية 
يف العديد من املدن االأوكرانية، واُعتربت الطائرات بدون طيار اإ�صارة 

على تقارب متزايد بني طهران ومو�صكو.
وقال نائب املتحدث با�صم وزارة اخلارجية االأمريكية فيدانت باتيل، 
اإليه على  ُينظر  اأن  “تعميق العاقات بني مو�صكو وطهران يجب  اإن 

م�صيفاً اأن الواليات املتحدة �صت�صتمر يف اتخاذ اإجراءات  اأنه تهديد”، 
اأكر �صعوبة،  االأ�صلحة هذه  عملية وخطوات �صارمة جلعل مبيعات 

مبا يف ذلك العقوبات ومراقبة اأي كيانات متورطة يف ذلك«.
�صبه جزيرة  اإىل  �صافروا  الذين  املدربني  الفور عدد  يت�صح على  ومل 

القرم وما اإذا كانوا ال يزالون هناك.
اإنه مت  االأمريكية  اال�صتخباراتية  املعلومات  على  وقال م�صدر مطلع 

اإر�صال “الع�صرات” من املدربني االإيرانيني.
املتحدة  االأمم  يف  االإي���ران���ي���ة  ال��ب��ع��ث��ة  م��ع   CNN �صبكة  وت��وا���ص��ل��ت 

للتعليق.
وقال م�صوؤولون اأمريكيون اإنه عندما بداأت رو�صيا الأول مرة يف اختبار 
حدثت  -اآب،  اأغ�صط�س  يف  اأوك��ران��ي��ا  يف  طيار  ب��دون  ال��ط��ائ��رات  ون�صر 

اإخفاقات للعديد من الطائرات. وكان العماء الرو�س يتدربون على 
بداأوا  االإيرانيني  املدربني  لكن  اإي���ران،  داخ��ل  الطائرات  تلك  ت�صغيل 
ال�صفر اإىل �صبه جزيرة القرم يف االأ�صابيع االأخرية لتقدمي امل�صاعدة 

لرو�صيا وحماولة اإ�صاح م�صاكل امل�صريات.
التي  “�صاهد”،  طائرة  الطائرات:  تلك  من  نوعني  طهران  وقدمت 
تنفجر عند اال�صطدام وي�صل مداها اإىل ما يزيد عن 1000 ميل، 
وا�صتخدامها  ال�صواريخ  حمل  ميكنها  التي  “مهاجر-6”،  وطائرة 

للمراقبة.
الطائرات  ه��ذه  رو���ص��ي��ا على  اع��ت��م��اد  االأم��ري��ك��ي��ون  امل�����ص��وؤول��ون  وراأى 
تكافح  رو�صيا  اأن  على  كدليل  “�صاهد”  طائرات  �صيما  وال  االإيرانية 
احلرب  م��ن  اأ�صهر   8 بعد  ال��ذخ��رية  م��ن  االأ�صلي  خمزونها  لتجديد 

اإي����ران اإر���ص��ال ط��ائ��رات م�صرية  وتطبيق ال��ع��ق��وب��ات ال��غ��رب��ي��ة. ون��ف��ت 
لرو�صيا.

اأورد خ��رباً عن  اأول من  كانت هي  “ديلي مريور”  اأن �صحيفة  يذكر 
وجود مدربني اإيرانيني يف اأوكرانيا.

ويف �صياق مت�صل، قال م�صوؤول اأمريكي، ل�صبكة CNN، اإن الواليات 
املتحدة وفرن�صا واململكة املتحدة تعتزم مناق�صة نقل اإيران للطائرات 
اأم�س  ال��دويل،  بدون طيار اإىل رو�صيا يف اجتماع مغلق ملجل�س االأم��ن 

االأربعاء.
وقالت الدول الثاث اإن نقل الطائرات بدون طيار اإيرانية ال�صنع يعد 
2231، الذي يقيد بع�س  انتهاكا لقرار جمل�س االأمن الدويل رقم 

عمليات نقل االأ�صلحة من واإىل اإيران.
بالتحديد يف  النقطة  �صيثريون هذه  كانوا  اإذا  ما  الوا�صح  ومن غري 
اإي��ران ب�صبب  املفرو�صة على  العقوبات  اأو يتحركون الإع��ادة  االجتماع 

عمليات نقل االأ�صلحة.

الد�ستوري احلر يحّمل ال�سلطة م�سوؤولية االعتداء على مو�سي

االنتخابات الرئا�صية يف الربازيل:

لوال: دعم نيمار لبول�سونارو مدفوع ب�سفقة �سريبّية...!

م�سر تدعم قواتها البحرية ب� »العزيز«.. ما قدراتها؟

قبل االنتخابات يف اإ�سرائيل...نتانياهو ين�سر مذكراته
•• القد�س-وكاالت

نتانياهو  بنيامني  ال�صابق  االإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  ن�صر 
الرئي�س  املتوترة مع  فيها عاقته  ا�صتعر�س  التي  مذكراته 

االأمريكي ال�صابق باراك اأوباما، وتقاربه مع دونالد ترامب.
يف  اإ�صرائيلي  وزراء  لرئي�س  ف��رتة  اأط��ول  ننتانياهو  اأم�صى 
من�صبه على فرتتني، االأوىل بني 1996-1999، والثانية 

فا�صتمرت 12 عاماً من 2009 اإىل 2021.
الوزراء  رئي�س  ق��ال  ق�صتي”  “بيبي:  بعنوان  م��ذك��رات��ه  يف 
ال�صابق اإنه �صيكون “ممتناً اإىل االأبد” للوقت الذي انخرط 

فيه يف املعار�صة اإذ �صاعده ذلك على اإكمال كتابة مذكراته.
قبل  ن�صرها  ال��ت��ي  م��ذك��رات��ه  يف  ع��ام��اً،   72 نتانياهو،  يعيد 
االقرتاع،  �صناديق  اإىل  االإ�صرائيليني  توجه  من  اأ�صبوعني 

تاأكيد تطلعه للعودة اإىل رئا�صة الوزراء.
عناوين  �صفحة،   650 م��ن  ال��ذات��ي��ة،  ال�����ص��رية  ت��ت��ن��اول  مل 
رئي�صية عن اإ�صرائيل اأو اخلارج، وتفتقر اإىل الت�صويق الذي 

عادة ما حتتويه مذكرات القادة ال�صيا�صيني املعتزلني.
اأوباما،  ال�صابق  االأمريكي  بالرئي�س  امل�صحونة  عاقته  وعن 
ذكر نتانياهو اأنه بعد لقائه االأول به يف 2007 كان متفائًا 
بعاقتهما يف امل�صتقبل. و�صرد كيف قال الأحد م�صاعديه قبل 
اأن اأن يتوىل الرجان ال�صلطة يف 2009: “ميكنني العمل 

مع هذا الرجل” لكن �صرعان ما تا�صى هذا التفاوؤل. ويعود 
ذلك اإىل اأن نتانياهو ياأخذ على اأوباما روؤيته للعامل القائمة 
الرئي�س  اأن  وي���رى  لا�صتعمار”  مناه�س  “منظور  ع��ل��ى 
ال�صابق ينظر اإىل اإ�صرائيل على اأنها معتدية ا�صتعمارياً على 
وفوز  اأوب��ام��ا  والي��ة  انتهاء  وبعد   2016 يف  الفل�صطينيني. 
ترامب بالرئا�صة االأمريكية، بدا نتانياهو متيقناً من توافق 

�صيا�صته والرئي�س اجلديد.
االآن حليف قوي يف معركتي  �صيكون يل  اأن��ه  “اأدركت  وكتب 
معار�صته  اإىل  اإ����ص���ارة  يف  الإ�صرائيل”  االأك����رب  ال��ع��دو  ���ص��د 
تفاو�س عليه  ال��ذي   2015 االإي���راين يف  ال��ن��ووي  لاتفاق 

اأوباما.
اإ�صرائيل  بها  �صيا�صية رحبت  �صل�صلة حتوالت  ترامب  واأعلن 
خا�صًة اعرتافه بالقد�س عا�صمة موحدة الإ�صرائيل يف خطوة 
يعتربون  الذين  والفل�صطينيون  ال��دويل  املجتمع  عار�صها 
اجل���زء ال�����ص��رق��ي م��ن امل��دي��ن��ة ع��ا���ص��م��ة ل��دول��ت��ه��م املوعودة، 
وو�صفوا اخلطوة االأمريكية بتحيز فا�صح الإ�صرائيل وقطعوا 
االت�صاالت مع وا�صنطن. ويف مذكراته اأي�صاً تفاخر نتانياهو 
ببنفوذه ال�صيا�صي داخل الواليات املتحدة. وكتب “كنت اأعلم 
اإ�صرائيل،  به  الذي حظيت  الكبري  الدعم  �صيقدر  ترامب  اأن 
العن�صر  الذين ميثلون  االنغليكان  نف�صي، من جمتمع  واأنا 

االأكر اأهمية يف قاعدته ال�صيا�صية«.
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املال والأعمال
الطريان املدين براأ�س اخليمة يح�سل على �سهادة االأيزو يف اأنظمة اإدارة الطاقة

القا�صمي  �صقر  بن  �صلطان  بن  �صامل  املهند�س  ال�صيخ  واأ���ص��اد 
راأ�س  اإدارة مطار  رئي�س جمل�س  امل��دين  الطريان  دائ��رة  رئي�س 
اخل��ي��م��ة ال����دويل ب��اجل��ه��ود امل��ت��م��ي��زة ل��ف��ري��ق ال��ط��اق��ة وجميع 
وااللتزام  املتطلبات  كافة  وتوفري  االإجن��از  هذا  على  املوظفني 
باملعايري العاملية للح�صول على هذا االعتماد. وبهذه املنا�صبة 
.. تقدم ال�صيخ �صامل بن �صلطان القا�صمي بالتهنئة اإىل �صاحب 
االأعلى  املجل�س  القا�صمي ع�صو  �صعود بن �صقر  ال�صيخ  ال�صمو 
بن �صقر  �صعود  بن  ال�صيخ حممد  و�صمو  راأ���س اخليمة،  حاكم 
القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة، رئي�س املجل�س التنفيذي، على 
اأنظمة  واتخاذ خطوات كبرية يف تطوير  االإجن��از  حتقيق هذا 
الطاقة يف االإمارة، واحلفاظ على اال�صتدامة البيئية، ل�صمان 

النجاح ال�صامل واال�صتدامة الإمارة راأ�س اخليمة.

•• راأ�س اخليمة -وام:

براأ�س اخليمة يف تطبيق نظام  امل��دين  دائ��رة الطريان  جنحت 
واالمتثال  امل��ط��اب��ق��ة  ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى  واحل�����ص��ول  ال��ط��اق��ة  اإدارة 
يف   )ISO 50001:2018( االأي����زو  ال��ع��امل��ي��ة  للموا�صفة 
بتنفيذ  الطاقة، وذلك تقديرا جلهودها والتزامها  ادارة  نظام 
اإدارة الطاقة وتعزيز كفاءتها يف مرافق الدائرة، ورفع  اأنظمة 
م�صتوى الوعي عند املوظفني لرت�صيد الطاقة واحلفاظ على 
ا�صتدامتها. وبتلك اخلطوة تكون دائرة الطريان املدين براأ�س 
اخليمة من بني اأوائل اجلهات احلا�صلة على تلك ال�صهادة يف 
“قمة  اأعمال  اختتام  التكرمي �صمن حفل  االإم���ارة، حيث جاء 
اخليمة.  راأ����س  بلدية  نظمتها  وال��ت��ي  للطاقة”  اخليمة  راأ����س 

الوكالة  ذل����ك  يف  مب���ا  االأخ��������رى، 
الدولية للطاقة الذرية.

وتتوا�صل اإجنازات �صباب االإمارات 
االإعان  بعد  الدولية  املنا�صب  يف 
مبا�صرة  ع���ن  امل���ا����ص���ي  ي��ون��ي��و  يف 
���ص��ل��ط��ان ج��ن��اح��ي مهمته  حم��م��د 
امل��ه��ن��ي��ة ك������اأول ����ص���اب اإم����ارات����ي يف 
�صندوق النقد الدويل بوا�صنطن؛ 
املالية،  ال���ن���زاه���ة  ف���ري���ق  ���ص��م��ن 
ق�صم  كرئي�س  حممد  يعمل  حيث 
وزارة  يف  االأم���وال  غ�صيل  مكافحة 
يف  املاج�صتري  ويحمل  االق��ت�����ص��اد، 
االأموال،  وغ�صيل  املالية  اجل��رائ��م 
وق���د ث��اب��ر وت��ع��ل��م واج��ت��ه��د خال 

جتاربه املهنية يف خدمة باده.

التجربة  جن������اح  ب�������اأن  ����ص���ك  وال 
والتنمية  ال��ب��ن��اء  يف  االإم���ارات���ي���ة 
الوطنية  الكفاءات  لتلك  واالإدارة 
املوؤ�ص�صات  يف  ح�����ص��وره��م  وت��ع��زي��ز 
ال��دول��ي��ة ج���اء ب��دع��م رئ��ي�����ص��ي من 
للقيادة  اال���ص��ت�����ص��راف��ي��ة  ال����روؤي����ة 
ر����ص���م���ت طريق  ال���ت���ي  ال���ر����ص���ي���دة 
ووفرت  ال��وط��ن  ل�صباب  امل�صتقبل 
ليكونوا  والتميز  التقدم  �صبل  كل 
للعامل  ن��اق��ل��ني  ل���ل���دول���ة  ����ص���ف���راء 
وم�صريتها  االأ�����ص����ي����ل����ة  ق���ي���م���ه���ا 
االقت�صادية  ب��االإجن��ازات  احلافلة 
املتتالية  وال��ن��ج��اح��ات  ال�����ص��خ��م��ة 
يف ك��اف��ة امل��ج��االت ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
بناء ومتكني  الناجحة يف  جتاربها 

وتطوير  االإم�������ارات�������ي،  ال�����ص��ل��م��ي 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات 
يحتذى  منوذجاً  لت�صبح  ال�صلمية 
النووية  الطاقة  م�صاريع  قبل  من 

اجلديدة حول العامل.
وتتبواأ �صعادة الدكتورة مرمي بطي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�������ص���وي���دي، 
وال�صلع،  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ل��ه��ي��ئ��ة 
ال�صعيد  ع��ل��ى  م���رم���وق���ة  م��ك��ان��ة 
املهنية  م�صريتها  ظ��ل  يف  ال���دويل 
احل���اف���ل���ة وخ���ربت���ه���ا ال���وا����ص���ع���ة يف 
امل��ال والتخ�ص�صات  اأ���ص��واق  جم��ال 
امل��رت��ب��ط��ة ب�����االأوراق امل��ال��ي��ة، اإذ مت 
لت�صبح  املا�صي  العام  يف  اعتمادها 
اأول اإماراتية يتم اختيارها كخبري 

نظم  ت��ق��ي��ي��م  م��ع��ت��م��د يف  ����م  م����َق����ِيّ
ومتويل  االأم�����وال  غ�صل  م��واج��ه��ة 

االإرهاب، وفاعلية تلك النظم.
وي����ت����وىل ����ص���ع���ادة ال�������ص���ف���ري حمد 
الدائم  امل��ن��دوب  من�صب  ال��ك��ع��ب��ي، 
الدولية  ال���وك���ال���ة  ل����دى  ل��ل��دول��ة 
�صاعد  ح���ي���ث  ال�����ذري�����ة،  ل��ل��ط��اق��ة 
تقييم  ع��م��ل��ي��ة  ق���ي���ادة  ���ص��ع��ادت��ه يف 
الطاقة  ب��رن��ام��ج  تطوير  اإم��ك��ان��ي��ة 
النووية ال�صلمية يف دولة االإمارات، 
االأمور  يف  اأ�صا�صي  كمحاور  وعمل 
وال�صامة  ب���ال���ط���اق���ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
االأ�صلحة  ان��ت�����ص��ار  وم��ن��ع  ال��ن��ووي��ة 
ال���ن���ووي���ة ب���ني ح��ك��وم��ة االإم������ارات 
واحلكومات  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 

ال�����ص��ب��اب. وم���ّث���ل ان��ت��خ��اب معايل 
وزير  احل�صيني  ه���ادي  ب��ن  حممد 
رئي�صاً  امل��ال��ي��ة،  ل��ل�����ص��وؤون  ال���دول���ة 
املنتدى  ���ص��م��ن  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة 
الدويل،  البنك  ملجموعة  ال��وزاري 
خ��ري دل��ي��ل على ت��وا���ص��ل اإجن���ازات 
اأبناء الوطن، حيث �صيعمل معاليه 
م���ع اأع�������ص���اء جل��ن��ة ال��ت��ن��م��ي��ة من 
ال��وزراء وجمل�س حمافظي البنك 
وال�صندوق الدوليني على ا�صتكمال 
واإدارة برامج اللجنة جتاه التنمية 
وال�صاملة،  امل�صتدامة  االقت�صادية 
اقت�صادات  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء  ب��ه��دف 

الدول النامية.
كما حققت دولة االإم��ارات متمثلة 

االإم��ارات، حيث ي�صم هذا املجل�س 
اأم���ن  جم��ت��م��ع  رواد  ع�����ص��وي��ت��ه  يف 
املوؤ�ص�صات  اأك�����رب  م���ن  امل��ع��ل��وم��ات 
ح���ول ال���ع���امل مم���ن ي��ع��م��ل��ون على 
العاملي،  الرقمي  امل�صتقبل  حماية 
ما يعك�س مكانة االإمارات املتقدمة 
ع��امل��ي��ا ودوره������ا ال���رائ���د يف جمال 

االأمن ال�صيرباين.
وانتخب الدكتور اأحمد الظنحاين 
امل�����ص��ت�����ص��ار يف ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف 
املا�صي،  �صبتمرب  مطلع  ال��دول��ة، 
مكافحة  خ�����رباء  مل��ن��ت��دى  رئ��ي�����ص��اً 
متويل االإرهاب يف جمموعة العمل 
امل�����ايل مل��ن��ط��ق��ة ال�������ص���رق االأو����ص���ط 
يف  “مينافاتف”،  اإفريقيا  و�صمال 

املدين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  بالهيئة 
اأك���ت���وب���ر اجل�����اري فوزا  يف م��ط��ل��ع 
م�صتحقاً باإعادة انتخابها لع�صوية 
املدين  ال��ط��ريان  منظمة  جمل�س 
ال�������دويل ل���ل���م���رة ال�������ص���اد����ص���ة على 
ال����ت����وايل، مب���ا ي���وؤك���د ع��ل��ى ال����دور 
امل���رم���وق���ة التي  ال���رائ���د وامل���ك���ان���ة 
امل�صتوى  ع��ل��ى  ال��دول��ة  ب��ه��ا  تتمتع 

الدويل.
ال�صيرباين  االأمن  جمل�س  وان�صم 
لع�صوية  االإم���ارات  دول��ة  حلكومة 
العاملي  ج���ارت���ر  اأب���ح���اث  جم��ل�����س 
الدكتور  �صعادة  ميثله   »CISO«
رئي�س  ال���ك���وي���ت���ي  ح���م���د  حم���م���د 
دولة  حلكومة  ال�صيرباين  االأم���ن 

الذي  الكبري  التقدير  على  دل��ي��ل 
مواجهة  م�������ص���وؤول���و  ب����ه  ي��ح��ظ��ى 
غ�صل االأم�����وال ومت��وي��ل االإره����اب 
اأن���ح���اء  االإم�����ارات�����ي�����ون يف ج��م��ي��ع 

املنطقة.
االإم����ارات  دول���ة  اإجن����ازات  و�صملت 
انتخاب  اأي�������ص���ا  ال�������ص���دد  ه����ذا  يف 
الع�صو  احلمادي،  اإبراهيم  حممد 
املنتدب الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
االإمارات للطاقة النووية، يف اأبريل 
اإدارة  جم��ل�����س  ل��ع�����ص��وي��ة  امل��ا���ص��ي 
ال��ن��ووي��ة كاأول  ال��ع��امل��ي��ة  ال��راب��ط��ة 
اإماراتي يتوىل هذا املن�صب، وذلك 
على خلفية االإجنازات اال�صتثنائية 
النووي  ل��ل��ربن��ام��ج  حتققت  ال��ت��ي 

االإمارات .. ح�سور فاعل يف املوؤ�س�سات الدولية االقت�سادية يوؤكد دورها الريادي عامليا

انطالق معر�س فورك�س 2022 مبركز دبي التجاري العاملي
بالقطاع  واملتخ�ص�صني  للمهتمني  واملعرفة  الوعي  تقدمي 
التداول  ومنتجات  االأج��ن��ب��ي��ة،  ال��ع��م��ات  واأ����ص���واق  امل���ايل، 
االأخ��رى عرب االإنرتنت، من خال جل�صات ور���س ي�صارك 
القطاع.  من  80 متحدث وخبري ميثلون  اأك��ر من  بها 
العاملية،  ب��ال��ت��ج��ارة  امل��خ��ت�����ص��ة  ف��ورك�����س  اأع��ل��ن��ت  ج��ان��ب��ه��ا، 
اجلديدة  االأداة  ط��رح��ت  حيث  ال��ت��داول  اأدوات  يف  تو�صعاً 
املتداولني  م�صاعدة  اإىل  تهدف  والتي   PlayMaker
االأداء  بناًء على حتليات  اال�صتثمارّية  القرارات  اتخاذ  يف 
�صبل  وحت�صني  التداولّية  �صخ�صياتهم  وتكوين  املتقدمة، 
حت�صني  على  النهاية  يف  ذل��ك  لينعك�س  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ 

ا�صرتاتيجياتهم وتكتيكاتهم يف التداول. 

•• دبي-وام: 

ان��ط��ل��ق��ت اأم�������س، ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س ف��ورك�����س اإك�����ص��ب��و دبي 
2022، احل��دث االأق��وى يف ع��امل ال��ت��داول ال��ذي ُيقام يف 
مركز دبي التجاري العاملي يومي 19 و20 اأكتوبر احلايل 
مب�صاركة اأكر من 120 �صركة من دول العامل، مع توقعات 
30 دول��ة.  افتتح املعر�س  10000 زائ��ر من  باأكر من 
�صعادة بطي �صعيد الكندي نائب رئي�س جمل�س اإدارة مركز 
اخلام�س  االإ�صدار  املعر�س؛  وُيعد  العاملي.   التجاري  دبي 
من معر�س فورك�س اإك�صبو يف االإمارات ، حيث يهدف ذلك 
التجمع حول االأعمال املالية والتداول عرب االإنرتنت اإىل 

القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل ت�ستعر�س جمموعة من امل�ساريع احليوية واأحدث االبتكارات  �سلطة دبي للخدمات املالية وهيئة االأوراق املالية والبور�سات 
التايالندية تعززان تعاونهما يف جمال التكنولوجيا املالية

•• دبي-الفجر: 

املالية  االأوراق  هيئة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  املالية  للخدمات  دب��ي  �صلطة  وقعت 
والبور�صات يف تاياند، وذلك بهدف تعزيز احلوار املفتوح ب�صاأن االبتكار املايل 
القائم على التكنولوجيا �صمن قطاع اخلدمات املالية، مبا يف ذلك التكنولوجيا 

املالية والتكنولوجيا التنظيمية.
الرئي�س  جون�صتون،  اإي��ان  من  كل  قبل  من  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  مت 
�صوامنونكول،  وال�صيدة/رويفادي  املالية،  للخدمات  دب��ي  ل�صلطة  التنفيذي 
االأمني العام لهيئة االأوراق املالية والبور�صات التاياندية بتاريخ 18 اأكتوبر 
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ب�صاأن  اجلهتني  بني  التعاون  من  م��زي��داً  لتعزيز  اإط���اراً  االتفاقية  ه��ذه  ت�صع 

التنظيم وال�صيا�صة والتوجهات يف اخلدمات واالأ�صواق املالية.
اإيان جون�صتون، الرئي�س التنفيذي ل�صلطة دبي للخدمات  بهذه املنا�صبة قال 
املالية: “ي�صهد قطاع اخلدمات املالية تطوًرا مل ي�صبق له مثيل، لذا بات من 
لكي  با�صتمرار  املعرفة  تبادل  على  التنظيمية  اجلهات  حتر�س  اأن  ال�صروري 
تتمكن من مواكبة اأحدث االبتكارات يف اأ�صواقها. واأ�صاف: توفر هذه ال�صراكة 
اال�صرتاتيجية اأ�صا�ًصا متيًنا لتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين، ونحن على 
املالية  الذي يجمع بني خربات �صلطة دبي للخدمات  التعاون  باأن  اأ�كمل ثقة 
النا�صئة  التقنيات  جم��ال  يف  التاياندية  والبور�صات  املالية  االأوراق  وهيئة 

�صي�صهم ب�صكل كبري بدفع عجلة التنمية القت�صادات كا البلدين.
من جانبها قالت ال�صيدة/رويفادي �صوامنونكول، االأمني العام لهيئة االأوراق 
قطاع  �صمن  املبتكرة  التطورات  يف  ال�صريع  النمو  “مع  التاياندية:  املالية 
اخلدمات املالية، تعترب �صراكة التعاون فيما بيننا مبادرة بالغة االأهمية متكن 
النا�صئة  املعقدة  التحديات  ومواجهة  االبتكارات  مواكبة  من  ال�صلطتني  كا 
عنها. مذكرة التفاهم هذه دالة على تركيز هيئة االأوراق املالية والبور�صات 
الرائدة،  التنظيمية  اجلهات  مع  العاقات  وتر�صيخ  تعزيز  على  التاياندية 
مبا يف ذلك �صلطة دبي للخدمات املالية. ونحن على ثقة باأن التعاون الوثيق 
بني �صلطة دبي للخدمات املالية وهيئة االأوراق املالية والبور�صات يف تاياند 
هو نقطة انطاق نحو تطور اأقوى وم�صتمر لابتكارات واالأنظمة املالية يف 

مناطق اخت�صا�صنا«.

تعيني اأنطونوالدو 
نيفي�س رئي�سًا تنفيذيًا 

ملجموعة االحتاد للطريان
••اأبوظبي-الفجر: 

 ،)ADQ( “القاب�صة«  اأع��ل��ن��ت 
قاب�صة  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة  ���ص��رك��ة  وه���ي 
اإدارة  اأب��وظ��ب��ي، وجمل�س  اإم���ارة  يف 
جم��م��وع��ة االحت����اد ل��ل��ط��ريان عن 
رئي�صاً  نيفي�س  اأنطونوالدو  تعيني 
تنفيذياً للمجموعة خلفاً للرئي�س 
التنفيذي ال�صابق توين دوغا�س، 
لفر�صة  ي��ت��وج��ه  اأن  ق����رر  ال�����ذي 
جديدة، و خال الفرتة االنتقالية 
م�صت�صارا  دوغا�س  ت��وين  �صيعمل 
 )ADQ( ���ص��رك��ة  اإدارة  ملجل�س 
ل��ل��ط��ريان واخل���دم���ات اجل���وي���ة، و 
طموحات  دع����م  يف  ي�����ص��ه��م  ب��ذل��ك 

اأبوظبي يف هذا القطاع.

•• دبي-الفجر: 

يف  الرائدة  الفعالية  امل�صتقبل،  لطاقة  العاملية  القمة  منظمو  اأع��رب 
اأبوظبي دورتها  امل�صتقبل والتي ت�صت�صيف  جمال اال�صتدامة وطاقة 
الفعالية  بقدرة  املطلقة  ثقتهم  عن  جم��دداً  املقبل،  يناير  يف  ال�15 
الطاقة  الرائدة وقطاع  ال�صركات  على توفري حلول عملية لكل من 
العاملي على حٍد �صواء ودفع عجلة التحول نحو اعتماد م�صادر اأنظف 
يف   2023 امل�صتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  فعاليات  وُتقام  للطاقة. 
16 و18 يناير، حيث ت�صكل  اأبوظبي الوطني للمعار�س بني  مركز 
العاملية  املبادرة  لا�صتدامة،  اأبوظبي  اأ�صبوع  �صمن  االأب��رز  الفعالية 
اأطلقتها دولة االإم��ارات بالتعاون مع �صركة م�صدر بهدف دفع  التي 
عجلة التنمية امل�صتدامة والتقدم االقت�صادي واالجتماعي والبيئي. 
مبا  احلكومية،  اجلهات  اأب��رز  من  جمموعة  م�صاركة  القمة  وت�صهد 
فيها وزارة الطاقة والبنية التحتية يف دولة االإم��ارات وهيئة الربط 
الكهربائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي و جامعة حممد بن زايد 
�صهيل  معايل  قال  املو�صوع،  هذا  على  وتعليقاً  اال�صطناعي.  للذكاء 
االمارات  دول��ة  يف  التحتية  والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي،  حممد 
تطوراٍت  امل�صتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  “�صهدت  املتحدة:  العربية 
عموماً  واقت�صاداتنا  الطاقة  قطاع  فيه  مير  ال��ذي  الوقت  يف  كبرية 
على  ن��وع��ه  م��ن  االأه���م  التجمع  االآن  واأ���ص��ب��ح��ت  انتقالية،  مبرحلة 
موا�صيع  على  رئي�صي  ب�صكٍل  يركز  ال��ذي  االأو���ص��ط  ال�صرق  م�صتوى 
اجلديدة  القمة  توجهات  وتوؤكد  التحتية.  والبنية  النظيفة  الطاقة 
بالطاقة  امل��رت��ب��ط��ة  اأه��داف��ن��ا  لتحقيق  للعمل  امل��ل��ح��ة  احل��اج��ة  ع��ل��ى 
ا�صاليب  واعتماد  نظام حوكمة م�صتدام  اإىل جانب حتقيق  النظيفة، 
ا�صتهاك واإنتاج الطاقة الطبيعية التي ت�صمن حياة عالية اجلودة 
مثالية  فر�صة  املنتدى  ه��ذا  ويتيح  وامل�صتقبلية.  احلالية  لاأجيال 
للم�صي قدماً يف هذه ال�صيا�صة والتوا�صل مع خمتلف اجلهات التي 
املعارف  تبادل  اإجنازاتنا، حيث ميكننا  من  ج��زءاً  تكون  اأن  ترغب يف 

واخلربات املهمة واملفيدة للطرفني«.
القادمتني من موؤمتر  العربي ال�صت�صافة الدورتني  العامل  وي�صتعد 
املناخ، حيث  تغري  االإط��اري��ة حول  املتحدة  االأمم  االأط��راف التفاقية 
يقام كوب 27 هذا العام يف م�صر، بينما ت�صت�صيف اأبوظبي كوب 28 

اآر اإك�س ال�صرق االأو�صط و�صركة  العام القادم. وتعتقد كل من �صركة 
العاملية  القمة  تنظيم  عن  امل�صوؤولتني  اجلهتني  ب�صفتهما  م�صدر، 
يف  اال�صتدامة  على  املتزايد  الرتكيز  �صاأن  من  اأن��ه  امل�صتقبل،  لطاقة 
منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا اأن يجذب املزيد من املهتمني 
الرحمي،  جميل  حممد  قال  جانبه،  من  املميزة.  الفعالية  هذه  اإىل 
”م�صدر“:  امل�صتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 
“ت�صهد القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل م�صاركة اأبرز ال�صركات الرائدة 
واأ�صحاب القرار يف جمال الطاقة على م�صتوى العامل بهدف ت�صليط 
عملية  لت�صريع  ال��ازم��ة  واالب��ت��ك��ارات  التقنيات  اأب���رز  على  ال�����ص��وء 
الفعالية،  وتلعب  امل�صتدامة.  وامل�����ص��اري��ع  النظيفة  ال��ط��اق��ة  تطوير 
حتويل  يف  مهماً  دوراً  لا�صتدامة،  اأبوظبي  اأ�صبوع  �صمن  ُتقام  التي 
اخلطط واال�صرتاتيجيات اإىل واقع من خال اللقاءات التي توفرها 
الدويل  االإقبال  ويتزايد  القرار«.  و�صّناع  املعر�س  يف  امل�صاركني  بني 
على امل�صاركة يف القمة قبل ثاثة �صهور على انطاقها، حيث اأكدت 
والهند  وفرن�صا  اجلنوبية  وكوريا  وال�صني  واأملانيا  اليابان  من  ك��ًا 
ت�صليط  على  الوطنية  االأجنحة  وتركز  م�صاركتها.  على  و�صوي�صرا 

ال�صوء على ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة من خمتلف اأنحاء العامل، 
والتي تعمل جميعها على ابتكار املزيد من احللول الرائدة. وبدورها، 
واملديرة  امل�صتقبل  العاملية لطاقة  القمة  رئي�صة  ال�صباعي،  قالت لني 
العامة ل�صركة اآر اإك�س ال�صرق االأو�صط: “ت�صكل القمة العاملية لطاقة 
نقطة  اخلم�صة،  ومنتدياتها  ال�صتة  معار�صها  مع   2023 امل�صتقبل 
قطاعات  خمتلف  يف  امل��ع��ارف  وت��ب��ادل  التجاري  التعاون  يف  مرجعية 

اال�صتدامة مع توفر دعم دويل مميز الإجناحها. 
الهيدروجني  وتطوير  ابتكار  مركز  اإط��اق  العام  ه��ذا  دورة  وت�صهد 
ال��ط��اق��ة واملياه  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��وا���ص��ي��ع  اإىل ج��ان��ب  امل��ت��خ�����ص�����س، 
والبيئة،  واملناخ  الذكية  واملدن  ال�صم�صية  والطاقة  البيئية  والنفايات 
الإنتاج  ال��ازم��ة  الرئي�صية  التقنيات  ب��ني  اجلمع  يتيح  ال��ذي  االأم���ر 
وتوفري  جهة  من  االأخ�صر  الهيدروجني  وا�صتخدام  وتخزين  ونقل 
من  االإقليمية  امل�صاريع  اأب���رز  اإمكانيات  لعر�س  خم�ص�صة  م�صاحة 
2023 وج��ود منطقة خم�ص�صة  اأخ��رى. كما ت�صهد دورة عام  جهة 
التي تركز  النا�صئة والتقنيات احلديثة  ال�صركات  لابتكار مب�صاركة 

على احللول املخ�ص�صة ملواجهة تغري املناخ«.

•• ال�صارقة -الفجر:

ال�صارقة االإ�صامي  �صارك م�صرف 
والع�صرين  ال���راب���ع���ة  ال��ن�����ص��خ��ة  يف 
للتوظيف  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ر���س  م���ن 
غرفة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�������ذي   ،2022
 18 م��ن  ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة 
اإىل  20 اأكتوبر اجل��اري، يف مركز 
العديد  بح�صور  ال�صارقة،  اإك�صبو 
وال�صركات  احلكومية  اجلهات  من 
اخلا�صة يف دولة االإم��ارات العربية 

املتحدة.
تعزيز ومتكني

 املواهب االإماراتية
ف�صيلة  ق��ال��ت  اجل���ان���ب،  ه����ذا  ويف 
الب�صرية  امل����وارد  رئي�س  امل���رزوق���ي، 
ب�����االإن�����اب�����ه مب���������ص����رف ال�������ص���ارق���ة 
االإ�صامي: “يحر�س امل�صرف على 
امل�صاركة �صنوياً يف املعر�س الوطني 
التزامه  اإط��ار  وذل��ك يف  للتوظيف، 
الكوادر  ومت��ك��ني  ب��ت��ع��زي��ز  ال���دائ���م 
املجال  ال�صابة للعمل يف  االإماراتية 
امل�صريف واملايل. حيث يهتم امل�صرف 
يف ا�صتقطاب العنا�صر الوطنية من 
اخلريجني اجلدد واأ�صحاب اخلربة 
العملية لان�صمام اإىل فريق عمله 
املتميز، وتعمل املوارد الب�صرية على 
بيئة وظيفية معززة  �صمان توفري 

اخلدمات التي يقدمها للمتعاملني 
واالأف�������راد وكذلك  ال�����ص��رك��ات  م���ن 
يلبي  ال���ذي  بال�صكل  امل�صتثمرين 
له  كان  والذي  احتياجاتهم،  جميع 
االإدارات  تطور  يف  االأ�صا�صي  ال��دور 
واالأق�صام امل�صرفة على تقدمي هذه 
املزيد من  ثم خلق  ومن  اخلدمات 
الفر�س للعن�صر املواطن لالتحاق 
االإداري������ة ويف خمتلف  ب��ال��وظ��ائ��ف 
يف  الوظيفية  والدرجات  امل�صتويات 
التوظيف  ف��ري��ق  ويعمل  امل�����ص��رف، 
امل�صرف  ج���ن���اح  يف  واال���ص��ت��ق��ط��اب 
ا�صتقبال  على  املعر�س  يف  امل�صارك 
ال�����ص��ب��اب امل��واط��ن��ني ال��ب��اح��ث��ني عن 

عمل وتلقي طلباتهم.

تقدير اجلهود
ال�������ص���ارق���ة  م���������ص����رف  اأن  ي�����ذك�����ر 
االإ���ص��ام��ي جن��ح يف احل�صول على 
وال�صهادات  اجل��وائ��ز  م��ن  ال��ع��دي��د 
ت��ق��دي��ًرا جل��ه��وده ال��ك��ب��رية يف دعم 
القطاع  يف  التوطني  ا�صرتاتيجية 
�صمنها  م���ن  ال���دول���ة،  يف  امل�����ص��ريف 
جائزة االإمارات للتوطني يف دورتها 
الكبرية(،  امل��ن�����ص��اآت  )ف��ئ��ة  االأوىل 
الب�صرية يف القطاع  امل��وارد  وجائزة 
للتنمية  دب����ي  وج����ائ����زة  امل�������ص���ريف، 

الب�صرية.

برامج التوطني والتطوير
ي��ت��ب��ن��ى امل�������ص���رف ع����دة ب���رام���ج مت 
وتدريب  ال���ص��ت��ق��ط��اب  ت�����ص��م��ي��م��ه��ا 
امل�صرف،  يف  امل���واط���ن���ني  وت���اأه���ي���ل 
يلبي  الذي  “م�صار”  برنامج  منها 
للموظف  امل��ه��ن��ي��ة  االح���ت���ي���اج���ات 

توفري  يف  ن��اج��ح��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
على  تركز  متعدده  وظيفية  فر�س 
برامج التنمية والتدريب والتاأهيل 
�صبيل  يف  ال���ك���ف���اءة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر م��ه��ارات وخربات 

موظفي امل�صرف.

لتدريب  تخ�صي�صه  مت  “مهنتي” 
طلبة اجلامعات والكليات الك�صابهم 

خربات مهنية يف املجال.

فر�س وظيفية متنوعة
يف  م�صتمراً  تطوًرا  امل�صرف  ي�صهد 

امل�������ص���رف ب���اع���ت���ب���اره���م حم�����ور كل 
الفعاله  واالأداة  ب���ه،  ي��ق��وم  ن�����ص��اط 
م�صرفية  جت��رب��ة  ت��ق��دمي  ل�صمان 
مبتكرة للعماء، وموا�صلة تطبيق 
اإب��داع��ي��ة متقدمة  وخ��دم��ات  حلول 
يتبنى  امل�صرف  اأن  اإىل  الفتة  لهم، 

القيادية  ق��درات��ه  وي��ط��ور  امل��واط��ن 
ميتد من عامني اإىل ثاثة اأعوام، 
مكثف  تدريبي  برنامج  و”ُرّواد” 
للخريجني اجلدد من حملة �صهادة 
العايل من  والدبلوم  البكالوريو�س 
موؤ�ص�صات التعليم العايل. وبرنامج 

بالثقة واالحرتام والتقدم.

املوظفون
 حمور االبتكار

املوظفني  اأن  اإىل  املرزوقي  واأ�صارت 
اهتمامات  قائمة  ���ص��دارة  يعتلون 

••اأبوظبي-وام:

عززت دولة االإمارات العربية املتحدة ح�صورها القوي والفاعل يف خمتلف الهيئات 
واملوؤ�ص�صات االقت�صادية الدولية بف�صل الثقة العاملية املتنامية يف قدرات اأبناء 

و�صباب الدولة باعتبارهم املحرك االأ�صا�صي لعجلة التطوير والبناء والتقدم.
االقت�صادية  القرار  �صاحات  يف  االإمارات  و�صباب  الأبناء  القوي  احل�صور  ويعك�س 
يف  قيادية  منا�صب  ذي  اأو  مندوبني,  اأو  ممثلني,  اأو  اأع�صاء,  باعتبارهم  العاملية 
بالدولة  العاملية  الثقة  حجم  ودولية,  اإقليمية  جمال�س  اأو  هيئات  اأو  منظمات 

وكفاءاتها يف خمتلف املجاالت والق�صايا االقت�صادية التي تهم املجتمع الدويل.

م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي ي�سارك يف املعر�س الوطني للتوظيف 2022
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املال والأعمال
التحويالت املالية عرب بنوك االإمارات تتجاوز 8.1 تريليون درهم خالل 8 اأ�سهر 

وبح�صب االإح�صائيات، توزعت التحويات املنفذة خال ال�صبعة اأ�صهر 
بني  دره��م حت��وي��ات  تريليون   4.946 ب��واق��ع   ،2022 م��ن  االأوىل 

البنوك و3.161 تريليون درهم حتويات بني عماء البنوك. 
التحويات  اإجمايل  من  االأك��رب  الن�صيب  على  يونيو  �صهر  وا�صتحوذ 
درهم،  تريليون   1.162 بواقع  االأويل  اأ�صهر  الثمانية  خال  املنفذة 
ثم �صهر مار�س بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما و�صلت حتويات 
تريليون   1.033 اإىل  ويوليو  دره��م  تريليون   1.06 اإىل  اأغ�صط�س 
اأبريل و884.5 مليار دره��م يف  دره��م، و1.082 تريليون دره��م يف 
مايو، و861.8 مليار درهم يف فرباير و864.7 مليار درهم يف يناير 

 .2022
ونظام االإمارات للتحويات املالية UAEFTS هو نظام التحويات 
الرئي�صية الذي مت تطويره يف م�صرف االإمارات املركزي منذ اأغ�صط�س 

مليار، ثم مار�س بواقع 108.03 مليار درهم، ونحو 103.6 مليار 
اأغ�صط�س و97.04 مليار درهم يف يوليو، و92.02 مليار  درهم يف 
مليار  و98.79  ف��رباي��ر،  دره��م يف  مليار  و90.69  يناير،  دره��م يف 

درهم يف اأبريل و100.96 مليار درهم يف مايو املا�صي. 
النقدية يف  اأن قيمة االإيداعات  اأظهرت االإح�صائيات  اآخر،  من جانب 
امل�صرف املركزي خال الثمانية اأ�صهر االأوىل من العام اجلاري و�صلت 
اإىل 134.43 مليار درهم، وت�صمنت 134.42 مليار درهم اإيداعات 

بالعمات الورقية و10.16 مليون درهم بالعمات املعدنية. 
لنحو  امل��رك��زي  امل�صرف  من  النقدية  ال�صحوبات  قيمة  و�صلت  بينما 
135.8 مليار درهم خال الثمانية اأ�صهر االأوىل من العام اجلاري، 
و33.7  الورقية  بالعمات  �صحوبات  دره��م  مليار   135.8 و�صملت 

مليون درهم بالعمات املعدنية. 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت قيمة التحويات املنفذة يف القطاع امل�صريف بالدولة عرب نظام 
االإم��ارات للتحويات املالية UAEFTS الأكر من 8.1 تريليون 
اأحدث  وف��ق  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  االأوىل  اأ�صهر  الثمانية  خ��ال  دره���م 

اإح�صائيات م�صرف االإمارات املركزي. 
واأظهرت اإح�صائيات العمليات امل�صرفية، ال�صادرة عن امل�صرف املركزي 
للتحويات  االإم���ارات  نظام  عرب  املنفذة  التحويات  قيمة  اأن  اأم�س، 
الثمانية  خ��ال   30.5% بن�صبة  �صنوي  اأ�صا�س  على  ارتفعت  املالية 
اأ�صهر االأوىل من العام اجلاري مقارنة بتحويات بلغت قيمتها نحو 
العام  من  االأوىل  اأ�صهر  الثمانية  خ��ال  منفذة  دره��م  تريليون   6.2

 .2021

2001، حيث يقوم هذا النظام بت�صهيل حتويل االأموال بني اجلهات 
اإح�صاءات  اأو�صحت  اآخ��ر،  امل�صرتكة يف النظام ب�صكل ف��وري.  يف �صياق 
امل�صرف املركزي اأن قيمة مقا�صة ال�صيكات املتداولة با�صتخدام �صورها 
العام  من  االأوىل  اأ�صهر  الثمانية  خ��ال  دره��م  مليار   807.8 بلغت 
اجلاري بارتفاع بن�صبة %13.1 مقارنة بنحو 714.17 مليار درهم 

خال الثمانية اأ�صهر االأوىل من 2021. 
ال�صيكات  مقا�صة  نظام  عرب  ت�صويتها  متت  التي  ال�صيكات  ع��دد  وزاد 
خال الثمانية اأ�صهر االأوىل من العام اجلاري بن�صبة %2.5 لي�صل 
يف  �صيك  مليون   14.07 بنحو  مقارنة  �صيك  مليون   14.42 اإىل 

الثمانية اأ�صهر االأوىل من 2021. 
ال�صيكات  مقا�صة  قيمة  من  االأك��رب  الن�صيب  على  يونيو  �صهر  وح��از 
 116.6 بواقع  احلايل  العام  االأوىل من  اأ�صهر  الثمانية  يف  املتداولة 

قطاع االإلكرتونيات يف جافزا م�ساهم فّعال يف دعم اقت�ساد االإمارات 

خالل اجتماع جمل�س االإمارات للذكاء اال�صطناعي

عمر �سلطان العلماء: حكومة االإمارات تتبنى التكنولوجيا وحلول
 الذكاء اال�سطناعي ال�ستك�ساف فر�س جديدة تدعم االقت�ساد الرقمي 

مبادلة ت�ستثمر يف اأكرب �سركة خا�سة 
لتطوير طاقة الرياح البحرية يف العامل

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي،  يف  ال�صيادي  اال�صتثمار  �صركة  لا�صتثمار؛  مبادلة  �صركة  اأعلنت  
مليار   284 اإىل  قيمتها  ت�صل  االأ���ص��ول  من  عاملية  حمفظة  تدير  والتي 
دوالر اأمريكي، عن ا�صتحواذها على ح�صة يف �صركة “�صكايبورن رينيوابلز« 
الرياح  طاقة  لتطوير  خا�صة  �صركة  اأك��رب  Skyborn Renewables؛ 
بارترز«  اإنفرا�صرتاكت�صر  “جلوبال  �صركة  اإىل جانب  العامل،  يف  البحرية 

.GIP( Global Infrastructure Partners(
“�صكايبورن  �صركة  يف  امل��ئ��ة  يف   100 ة  ح�صّ على  اال���ص��ت��ح��واذ  ه��ذا  ويتيح 
رينيوابلز” اأمام �صركة )GIP( وامل�صتثمرين امل�صاركني، مبا فيهم مبادلة، 
اإمكانية الو�صول اإىل اأكرب مطّور خا�ّس مل�صاريع طاقة الرياح البحرية على 
ق��وي يف  وبح�صور  االإجن����ازات،  ب�صجّل حافل من  ال��ع��امل، يحظى  م�صتوى 

اأوروبا واآ�صيا واملحيط الهادئ.
يقع املقّر الرئي�صي ل�صركة “�صكايبورن رينيوابلز” يف برمين باأملانيا، وتتمتع 
اإجمالية  بقدرة  البحرية  الرياح  طاقة  م�صاريع  يف  عريق  بتاريخ  ال�صركة 
امل�صاريع  م��ن  جمموعة  اإىل  باالإ�صافة  االآن،  حتى  ج��ي��ج��اوات   7 جت���اوزت 
قيد االإن�صاء والت�صغيل يف اأملانيا وفرن�صا وتايوان. ومتتلك املجموعة حالياً 
البحرية �صمن مراحل خمتلفة  الرياح  لطاقة  متنوعة  م�صاريع  حمفظة 

من التطوير ت�صل قدرتها اإىل 30 جيجاواط.
ا ا�صتحواذ )GIP( على ن�صبة 50% يف م�صروع  وي�صمل ا�صتثمار مبادلة اأي�صً
 Bluepoint ويند«  بوينت  “بلو  امل�صمى   NY Bight بايت«  “نيويورك 
الواليات  ج��ي��ج��اوات يف   1.6 ب��ق��وة  ب��ح��ري مبتكر  م�����ص��روع  وه��و   ،Wind
ال�صوق  اإىل  ال���ف���وري  ال��و���ص��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  للم�صتثمرين  ���ص��ي��وف��ر  امل��ت��ح��دة 

االأمريكية املتنامية يف جمال طاقة الرياح البحرية.  

�صام�صوجن  ال�صركات  تلك  مقدمة 
اإ�صافة  و�صارب،  وفيليب�س،  و�صوين 
بي”،  “اأت�س  و  جي”،  “األ  اإىل 
ونيكون،  وه��ي��ت��ا���ص��ي،  وت��و���ص��ي��ب��ا، 
واأوراك����������ل، وغ���ريه���ا ال���ع���دي���د من 

ال�صركات العاملية االأخرى. 
وي�������ص���اع���د ان���ت�������ص���ار ت��ط��ب��ي��ق��ات ال� 
حتّول  تعزيز  على  “ميتافري�س” 
اال�صتهاكية  االإلكرتونيات  قطاع 
ب�صكل  ال���ت���ج���ارة  وق���ط���اع  امل��ت��ن��ام��ي 
ال�صلع  بيع  ب��االإم��ك��ان  لي�صبح  ع��ام، 
من  احل��ق��ي��ق��ي��ة  اأو  االف���رتا����ص���ي���ة 
يتجّول  اف��رتا���ص��ي��ة  متاجر  خ��ال 
با�صتخدام  امل����ت���������ص����وق����ون  ف���ي���ه���ا 
الرمزية.  ال��رق��م��ي��ة  �صخ�صياتهم 
ويف  ال�صركات  م��ن  العديد  وت�صعى 
اإىل  ورلد”  ب���ي  “دي  م��ق��دم��ت��ه��ا 
امل�صتغلة  غري  االإمكانات  ا�صتك�صاف 
للعامل االفرتا�صي، لتحقيق طفرة 
املنتجات  وجت��ارة  ت�صنيع  قطاع  يف 

الكهربائية واالإلكرتونية. 

•• دبي-وام:

االإلكرتونيات  جت�����ارة  ح��ج��م  ب��ل��غ 
اإمارة دبي  واالأجهزة الكهربائية يف 
طن  م��ل��ي��ون   2.7  ..  2021 ع���ام 
م����رتي، ب��ق��ي��م��ة ت��زي��د ع��ل��ى 347 
البنية  ت��ع��زز  م��ل��ي��ار دره�����م، ح��ي��ث 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  التحتية 
لت�صاهم  ال��ت��ج��اري��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا  دب���ي 
املحلية  ال��ب��ي��ع  ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
مبن�صات  اخل���ا����ص���ة  واالإق���ل���ي���م���ي���ة 
اإ�صافة  االإل���ك���رتون���ي���ة،  ال���ت���ج���ارة 
القوي  ال���ت���ج���اري  ارت���ب���اط���ه���ا  اإىل 
م���ع اأ�����ص����واق اإع�������ادة ال��ت�����ص��دي��ر يف 
العامل.   ح��ول  البلدان  من  العديد 
واأو�صحت املنطقة احلرة جلبل علي 
اأم�س  وزع��ت��ه  تقرير  يف  “جافزا” 
واالأجهزة  االإلكرتونيات  قطاع  اأن 
جمل�س  دول  يف  �صهد  الكهربائية 
متزايداً  من���واً  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
املا�صية،  القليلة  ال�����ص��ن��وات  خ��ال 

متواجدة فيما يزيد على 80 دولة. 
وتعزز تلك ال�صبكة مرافق لوج�صتية 
اإمتام  على  ت�صاعد  ال��ق��درة،  فائقة 
اأكرب  ب�صرعة  التخلي�س  عمليات 
مع حتكم اأعلى يف مناولة الب�صائع 
الوقت  م��ن  يقلل  م��ا  للمتعاملني. 
الازم لتلبية طلبات البيع، ويحقق 
للم�صتهلكني الذين  اإ�صافياً  مك�صباً 
�صي�صتلمون ب�صائعهم ب�صكل اأ�صرع. 
وهناك مزايا اأخرى، ت�صمل االإعفاء 
ال��ر���ص��وم اجل��م��رك��ي��ة، و�صهولة  م��ن 
وجمموعة  ال�������ص���رك���ات،  ت��رخ��ي�����س 
التحتية  البنية  حلول  م��ن  وا�صعة 
ح�صب  ت�����ص��م��ي��م��ه��ا  مي���ك���ن  ال����ت����ي 
�صمن  امل���ت���ع���ام���ل���ني  اح����ت����ي����اج����ات 
اأكر  على  متتد  وا���ص��ع��ة  م�صاحات 
م���ن 1.2 م��ل��ي��ون م���رت م���رب���ع. ما 
الوجهة  ع���ل���ي  ج���ب���ل  م����ن  ي���ج���ع���ل 
لل�صركات  امل���ف�������ص���ل���ة  ال���ت���ج���اري���ة 
وكذلك  وامل���ت���و����ص���ط���ة  ال�������ص���غ���رية 
ويف  اجلن�صيات،  متعددة  ال�صركات 

الازم لعمليات الت�صنيع واالإنتاج. 
وت�صارع  ال��ط��ل��ب  ت���زاي���د  وي�����ص��اه��م 
ذلك  يف  مبا  التكنولوجي،  التطور 
�صبكات  وانت�صار  االأ���ص��ي��اء،  اإن��رتن��ت 
اجليل اخلام�س للهواتف املحمولة، 
اإىل  امل�����ص��ّن��ع��ة  ال�������ص���رك���ات  دف����ع  يف 
تطوير اأ�صاليبها يف العمل، لت�صتفيد 
عرب تواجدها يف املنطقة احلرة من 
الوظائف  متعدد  التخزين  م��زاي��ا 
من  ميّكنها  م��ا  تناف�صية،  ب��اأ���ص��ع��ار 
اإدارة  عرب  ال�صوق  احتياجات  تلبية 
خمزونها ب�صا�صة، ل�صمان الكفاءة 
وتقليل التكاليف واخت�صار الوقت، 
عمليات  حت�����ص��ني  اإىل  ي�����وؤدي  مم���ا 
من  ُت��ع��د  وال��ت��ي  الت�صنيع،  بعد  م��ا 
�صحن  ت�صريع  يف  الرئي�صة  املراحل 

املنتج النهائي اإىل امل�صتهلكني. 
من  احل��رة  املنطقة  ق��رب  وي�صمن 
م��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي ارت��ب��اط��اً جتارياً 
توزيع  ب�����ص��ب��ك��ة  االأمن�������اط  م��ت��ع��دد 
قوية عرب اأكر من 1،300 �صركة 

جتارة االإلكرتونيات يف دبي، واأكر 
قيمة جت���ارة هذا  م��ن   40% م��ن 
املزايا  اأهم  اإح��دى  القطاع.  ومتثل 
التي يتفرد بها قطاع االإلكرتونيات 
 26% اأك��ر من  انتماء  يف جافزا، 
م��ن ���ص��رك��ات��ه اإىل دول���ة االإم�����ارات، 
م��ا ي��ع��زز ت��وط��ني االإن���ت���اج وت�صكيل 
واخلدمات  ال�صلع  على  عاملي  طلب 
املحلية. يف حني تنتمي %50 من 
ال�صرق  اإىل منطقة  ال�صركات  باقي 
اآ�صيا،  ق��ارة  اإىل  و26%  االأو���ص��ط، 
االأوروبية  ال�صركات  ن�صبة  وت�صل 
اإىل %9.  وتدعم جافزا املتعاملني 
جمموعة  ع��رب  ال���دوام  على  لديها 
م��ت��ن��وع��ة م���ن امل����راف����ق اجل���دي���دة، 
وال���ت���ي ت�����ص��م��ل اأح������دث ال���وح���دات 
وامل�صممة  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
عالية  وامل�صتودعات  الطلب  ح�صب 
اجلودة واملعزولة حرارياً، الأغرا�س 
التجميع،  اأو  التوزيع  اأو  التخزين 
مما ي�صمن ل�صركائها تقليل الوقت 

الدخل،  م�صتويات  الرت��ف��اع  ن��ظ��راً 
وتزايد  ال�صياحة،  حركة  وانتعا�س 
االإنرتنت  �صبكة  ا�صتخدام  معدالت 
بني االأفراد، مما جعل املنطقة من 
ات�����ص��ااًل بال�صبكة  االأق��ال��ي��م االأك���ر 

على م�صتوى العامل. 
وت����ع����د دب�������ي م�����ن اأب����������رز م�������وردي 
ال�صرق  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
موقعها  بف�صل  وال��ع��امل،  االأو���ص��ط 
املنطقة  وت��ل��ع��ب  اال����ص���رتات���ي���ج���ي، 
دوراً  “جافزا”  علي  جلبل  احل���رة 
الطلب  ه�����ذا  ت��ل��ب��ي��ة  يف  حم����وري����اً 
امل���ت���زاي���د �����ص����واء م����ن داخ������ل دول����ة 
ككل؛  امل��ن��ط��ق��ة  ع���رب  اأو  االإم�������ارات 
ح���ي���ث ����ص���اه���م���ت امل���ن���ط���ق���ة احل����رة 
من   ،2021 ع���ام  خ���ال  وح���ده���ا 
خال موقعها يف قلب دبي، بت�صهيل 
جتارة 1.4 مليون طن مرتي من 
املنتجات االإلكرتونية، بقيمة تزيد 
على 147 مليار درهم، اأي ما يزيد 
حجم  اإج����م����ايل  م���ن   50% ع��ل��ى 

ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة امل������ع������ززة ب����ال����ذك����اء 
اال���ص��ط��ن��اع��ي ���ص��ري ال��ع��م��ل على 
الطلبة  اك��ت�����ص��������������اف  م���ب�����������������������ادرة 
ال����ذك����اء  ال�����واع�����دي�����ن يف جم�������ال 
اال����ص���ط���ن���اع���ي ل���ب���ن���اء ق���درات���ه���م 
من�صات  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��رق��م��ي��ة 
الفردي  للتعليم  داع��م��ة  تعليمية 
اال�صطناعي  ب����ال����ذك����اء  امل�����ع�����زز 
تعمل  تعليمية  م��ن��اه��ج  و���ص��ي��اغ��ة 
ع����ل����ى ب�����ن�����اء امل������ع������ارف وت���ط���وي���ر 
الذكاء  بتقنيات  املرتبطة  املبادرات 
القدرات  بناء  بهدف  اال�صطناعي 
ال��وط��ن��ي��ة ال���واع���دة يف ه���ذا املجال 
املنظومة  وت���ع���زي���ز  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي 

التعليمية الوطنية.

خطوة ا�صتثنائية
 لقادة القطاع ال�صناعي

ال�صناعة  قطاع  جلنة  ناق�صت  كما 
م���ب���ادرة ت���دري���ب اأك����ر م���ن 100 
ال�صناعي �صمن  القطاع  ق��ادة  من 
مع  بال�صراكة  التدريبية  الربامج 
زاي����د للذكاء  ب���ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
اال�صطناعي ومركز “اإدج” للتعلم 
ا�صتثنائية  خ���ط���وة  يف  واالب���ت���ك���ار 
قرار  قادة و�صناع  لتو�صيع مدارك 
ال���ق���ط���اع ال�����ص��ن��اع��ي يف جم����االت 

الذكاء اال�صطناعي.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر، اأن���ه مت��ت اإع���ادة 
للذكاء  االإم����ارات  جمل�س  ت�صكيل 
اال����ص���ط���ن���اع���������������ي وال����ت����ع����ام����ات 
بعد   ،2021 ع������ام  ال����رق����م����ي����ة، 
 ،2018 26 ف��رباي��ر  اإط��اق��ه يف 
لث������اث  ع��م��ل��ه  م�����دة  وحت����دي����د 
جه��ود  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  ����ص���ن���وات، 
تبن���ي وا�صتمرارية مبادرات الذكاء 
التعامات  وتطوير  اال�صطناعي 
بطرق  القطاع  وقي����ادة  الرقمية 

جديدة.

•• دبي-الفجر: 

العلماء  �صلطان  عمر  م��ع��ايل  اأك���د 
اال�صطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  واالق��ت�����ص��اد 
دولة  حكومة  اأن  ب��ع��د،  ع��ن  العمل 
ب��ق��ي��ادة ���ص��اح��ب ال�صمو  االإم�����ارات 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
التكنولوجيا  ت���وظ���ي���ف  ت��ت��ب��ن��ى 
اال�صتفادة  وت���ع���زي���ز  امل���ت���ق���دم���ة، 
اال�صطناعي  ال���ذك���اء  ح��ل��ول  م���ن 
يف  ال���رق���م���ن���ة،  اأدوات  وخم���ت���ل���ف 
للتحديات  احل��ل��ول  اأف�صل  اإي��ج��اد 
تدعم  ج��دي��دة  فر�س  وا�صتك�صاف 
بناء  يف  وت�صهم  الرقمي  االقت�صاد 

م�صتقبل اأف�صل.
ج��اء ذل��ك، خ��ال اجتماع جمل�س 
اال�صطناعي  ل���ل���ذك���اء  االإم��������ارات 
“البلوك  ال��رق��م��ي��ة  وال��ت��ع��ام��ات 
ت�صني”، الذي عقد بح�صور �صعادة 
القا�صمي  اأح��م��د  ب��ن  خالد  ال�صيخ 
م�����دي�����ر ع��������ام دائ�����������رة احل���ك���وم���ة 
و�صعادة  ال�صارقة،  يف  االإلكرتونية 
حمد  ب��ن  حممد  املهند�س  ال�صيخ 
دائ����رة احلكومة  رئ��ي�����س  ال�����ص��رق��ي 
و�صعادة  الفجرية،  يف  االإلكرتونية 
يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة 
امل��ال��ي��ة، و���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
ال�صحة  وزارة  وك���ي���ل  ال���ع���ل���م���اء 
املهند�س  و�صعادة  املجتمع،  ووقاية 
وزارة  وكيل  العلماء  �صليم  �صريف 
ل�صوؤون  التحتية  والبنية  الطاقة 
حمد  و�صعادة  وال��ب��رتول،  الطاقة 
اإبراهيم املعا وكيل وزارة الرتبية 
االأكادميية،  ل��ل�����ص��وؤون  وال��ت��ع��ل��ي��م 
وكيل  �صالح  اآل  ع��ب��داهلل  و���ص��ع��ادة 
وزارة االقت�صاد، و�صعادة حنان اأهلي 

ومطوري  م����وردي  ب��ني  تناف�صية 
ورفع  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  حلول 
العقود  قيمة  وتخفي�س  اجل����ودة 

احلكومية.

�صمان املتابعة وال�صفافية من 
خالل الذكاء اال�صطناعي

اأخاقيات  �صيا�صة  جلنة  وناق�صت 
الدولة  الذكاء اال�صطناعي، ريادة 
دليل  ت��ط��وي��ر  يف  وا���ص��ت��ب��ي��اق��ي��ت��ه��ا 
اال�صطناعي  ال���ذك���اء  اأخ���اق���ي���ات 
منذ تبنيه يف عام 2017 يف اإمارة 
دبي ليتو�صع اليوم لي�صمل اجلهات 
االحتادية يف الدولة والذي يهدف 

اأخاقيات  م���ب���ادئ  ت��ط��وي��ر  اإىل 
تبني  ل��دع��م  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 
حكومة  يف  اال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
الرئي�صية  ال�صناعات  يف  االإم���ارات 
ويف نطاقات اأو�صع، و�صمان املتابعة 
يف  وال�صرح  وال�صفافية  وامل�صاءلة 
اأنظمة الذكاء اال�صطناعي ما يعزز 
التطور امل�صتدام وتطبيق �صيا�صات 
الذكاء اال�صطناعي ب�صكل اأكرب يف 

الدولة.

�صيناريوهات دقيقة
 تعزز فر�س امل�صتقبل

م�صاركة  جل���ن���ة  وا����ص���ت���ع���ر����ص���ت 
تقنيات  بتدريب  اخلا�صة  البيانات 
العمل  �صري   اال�صطناعي  ال��ذك��اء 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ب��ادرت��ي جمع 
القطاع  م�����ن  اخل��������ام  ال����ب����ي����ان����ات 
احلكومي واخلا�س خلدمة تدريب 
اال�صطناعي،  ال����ذك����اء  ت��ق��ن��ي��ات 
البيانات  م�صتودع  من�صة  وتطوير 
الذكاء  تقنيات  بتدريب  اخلا�صة 
البيانات  ي��وف��ر  م��ا  اال���ص��ط��ن��اع��ي 
�صيناريوهات  لتطوير  االأ�صا�صية 
وم�صتقبلية  عميقة  وروؤى  دقيقة 
التقنيات  م���ن  اال���ص��ت��ف��ادة  وي���ع���زز 

الرقمية.

من�صات تعليمية رقمية 
ومناهج م�صتقبلية

املنظومة  جل��ن��ة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت  ك��م��ا 

للتناف�صية  املركز االحت��ادي  رئي�س 
حمد  و�صعادة  باالإنابة،  واالإح�صاء 
عبيد املن�صوري املدير العام لهيئة 

دبي الرقمية.  
�صعادة  االج���ت���م���اع  يف  ����ص���ارك  ك��م��ا 
عام  مدير  امل�صمار  �صلطان  ماجد 
هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة 
ال���رق���م���ي���ة، و�����ص����ع����ادة حم���م���د بن 
طليعة رئي�س اخلدمات احلكومية 
حل���ك���وم���ة االإم���������������ارات، و����ص���ع���ادة 
عبداحلميد  حم���م���د  ال����دك����ت����ور 
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  الع�صكر 
اأح���م���د �صعيد  ال��رق��م��ي��ة، و���ص��ع��ادة 
هيئة  ع��ام  مدير  النعيمي  ال�صياح 
احل��ك��وم��ة االإل���ك���رتون���ي���ة يف راأ����س 
ال�صام�صي  خالد  و�صعادة  اخليمة، 
الذكية  دائ��رة احلكومة  مدير عام 
عهود  و����ص���ع���ادة  ال���ق���ي���وي���ن،  اأم  يف 
عجمان  حكومة  ع��ام  مدير  �صهيل 

الرقمية.
�ص�لطان  ع��م��ر  م��ع��ال��������������ي  وق��������������������ال 
جمل�س  اج����ت����م����اع  اإن  ال���ع���ل���م���اء 
اال�صطناعي  ل���ل���ذك���اء  االإم��������ارات 
اأهمية  بحث  الرقمية  والتعامات 
وال�صراكات  التعاون  فر�س  تعزيز 
ال���ق���ائ���م���ة على  وت���ب���ن���ي احل����ل����ول 
لتطوير  وال��رق��م��ن��ة  التكنولوجيا 
ت�صهم  جديدة  ا�صتباقية  م��ب��ادرات 
يف حتقيق التفوق الرقمي والتقني 
لدولة االإمارات وتعزيز تناف�صيتها 

وريادتها العاملية.

اال�صطناعي  ال����ذك����اء  واع���ت���م���اد 
اأ�صلوب عمل واأداة اأ�صا�صية يف اإجناز 
با�صتخدام  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ع��ام��ات 
ت���ق���ن���ي���ات ح���دي���ث���ة وم����ت����ط����ورة يف 
ق����ط����اع����ات ال�������ص���ح���ة، وال���ط���اق���ة 
والبلوك  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  وامل����������وارد 
واملوا�صات  وال�����ص��ن��اع��ة،  ت�����ص��ني، 
واخلدمات اللوج�صتية، وال�صياحة، 
وت�صمل  احل��ك��وم��ي��ة.  واخل���دم���ات 
اأه��داف املرحلة الثانية التي يركز 
للذكاء  االإم������ارات  جم��ل�����س  عليها 
اال�صطناعي والتعامات الرقمية 
تناف�صية  تعزيز  ت�صني”،  “البلوك 
ذات  القطاعات  االإم����ارات يف  دول��ة 

اعتماد الذكاء اال�صطناعي 
يف اإجناز التعامالت الرقمية 

اأهم  املجل�س  اأع�����ص��اء  وا�صتعر�س 
الفرعية   12 ال���  اللجان  اإجن���ازات 
 14 العمل على  اإجن��از  املتمثلة يف 
مبادرة رقمية وم�صتجدات املبادرات 
�صمن  اعتمادها  مت  التي  االأخ��رى 
ا�صرتاتيجية  من  الثانية  املرحلة 
اال�صطناعي،  ل��ل��ذك��اء  االإم�������ارات 
ال���ت���ي ت���رك���ز ع���ل���ى ت��ب��ن��ي ال���ذك���اء 
اال�صطناعي يف القطاعات احليوية 
احلكومة.  لت�صمل  اأو����ص���ع  ب�صكل 
االحت������ادي������ة وامل����ح����ل����ي����ة، وزي��������ادة 
اجلهات  ب��ني  اخل��اق��ة  التناف�صية 

منظومة  وت���ط���وي���ر  االأول�������وي�������ة، 
اال�صطناعي،  ل���ل���ذك���اء  خ�����ص��ب��ة 
واع��ت��م��اد ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي يف 
وتاأ�صي�س  احل��ك��وم��ي��ة،  اخل���دم���ات 

بيئة ت�صريعية وتنظيمية فاعلة.
تنظيم  جل����ن����ة  وا�����ص����ت����ع����ر�����ص����ت 
يف  اال�صطناعي  الذكاء  م�صرتيات 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، ���ص��ري العمل 
ع���ل���ى دل����ي����ل م�������ص���رتي���ات ال����ذك����اء 
اال�صطناعي يف اجلهات احلكومية 
ت��زوي��د اجلهات  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
واأ�ص�س  م��ع��اي��ري  ب��اأه��م  احل��ك��وم��ي��ة 
ت��ق��ي��ي��م اأن���ظ���م���ة وح����ل����ول ال���ذك���اء 
اال�صطناعي ما ي�صهم يف خلق بيئة 

دي بي ورلد  تنظم فعالية ج�سر التجارة الهندي - االإماراتي يف مومباي
•• مومباي - وام:

الهندي  “اجل�صر  ف��ع��ال��ي��ة  م���وؤخ���راً  ورلد”  ب��ي  “دي  ا�صت�صافت 
احتاد  مع  بال�صراكة  العامل”،  اإىل  الهند  بوابة   - دب��ي  االإم��ارات��ي، 
واالأعمال  التجارة  قيادات  من  عدد  وح�صور  الهندية،  ال�صناعات 
جبل  ميناء  دور  على  ال�صوء  لت�صليط  الهند،  يف  مومباي  مبدينة 
دولة  ب��ني  النفطية  غ��ري  التجارة  تعزيز  يف  احل��رة  واملنطقة  علي 
االإمارات والهند؛ لت�صل قيمتها على مدى ال�صنوات اخلم�س املقبلة 
اإىل 100 مليار دوالر اأمريكي، ولت�صاهم يف حتقيق اأهداف اتفاقية 

ال�صراكة االقت�صادية ال�صاملة التي مت توقيعها بني البلدين.
طويلة،  عقود  اإىل  الهندية  االإماراتية  التجارية  العاقات  ومتتد 
االقت�صادية  ال�����ص��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  م��ع  متانتها  ازدادت  وق���د 
ال�صاملة بني دولة االإم��ارات والهند يف فرباير 2022. وتت�صمن 

هذه االتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ ر�صمياً يف االأول من مايو 
منتج   10000 من  اأك��ر  على  اجلمركية  الر�صوم  اإلغاء  املا�صي، 
اأثر  ل��ه  �صيكون  م��ا  ال��ق��ادم��ة،  الع�صر  ال�صنوات  م��دى  على  وخ��دم��ة 
هائل على التجارة بني البلدين ب�صكل خا�س ومنطقة دول جمل�س 
التعاون اخلليجي ب�صكل عام. وقد �صهدت معدالت التجارة املتبادلة 
ب��ني الهند واالإم����ارات من��واً م��ت��زاي��داً، على ال��رغ��م م��ن التحديات 
اجليو�صيا�صية  والتقّلبات  العاملي  االقت�صاد  بها  مير  التي  الكربى 

يف العامل.
كممكن  رئي�صي  ب�صكل  االإجن���از  ه��ذا  يف  ورلد”  ب��ي  “دي  وت�صاهم 
ت�صري  ال��ه��ن��دي��ة،  وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  ل����وزارة  ف��وف��ق��اً  لوجي�صتي؛ 
النفطية بني  ال��ت��ج��ارة غ��ري  ك��ب��رية يف حجم  زي���ادة  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر 
الهند ودولة االإم��ارات بن�صبة %14 خال الفرتة من يوليو اإىل 
اأ�صهر قليلة فقط على دخول  2022، وذلك بعد مرور  اأغ�صط�س 

اتفاقية ال�صراكة االقت�صادية ال�صاملة حيز التنفيذ. وتدعم “دي بي 
نع يف الهند”، وبرامج “احلوافز املرتبطة  ورلد” اأي�صاً مبادرة “�صُ
وال�صادرات  واال���ص��ت��ث��م��ارات  املحلي  الت�صنيع  لتعزيز  باالإنتاج” 
باإمارة  علي  جبل  يف  واللوج�صتي  التجاري  مركزها  عرب  الهندية، 
دبي، الذي يوفر حلواًل لوج�صتية وجتارية ال ت�صاهى لفتح املجال 

لو�صول ال�صادرات الهندية ب�صكل كبري اإىل اأ�صواق جديدة.
كما �صاهمت دبي عام 2021 يف حوايل %86 )38.4 مليار دوالر 
اأمريكي( من اإجمايل التجارة غري النفطية بني االإمارات والهند 
ال�صركات  اأمريكي. وتعترب  44.8 مليار دوالر  بلغت قيمتها  التي 
الهندية يف املنطقة احلرة جلبل علي ثاين اأكرب ال�صركاء من حيث 
4.4 مليون طن مرتي، والرابعة من  التي تقارب  التجارة  حجم 
عام  يف  اأم��ري��ك��ي  دوالر  مليار   6.5 بنحو  التجارية  القيمة  حيث 

.2021
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املال والأعمال

الريا�س  ل����دى  االإم�������ارات  دول����ة 
والتكامل  التعاون  “اآفاق  بعنوان 
االق��ت�����ص��ادي ب��ني دول���ة االإم���ارات 
العربية املتحدة واململكة العربية 

ال�صعودية«.
تعزيز  اأه��م��ي��ة  ع���ن  ح��دي��ث��ه  ويف 
التكامل بني البلدين ال�صقيقني، 
اأ�صار �صعادته اإىل اأّن العاقات بني 
تعد  وال�صعودية  االإم����ارات  دول���ة 
منوذجاً ا�صتثنائياً وثرياً للتعاون 
االأ�صعدة،  ك��اف��ة  على  وال��ت��ك��ات��ف 
م�صيدا بالتطور والتنمية اللذين 
امل��م��ل��ك��ة حت���ت قيادة  ت�����ص��ه��ده��م��ا 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم 
�صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 
ال�صعودية  العربية  اململكة  عاهل 
ال�صمو  و�صاحب  اهلل”  “حفظه 

•• الريا�س -وام:

اأك�����د ����ص���ع���ادة ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
اآل نهيان �صفري  �صيف بن حممد 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ل����دى  ال���دول���ة 
العاقات  ق���وة  ع��ل��ى  ال�����ص��ع��ودي��ة، 
بني  جتمع  ال��ت��ي  االإ�صرتاتيجية 
دولة االإم��ارات وال�صعودية والتي 
را�صخة حتظى  ركائز  اإىل  ت�صتند 
البلدين  ق��ي��ادت��ي  ب��دع��م ورع��اي��ة 
حتقيق  يف  ي�صهم  مب��ا  ال�صقيقني 
االأهداف التنموية امل�صرتكة نحو 
اإطار  يف  ازده�����اراً  اأك���ر  م�صتقبل 
يف  ال�صعودي  االإم��ارات��ي  التكامل 

�صّتى املجاالت.
ج���������اء ذل���������ك خ���������ال اجل���ل�������ص���ة 
�صفارة  َمتها  نظَّ ال��ت��ي  احل���واري���ة 

�صلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي 
���ص��ع��ود، ويل  اآل  ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال��ع��ه��د رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء، 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اأّك������د  ك��م��ا 
البلدين  ب����ني  اال����ص���رتات���ي���ج���ي 
وحتقيق اال�صتفادة الق�صوى من 
التي  الكبرية  واالإمكانات  امل��وارد 

يحظيان بها.
اأداره����ا  ال��ت��ي  اجل��ل�����ص��ة،  ت�صّمنت 
ق�صم  رئي�س  القحطاين،  حممد 
بال�صفارة،  ال��ت��ج��اري��ة  ال�������ص���وؤون 
الثنائية،  العاقات  عن  احلديث 
 ”2030 “روؤية  ���ص��م��ات  وع����ن 
ال���������ص����ع����ودي����ة، وع����ن����ا�����ص����ر منو 
واأهمية  ال���وط���ن���ي،  االق���ت�������ص���اد 
اجلانب املعريف واأثره على النمو 

االقت�صادي.

ك���م���ا ج������رى ا����ص���ت���ع���را����س ع���دد 
االهتمام  ذات  امل��و���ص��وع��ات  م���ن 
امل�������ص���رتك، وم��ن��اق�����ص��ة االأح�����داث 
على  ���ص��واء  ال��ع��امل،  يف  امل�صتجدة 
ال�صعيد ال�صيا�صي اأو االقت�صادي، 
املنطقة  اقت�صادات  على  واأث��ره��ا 

والبلدين.
العليان،  �صلمان بن حممد  واأّك��د 
ع�صو جمل�س االأعمال االإماراتي 
جمموعة  ورئ���ي�������س  ال�������ص���ع���ودي 
التجاري  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار  ال��ع��ل��ي��ان 
جواب،  م��رك��ز  وموؤ�ص�س  ورئ��ي�����س 
اأهمية تعزيز التعاون بني البلدين 
اأكرب  يعتربان  اللذين  ال�صقيقني 
وحتّدث  املنطقة،  يف  اقت�صادين 
االأعمال  به جمل�س  يقوم  ما  عن 
امل�صرتك يف هذا االإطار، ودعا اإىل 

باجلانب  خمت�صة  جلنة  ت�صكيل 
اللجان  ج���ان���ب  اإىل  ال���ت���ن���م���وي 
التن�صيقي  املجل�س  ع��ن  املنبثقة 
بني  التنمية  مبو�صوعات  لتهتم 

البلدين ال�صقيقني.
اأّن  اإىل  كلمته  يف  العليان  واأ���ص��ار 
يف اململكة   ”2030 “روؤية  ثمار 
ب�����االزده�����ار ع��ل��ى عموم  ���ص��ت��ع��ود 
التطّور  اأن  واأو�����ص����ح  امل��ن��ط��ق��ة، 
العن�صر  يف  ي���ك���م���ن  وال����ت����ق����ّدم 

الب�صري ولي�س املقدرات املادية.
العاقات  متانة  احل�صور  واأك���د 
وق����وة ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
اأن ت�صهم  املجاالت كافة، متمنني 
املتبادلة يف  وال��زي��ارات  ال��ل��ق��اءات 
وتعزيز  املن�صودة  االآم���ال  حتقيق 

هذه العاقات الرا�صخة.

�سفارة الدولة لدى الريا�س تنظم جل�سة عن 
اآفاق التعاون والتكامل االقت�سادي االإماراتي ال�سعودي

اأرامك�س ت�ستكمل �سفقة اال�ستحواذ على �سركة ماي يو اإ�س  
•• دبي-الفجر: 

اللوج�صتية  واحل��ل��ول  النقل  خل��دم��ات  عاملياً  ال��رائ��د  امل���زّود  اأرام��ك�����س،  اأعلنت 
ال�صاملة واملدرجة يف �صوق دبي املايل حتت رمز التداول 

)ARMX(،اأم�س عن ح�صولها على املوافقات الازمة من اجلهات التنظيمية 
ذات ال�صلة، وعن ا�صتكمالها ل�صفقة اال�صتحواذ على �صركة “اأك�ص�س يو اإ�س اإيه 
�صيبينغ اإل اإل �صي” )“ماي يو اإ�س” اأو MyUS(، وهي من�صة تقنية عاملية 
متخ�ص�صة يف متكني التجارة االإلكرتونية عرب احلدود، بقيمة اإجمالية بلغت 
حوايل 265 مليون دوالر اأمريكي ت�صدد نقداً بالكامل1، يف �صفقة ا�صتحواذ 
تعد االأكرب من نوعها تنفذها اأرامك�س منذ تاأ�صي�صها. ونتيجة لهذا اال�صتحواذ، 
�صُتدمج من�صة “ماي يو اإ�س« )MyUS( ب�صكل كامل يف اأعمال اأرامك�س لت�صكل 
و�صتحتفظ  ال�صركة.  ال�صريع يف  التو�صيل  اأعمال �صمن قطاع خدمات  وحدة 

ال�100  اإي����رادات جت���اوزت  ال�صركة  2021، حققت  ال��ع��ام  وخ���ال  ال��ط��رود. 
مليون دوالر اأمريكي حيث قامت بتو�صيل 1.1 مليون طرد لعمائها الذين 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف  االإلكرتونية  التجارة  م��واق��ع  م��ن  يت�صوقون 
واململكة املتحدة وال�صني. وت�صم قاعدة عماء ال�صركة نحو 180 األف عميل 
25 عاماً منذ تاأ�صي�صها منوذج  ن�صط. واعتمدت ال�صركة على مدى اأكر من 
اأنحاء  املت�صوقني يف جميع  احتياجات  ويلبي  العماء  على  يركز  ناجٍح  اأعمال 
العامل، اإذ اتبعت نهجاً مبتكراً يعتمد على ا�صتخدام برجميات حديثة مملوكة 
لل�صركة وتكنولوجيا فريدة قابلة للتطوير اإىل جانب خربات ال�صركة العملية 
يف  مقيم  معظمهم  موظف،   300 ال�صركة  لدى  ويعمل  قطاعها.  يف  الرائدة 

الواليات املتحدة.
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  اجل��ده،  عثمان  قال  ال�صفقة،  اأهمية  على  وتعليقاً 
ا�صرتاتيجية  ا�صتحواذ  عملية  الأكرب  الناجح  اال�صتكمال  هذا  “يعزز  اأرامك�س: 

املن�صة بعامتها التجارية وت�صكل مكّمًا طبيعياً خلدمة �صوب اآند �صيب، وهي 
من�صة اأرامك�س التي توفر للم�صرتكني فيها حلواًل مبتكرة ملعامات التجارة 
اجلديدة  ال�صفقة  �صاأن  ومن  النهائية.  الوجهة  اإىل  والتو�صيل  االإلكرتونية 
اأرامك�س  �صركة  يف  احل��دود  عرب  ال�صريع  التو�صيل  خدمات  اأع��م��ال  تدعم  اأن 
من خال زيادة عدد ال�صحنات وتنمية وتنويع قاعدة العماء وتو�صيع نطاق 
اأنه  اإ�صافة وجهات �صحن وتو�صيل جديدة. كما  ال�صركة عرب  تغطية خدمات 
من املتوقع اأن حتقق هذه ال�صفقة قيمة تراكمية فورية ل�صركة اأرامك�س من 
خال م�صاهمتها يف منو االإيرادات وتعزيز الربحية وتوليد التدفقات النقدية 

بوترية قوية.
وتعد “ماي يو اإ�س« )MyUS(، التي تتخذ من الواليات املتحدة االأمريكية 
مقراً لها، من�صة رائدة قائمة على التكنولوجيا ومتخ�ص�صة يف متكني التجارة 
االإلكرتونية عرب احلدود من خال توفري حلول ذات تكلفة معقولة لتو�صيل 

ال�صركة كاعب رئي�صي ومناف�س  التاأ�صي�س من مكانة  اأرامك�س منذ  تاريخ  يف 
قوي يف قطاع التجارة االإلكرتونية عرب احلدود. فاأعمال وحلول من�صة ’ماي 
يو اإ�س‘ الرائدة متثل مكمًا طبيعياً الأعمالنا، وبالتايل �صتعود هذه ال�صفقة 
املعنيني  امل�صلحة  اأ�صحاب  جميع  على  املدى  وبعيدة  فورية  اإيجابية  مبكا�صب 
االأداء  على  ال�صفقة  لهذه  ال��ف��وري  التاأثري  م�صاهمونا  و�صيلحظ  بال�صركة. 
من  البعيد  امل��دى  على  �صنحققها  التي  االإ�صافية  القيمة  جانب  اإىل  امل���ايل، 
خال املكا�صب الناجتة عن تكامل العمليات الت�صغيلية والتكاليف. و�صي�صتفيد 
التغطية  نطاق  وتو�صيع  التو�صيل  �صبكة  حت�صني  ع��رب  منها  اأي�صاً  عماوؤنا 
النهائية. وبالن�صبة  الوجهة  اإىل  امل�صدر و�صواًل  وتقدمي خدمات متميزة من 
اخل��ربات يف  وتطوير  املعارف  لتبادل  الدمج فر�صة مميزة  �صي�صكل  ملوظفينا، 
توفري خدمات التو�صيل ال�صريع عرب احلدود من خال فر�س التعلم واعتماد 

برامج من�صة ’ماي يو اإ�س‘ اخلا�صة بها والرائدة �صمن فئتها. 

مليار درهم حجم الت�سرفات العقارية 
يف عجمان خالل �سبتمرب 2022

•• عجمان - وام:

والتنظيم  االأرا���ص��ي  دائ��رة  عن  ال�صادر  ال�صهري  العقاري  التقرير  ك�صف 
�صبتمر  �صهر  �صهد خال  االإم��ارة  العقاري يف  ال�صوق  اأن  العقاري بعجمان 
قدر  ح��ني  يف  دره���م  مليار  بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  ع��ق��اري��اً  ت�صرفاً   877
اإجمايل حجم التداوالت 569 مليون درهم حيث �صهدت”ال�صناعية 2” 
ت�صجيل اأعلى قيمة مبايعة ب� 25 مليون درهم. وقال �صعادة املهند�س عمر 
اإن ال�صوق  بن عمري املهريي مدير عام دائرة االأرا�صي والتنظيم العقاري 
االإ�صتثمارات  حجم  ت��زاي��د  و�صهد  اإيجابية  من��و  م��ع��دالت  �صجل  ال��ع��ق��اري 
يف  التحتية  للبنية  امل�صتمر  والتطور  االإ�صتثمار  فر�س  تنوع  اإىل  بالنظر 
االإمارة باالإ�صافة اإىل املزايا والت�صهيات االإ�صتثنائية التي تقدمها عجمان 
للم�صتثمرين املحليني والدوليني ..منوها اإىل اأن “القطاع ال�صرقي” كان 
اأكر القطاعات تداواًل متقدماً على القطاعني “اجلنوبي” و”م�صفوت«.

مليار درهم اإجمايل االأ�سول   437.7
االأجنبية للم�سرف املركزي بنهاية اأغ�سط�س

•• اأبوظبي-وام:

ارت��ف��ع اإج��م��ايل االأ���ص��ول االأج��ن��ب��ي��ة مل�صرف االإم����ارات 
اإىل   6.2% ب��ن�����ص��ب��ة  ���ص��ن��وي  اأ����ص���ا����س  ع��ل��ى  امل����رك����زي 
املا�صي  اأغ�����ص��ط�����س  ن��ه��اي��ة  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   437.71
اأغ�صط�س  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   412.06 بنحو  م��ق��ارن��ة 

2021، بزيادة تعادل 25.6 مليار درهم.
االرتفاع  املركزي  امل�صرف  اإح�صائيات  اأح��دث  واأرجعت 
االأر�صدة  زي����ادة  اإىل  االأج��ن��ب��ي��ة  االأ����ص���ول  يف  ال�����ص��ن��وي 
بن�صبة  اخل����ارج  يف  ال��ب��ن��وك  ل���دى  وال���ودائ���ع  امل�صرفية 
بنهاية  دره�����م  م��ل��ي��ار   253.25 ل��ت��ب��ل��غ   1.91%
اأغ�صط�س املا�صي مقارنة بنحو 248.5 مليار درهم يف 

اأغ�صط�س 2021.
واأو�صحت اإح�صائيات امل�صرف املركزي اأن االأوراق املالية 
االأج��ن��ب��ي��ة امل��ح��ف��وظ��ة ح��ت��ى ت��اري��خ اال���ص��ت��ح��ق��اق �صمن 
ارت��ف��ع��ت على  امل��رك��زي  االأج��ن��ب��ي��ة للم�صرف  االأ����ص���ول 
اأ�صا�س �صنوي بن�صبة %5 لتبلغ 128.48 مليار درهم 
 122.38 بنحو  مقارنة  املا�صي  اأغ�صط�س  نهاية  يف 

مليار درهم يف اأغ�صط�س 2021.
وارتفعت االأ�صول االأجنبية االأخرى على اأ�صا�س �صنوي 
يف  دره��م  مليار   55.98 اإىل  لت�صل   35.9% بنحو 
مليار   41.18 بنحو  مقارنة  املا�صي،  اأغ�صط�س  نهاية 
درهم يف اأغ�صط�س 2021، بزيادة تعادل 14.8 مليار 

درهم.
يف �صياق مت�صل، اأظهرت اإح�صائيات املجاميع النقدية 
لدولة االإم��ارات ال�صادرة عن امل�صرف املركزي، ارتفاع 
نهاية  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   113.2 اإىل  امل�����ص��در  ال��ن��ق��د 
بن�صبة  ���ص��ن��وي  اأ���ص��ا���س  ع��ل��ى  ب��زي��ادة  امل��ا���ص��ي  اأغ�صط�س 
اأغ�صط�س  106.8 مليار درهم يف  %6 مقارنة بنحو 

.2021
للنقد  دره��م  15.9 مليار  بواقع  امل�صدر  النقد  وت��وزع 
خارج  امل��ت��داول  للنقد  دره���م  مليار  و97.3  بالبنوك 

البنوك وذلك يف اأغ�صط�س املا�صي.
الودائع  زادت  امل���رك���زي،  امل�����ص��رف  اإح�����ص��ائ��ي��ات  ووف����ق 
النقدية اإىل 622.1 مليار درهم يف اأغ�صط�س املا�صي 
بنحو  مقارنة   9.2% بن�صبة  �صنوي  اأ�صا�س  على  بنمو 

569.7 مليار درهم يف اأغ�صط�س 2021.
بن�صبة  �صنوي  اأ�صا�س  على  النقدية  القاعدة  وارتفعت 
اأغ�صط�س  475.4 مليار درهم يف  اإىل  %6.9 لت�صل 
املا�صي مقارنة بنحو 444.7 مليار درهم يف اأغ�صط�س 

.2021
درهم  مليار   145.7 نحو  النقدية  القاعدة  وت�صمل 
النقدية و123.7 مليار  واالأذون��ات  االإي��داع  ل�صهادات 
املالية  واملوؤ�ص�صات  للبنوك  اجل��اري��ة  للح�صابات  دره��م 
م��ل��ي��ار درهم  امل���رك���زي، و113.2  ب��امل�����ص��رف  االأخ����رى 
للنقد امل�صدر و92.8 مليار درهم ح�صاب االحتياطي.

Date 20/ 10/ 2022  Issue No : 13676
Service by Publication

Before the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Case No. (AJCFICIPOR2022/0002808), Commercial, Circuit Below
To: Defendant : Shahid Alzaman Abdullah
Place of Residence : Unknown
You are summoned to appear at the Hearing held on 01 November 
2022 before the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance, Office No. [Office of the 
Manager of Case Management No. (6)] in person or by counsel, and 
to submit a Rejoinder to the Case along with all the exhibits within a 
period of not more than ten days from date of notice, to consider the 
said Case - as a Defendant.
Eman Ahmad Alawady 
Judicial Services Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 20/ 10/ 2022  Issue No : 13676
Notification the Defendant by Publication

For the Case Management Office at the Umm Al Quwain Federal 
Court the Federal Civil Court of First Instance

In Lawsuit No.: UAQCFICIPOR2022/0000532/ Commercial (Partial)
To the Defendant : MUHAMMAD ALI SAEED SAEED AKHTAR
Unknown Place of Residence:
You are summoned to attend in the session dated 16/11/2022, before the 
Case Management Office, Umm Al Quwain Federal Court, the Federal 
Civil Court of First Instance, Office No.(Case Manager Office) in person 
or by sending approved attorney as your representative, and to submit a 
plea to the Lawsuit, with all documents attached thereto, With in a period 
not exceeding Ten Days from the Date of Publication in order to review 
the abovementioned Lawsuit, in your capacity as an Appellee.
Judicial Services Office
Amna Salem Hassan Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 20/ 10/ 2022  Issue No : 13676
Notification the Enforcees by Publication

Federal Sharjah Court, Civil Execution Court, 
1. Pradeep Kumar Dayashankar Pandey - 2. Prakash Jacob Varghese Jacob

Payment Notice in Case No. SHCEXCISUBDIS2022/0006356 Substantive 
Dispute on Execution

To The Enforcees :
1. Pradeep Kumar Dayashankar Pandey.  2. Prakash Jacob Varghese Jacob
Whereas the attached judgment has been issued against you in favor of the Plaintiff.
The Plaintiff: Iron & Steel International Industrial Company LLC
In the case mentioned above. Whereas the said the prevailing party has submitted a 
request to execute the said judgment, and to pay the specified fee for that, and whereas 
the judgment required to be executed is as follows : Grand total including fees and 
expenses: AED 850.0
Therefore, you shall execute the above mentioned executive deed within 15 days from 
the date of your notification of this notice. If you fail to do so, the court will take the 
legally prescribed foe forced execution against you.
Judge / Mutasem Ahmed Samir Abu Shadi   
Federal Sharjah Court - Civil Execution Court 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 20/ 10/ 2022  Issue No : 13676
Judicial Notice of Payment 

Transaction No. MOJAU-2021-0033889
Notifying party : Omer Babar Babar Farooq - Nationality : Pakistan
Address: Sharjah - Al Khan - Al Taawun Street - Phone Number: 0563425510
Notified party : Muhammad Toheed Ahmad Imdad - Nationality: Pakistan
Address: Sharjah - Al Majaz - Al Khan Street - Al Hafeet Tower - Apartment No. 702 
behind ADNOC Station Phone Number: 0545039905
Notification Subject matter: Cheque Value Payment
Merits: Whereas, the Notified party has released and issued a cheque No: (000002) 
for the Notifying party, with a value of (40,000) AED Forty thousand Dirhams, drawn 
on (Emirates NBD), Due date: 20/08/2022, and the account is closed; • Whereas, 
the Notified party refuses to pay despite the exhaustion of all amicable methods; • 
Therefore, the Notifying party desires to notify the Notified party of the necessity of 
payment the cheque value, otherwise the Notifying party will take the legal procedures 
against the Notified party, we hereby informed you to pay the due amount within a 
period not exceeds 5 days; • Accordingly, the Notifying party hereby petitioned and 
request from His Excellency the Notary Public to formally and legally warn and notify 
you by this Notice.
Name : Omer Babar Babar Farooq
Capacity : Notifying party

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 20/ 10/ 2022  Issue No : 13676
Ministry of Justice - Technical Affairs and International Cooperation 

Notary Public and Authentication Department (Sharjah)
Judicial notice of payment

Transaction No. MOJAU-2021-0033889
Judicial notice
The Notifying Party: Saeed Salem Abdullah Saeed – Emirati with ID number (784197669408037)
Address: United Arab Emirates - Sharjah, Tel: 0506361001
Against/The Notified Party: Jinlin Liu - Chinese- unified number (201623962) Address: United Arab 
Emirates - Sharjah - Al Qarayen 4 - House No. 2550, Tel: 0509051999
The Facts: 1. Whereas, the Notifying Party granted The Notified Party cheques drawn on Emirates NBD.
2. The Notifying Party withdraw a cheques amount from the bank which the Notified Party granted it in an 
amount of AED (75,000) seventy-five thousand dirhams.
3. The Notifying Party surprised to discover that there was no balance to pay the cheques value, and the bank 
granted refused letter on the cheques to the Notifying Party.
4. Therefore, the Notifying Party requested the value of the check from the notified party, but without avail.
5. The Notifying Party filed a criminal lawsuit No. 6096/2021, Sharjah, The court ruled to a fines in amount 
of 5 of 5,000 five thousand dirhams to be paid by The Notified Party to the Notifying Party
6. Whereas, the Notifying Party did not, to date, paid the payment of the cheques amount or paid any payment 
therefrom, despite the Notifying Party frequent attempts to communicate with the notified party to pay the 
amount or refunds it. Therefore, the Notifying Party shall notify the notified party with the urgency and 
necessity of paying the amount of AED 75,000 owed by it (five and seventy thousand dirhams only) no later 
than five days from the date of receiving the notification, otherwise the Notifying Party will undertake all 
legal measures to claim the amount and compensation
The Notifying Party: Saeed Salem Abdullah Saeed

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70021

Date 20/ 10/ 2022  Issue No : 13676
Dubai Courts of First Instance

Notice and Payment Order with Announcement
Execution No.: 10049/2021/207 - Commercial Execution
Pending in: Eighth Execution Circuit - No. 229
Execution Subject: Executing the Judgement resolved in the Claim no.: 3114/2021 
Commercial Summary - with paying the amount under execution of (AED 1233764.23) 
inclusive charges and expenses.
Claimant : Abu Dhabi Islamic Bank P.J.S.C
Address: Abu Dhabi Al Bateen beside Central Bank chosen domicile/ Office of Khalfan Al 
Kaaby Advocates & Legal Consultants Dubai - Bur Dubai - Oud Maitha - Building of Oud 
Maitha  99 - Second Floor - Office 204. - 
Notice to : 1. Rinat Mustafin - Capacity : Respondent 
Notice Subject : Kindly be informed that it was seized on your own money which are the 
units located in the area of Dubai Marina - Property Type: Unit - Plot No.: 173 Building 
Name: Al Rimal 5 - Building No.: 5 - Unit No.: 2304 - Floor No.: 23 - paying the claimed 
amount of AED 1233764.23 in the afore-mentioned file for information with its content 
and legal validity. Accordingly; the Court shall proceed the legal procedures against you 
in case of not adhering to the afore-mentioned resolution within 15 days as from the date 
of this notice publication.
Prepared by : Khoula Abbad Mosleh  Approval Date : 18/10/2022-08:53:11

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 20/ 10/ 2022  Issue No : 13676
Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication
In the Case No. : 16/2022/1794 - partial real estate
Considered at 4th Case Management Department No. 403
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants to pay an amount of (Euro 
63860,40) or equivalent amount which is AED 258448.17, with legal interest, fees, 
expenses, attorneys' fee.
Plaintiff : President FRSSRL
Address : Al Owais & Al Matrooshi Advocates and Legal Consultants Dubai-Deira 
Port Saeed area Behind Nissan Showroom Business Point Building Office No. 9 Tel: 
042595777 | Fax : 042595666 Email: info@omalc.ae
Notifiee : The Modist fzco, in its capacity as Defendant. 
Subject of Notification : Has filed the abovementioned case against you by obliging 
the Defendants to pay an amount of (Euro 63860,40) or equivalent amount which is 
AED 258448.17, with legal interest, fees, expenses, attorneys' fee.
A remotely session is set on Monday corresponding to 24-10 2022 at 09:00 am in the 
litigation hall BUILDING_DESC&. Therefore, you are requested to attend in person 
or by attorney to submit your memos and documents to the court at least three days 
before the session.
Prepared by/Muna Ibrahim Kamal  Date of approval/ 18-10-2022 11:04:01

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472

Date 20/ 10/ 2022  Issue No : 13676
Dubai Courts of First Instance

Notification and ordering for payment by Publication
In the execution No : 207/2022/5243 - Commercial Execution
Considered at : 2nd execution department No: 184
Execution subject : execution of the judgment issued in the case No: «363/2022 
Payment order» for paying the amount executed (AED 17468.17) including the fees 
and expenses
Execution applicant : AL INTISHAR Insulation Material Works Est
Address : United Arab Emirates Emirate of Dubai - Deira, Dubai Union Street - Al 
Rustumani Building Block - Apartment 503 – same Nissan Building Tel 0553989122 
0504242011 - email: info@frangulf.ae - Makani No 3208594689
Notified parties : 1- Pine Valley Technical Services LLC - Capacity: enforcee
Subject of the notification : The said execution case has been established against you 
and you are obliged for paying the executed amount of AED 17468.17 to the applicant 
or court's treasury. Therefore, the court will initiate executive procedures against you 
in the event of non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from 
the date of publishing this notification.
Prepared by : Nadia Zahran Al Jashmi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 20/ 10/ 2022  Issue No : 13676
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment Order by Publication
Execution No.207/2022/4425 - Commercial Execution
Heard at Third Execution Circuit no. 185
Execution Subject : To execute the judgment issued in Case no. 91/2021 Commercial 
Banks Full Jurisdiction, ordering to pay the adjudged amount of (AED 17756800.04) 
including fees and expenses.
Judgment Creditor : NATIONAL BANK OF FUJAIRAH (PJSC)
Address : Emirate of Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates & Legal Consultants, Al-
Ghanim Business Center, 6th Floor, Office No. 606, Tel: 065289955- Fax: 065289922
Notified party:
1- RIDDHI SIDDHI GENERAL TRADING LLC, Capacity : Judgment Debtor
2- SUNIL CHABLANI RATAN KESHAV DAS CHABLANI, Capacity : Judgment Debtor 
3- SUNAINA CHABLANI SUNIL CHABLANI, Capacity : Judgment Debtor
Notification Subject : The Judgment Creditor has filed the above-mentioned executive 
case against you and obligated you to pay the adjudged amount of AED 17756800.04 to 
the Judgment Creditor or the court treasury. Therefore, 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 publication of this notification.
Prepared by : Sheikha Mussabbah Al Falasi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 20/ 10/ 2022  Issue No : 13676
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 18839/2022 

Notifier : Dubai Islamic Bank Represented by Mr/ Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
RIMA AL JARSHI, UAE national per the Power of Attorney attested by the Ras AL Khaimah Notary 
Public under No 2020/7696, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of 
Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, 
Business Point Building, 1» Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Notified Person : Rhodora Murcilarabe - Philippines with an address at Emirate of Ras Al Khaimah, Al 
Raffa Area, Beside AL-Siddiq Mosque, Building No.13, Flat No.5, Tel:0506267598

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 11,147
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating 
for the latter an auto-finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED 
11,147; whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair; and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal procedures on the following mortgaged vehicle:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

83798 Abu Dhabi 11 Nissan Kicks 1.6 Silver 2017

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within five (5) days from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights, charging you for the expenses, and lawyer's fees.
Please accept the assurance of our appreciation and respect, 
Notifier: Mr/ Tarek Fathy Mahmoud

Date 20/ 10/ 2022  Issue No : 13676
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 19034/2022 

Notifier : Dubai Islamic Bank Represented by Mr/ Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
RIMA AL JARSHI, UAE national per the Power of Attorney attested by the Ras AL Khaimah Notary 
Public under No 2020/7696, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of 
Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, 
Business Point Building, 1» Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Notified Person : Syed Abdul Rahman Kovial Abdul Rahman - Indian with an address at Emirate of Ras 
Al Khaimah, Al Raffa Area, Beside AL-Siddiq Mosque, Building No.13, Flat No.5, Tel:0544583131

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 47,170.15
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating 
for the latter an auto-finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED 
47,170.15; whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair; and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal procedures on the following mortgaged vehicle:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

69347 Abu Dhabi 4 Toyota Corolla Sedan Red 2018

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within five (5) days from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights, charging you for the expenses, and lawyer's fees.
Please accept the assurance of our appreciation and respect, 
Notifier: Mr/ Tarek Fathy Mahmoud
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•• اأبوظبي-الفجر

جت���رى يف ال�����ص��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم اخل��م��ي�����س ب�����ص��ال��ة ارينا 
جوجيت�صو مبدينة زايد الريا�صية يف اأبوظبي قرعة بطولة اأبوظبي جراند 
�صام للجودو املقامة حتت رعاية �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، نائب 
21 اإىل  رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي ، وذلك خال الفرتة من 

ال��دويل للجودو ،وبدعم من جمل�س  االحت��اد  باإ�صراف  احلايل  اأكتوبر   23
االعام  و�صائل  بجانب  الريا�صي  ابوظبي  قناة  واهتمام  الريا�صي  ظبي  اأبو 

املحلية والعاملية ،وم�صاهمة العديد من اجلهات املحلية ، وقد 
ثعلوب  ب��ن  حممد  �صعادة  برئا�صة  للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  اكملت 
الدرعي رئي�س احتاد االإم��ارات للم�صارعة واجلودو كافه الرتتيبات الإجناح 
البطولة . وقد تقدمت للم�صاركة 66 دولة من خمتلف انحاء العامل ، من 

وهي   ،IJF للجودو  ال���دويل  االحت���اد  �صجل  ح�صب  عربية  دول���ة   11 بينها 
اجلزائر ، البحرين ، م�صر ، االأردن ، الكويت ،لبنان ،املغرب ،قطر ،ال�صعودية 
القائمة  ويف   ، البطولة  م�صت�صيف  االم���ارات  دول��ة  منتخب  ،بجانب  ،�صوريا 
كندا،  ،بلغاريا،  ،الربازيل  ،بلجيكا  ،اأذربيجان  النم�صا   ، ،ا�صرتاليا  االرجنتني 
ت�صيلي ، ال�صني تايبيه ،كولومبيا ، كرواتيا ، جمهورية الت�صيك ، الدمنارك 
، االكوادور ، ا�صتونيا ،فرن�صا ، غامبيا ، جورجيا ، املانيا ، بريطانيا ، اليونان 

 ، اإيطاليا ،كازاخ�صتان ،كو�صوفو ، هولندا   ، اإ�صرائيل   ، ، الهند  ، املجر  ،غينيا 
نيوزيلندا ، باك�صتان ، جمهورية ال�صني ، الفلبني ،بولندا ، الربتغال ، بورتو 
 ، �صلوفاكيا   ، �صربيا   ، ،رومانيا  مولدوفا  ،جمهورية  كوريا  ،جمهورية  ريكو 
�صلوفينيا ،جنوب افريقيا ، ا�صبانيا ،ال�صويد ، �صوي�صرا ، طاجك�صتان ، ترينداد 
وتباغوا ، تركيا ، اأوكرانيا ، الواليات املتحدة االمريكية ،اأورغواي ، اأوزبك�صتان 

، وفيتنام وهم من يح�صرون قرعة اليوم.

برعاية هزاع بن زايد:

قرعة بطولة اأبو ظبي جراند �سالم للجودو اليوم مب�ساركة 66 دولة

•• دبي-وام:

نظم احتاد االإمارات لبناء االأج�صام واللياقة البدنية دورة تعريفية بريا�صة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  االأوىل  للمرة  وقوانينها،  البدنية  ال��ق��وة 
وريا�صيات،  ريا�صني   110 بح�صور  االجتماعي،  �صلمان  امللك  مركز  يف 

بدعوة ر�صمية من اللجنة الريا�صية ال�صعودية للقوة البدنية. 
العلي رئي�س جلنة  اإبراهيم عبد اهلل  االإم��ارات��ي  ال��دويل  كما قام احلكم 
تاأهيل  دورة  على  باالإ�صراف  االإم��ارات��ي  باالحتاد  البدنية  للقوة  احلكام 
اململكة  لبطولة  التحكيمية  االإدارة  ع��ل��ى  اال����ص���راف  وك��ذل��ك  ل��ل��ح��ك��ام، 

املفتوحة للقوة البدنية كا�صيك 2022. 
واأكد احلكم الدويل اإبراهيم عبد اهلل العلي اأن الدورة التاهيلية للحكام 
بني  التعاون  اإط��ار  يف  ياأتي  املفتوحة،  اململكة  بطولة  اإدارة  يف  وامل�صاركة 
اللعبة  االإم��ارات��ي يف تطوير  االحت��اد  ودعما من  االحت��ادي��ن  االأ�صقاء يف 
جوانب  ك��اف��ة  يف  اخل���ربات  ت��ب��ادل  وك��ذل��ك  ال�صعودية،  العربية  باململكة 

اللعبة. 
اأوجه  وزي��ادة  ال�صعودي،  اجلانب  مع  اخل��ربات  تبادل  على  نعمل  وتابع: 
ال�صراكات  م��ن  امل��زي��د  ه��ن��اك  �صيكون  املقبلة  ال��ف��رتة  وخ���ال  ال��ت��ع��اون، 
والتن�صيق بني الطرفني، لدعم اللعبة بكل ال�صبل، والعمل على تطويرها 
ن�صعى  كما  للجن�صني،  الاعبني  من  كبري  اقبال  من  ت�صهده  ما  ظل  يف 

اأي�صا ملزيد من التعاون مع احتادات اأخرى، اإقليمية اأو عاملية. 
البدنية لديه خطة  واللياقة  االأج�صام  لبناء  االإم��ارات  ان احتاد  واأ�صاف 
وا���ص��ح��ة م��ن اأج���ل زي����ادة ب��ط��والت ال��ل��ع��ب��ة وت��و���ص��ي��ع ق��اع��دة ممار�صيها 
وبالتايل �صيكون بحاجة اإىل املزيد من احلكام وهو االأمر الذي يدعو اإىل 
الفنية من اجل اطاعهم  والور�س  ال��دورات  العديد من  اإقامة  �صرورة 
على قوانني اللعبة والتحديثات اجلديدة التي طراأت عليها، الفتا اإىل ان 
احتاد اللعبة يف االإمارات يحظى بدعم كبري من ال�صيخ عبد اهلل بن حمد 
بن �صيف ال�صرقي، والذي يتابع كل كبرية و�صغرية من اأجل دعم وتطوير 

اللعبة وجوانبها الفنية املختلفة. 

•• اأبوظبي-وام:

ال�31 ل�صباقات اخليل االإماراتية  تنطلق يوم االأحد املقبل فعاليات املو�صم 
من خال الن�صخة االأوىل حلفل جوائز هيئة االإمارات ل�صباق اخليل، والذي 

يقام بفندق �صيزر�س باال�س يف جزيرة بلو واترز.
وي�صهد احلفل الذي يقام للمرة االأوىل توزيع اجلوائز لتكرمي ال�صخ�صيات 
البارزة يف ال�صباقات من جميع اأنحاء الدولة، ومن بينها بطل الفر�صان تاج 
النابودة،  خليفة  خالد  املاك  وبطل  �صيمار،  بوبات  املدربني  وبطل  اأو�صيه، 
اأخرى �صيتم الك�صف  وبطل الفر�صان املتدربني �صيف البلو�صي، وعدة فئات 

عنها خال احلفل.
باملو�صم،  اأداء  الفر�صان  الأف�صل  �صمولني  بات  جائزة  اأي�صا  اجلوائز  وت�صم 
وجائزة النجم ال�صاعد لتكرمي اأحد اأع�صاء فريق العمل باالإ�صطبات على 

اإجنازاته، وجائزة اأف�صل حملل اإعامي.

مربي  بطل  وج��ائ��زة  االأ�صيلة،  العربية  الفحول  بطل  ج��ائ��زة  ت�صتمل  كما 
العربية  للخيول  االإم�����ارات  جمعية  ب��رع��اي��ة  االأ���ص��ي��ل��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ول 

االأ�صيلة.
االإم��ارات ل�صباق  الفائزين من قبل جلنة خ��رباء �صكلتها هيئة  ومت اختيار 

اخليل.
وقال املهند�س حممد �صعيد ال�صحي، ع�صو جمل�س االإدارة املدير العام لهيئة 
االإمارات ل�صباق اخليل " ن�صعر باأهمية تكرمي امل�صاهمني يف جناح ال�صباقات 
يف دول���ة االإم������ارات، و���ص��ت��ك��ون ه���ذه اجل��وائ��ز من�صة ال���ص��ت��ع��را���س اإجن����ازات 
االأ�صخا�س املتميزين يف ريا�صتنا، ف�صًا عن كونها منا�صبة لتقدير اجلهود 

التي قام بها موظفو اال�صطبات خلف الكوالي�س".
واأ�صاف " ناأمل اأن يدعم ع�صاق ال�صباقات املحلية هذه املبادرة اجلديدة، واأن 
تكون اأ�صلوباً جديداً الإطاق املو�صم اجلديد يف الدولة، والذي يبداأ يف 28 

اأكتوبر".

•• اأبوظبي –الفجر: 

املحرتفني، عدداً  رابطة  رئي�س  نا�صر اجلنيبي،  �صعادة عبداهلل  عقد 
الدولية،  ال��دوري��ات  ورواب���ط  املنظمات  ممثلي  مع  االجتماعات  من 
ال��ع��امل��ي��ة، الذي  ال���دوري���ات  ا�صت�صافة م��ن��ت��دى رواب����ط  وذل���ك خ���ال 
ت�صت�صيفه رابطة املحرتفني االإماراتية، الأول مرة يف املنطقة، ويقام 

على مدار يومني، يف دبي.
لرابطة  التنفيذي  الرئي�س  ما�صرتز،  ريت�صارد  مع  اجلنيبي  والتقى 

الدوري االإجنليزي املمتاز، االأكرب واالأكر انت�صاراً يف العامل يف الوقت 
احلايل، والذي ي�صهد تفوق منوذج اإماراتي ممثًا مبان�ص�صرت �صيتي، 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  بقيادة 

الوزراء وزير ديوان الرئا�صة، مالك النادي.
لرابطة  التنفيذي  الرئي�س  �صيفرو  دي  ليجي  اجلنيبي،  التقى  كما 

الدوري االإيطايل، اأحد الدوريات اخلم�صة الكربى يف اأوروبا.
العام  االأم��ني  باير هوفمان،  كما عقد اجلنيبي اجتماعاً مع جونا�س 
كيفية  بحث  خ��ال��ه  مت  "فيفربو"،  امل��ح��رتف��ني  ال��اع��ب��ني  ل��راب��ط��ة 

على  العمل  مع  العامل،  حول  املحرتفني  م�صابقات  تطوير  موا�صلة 
املدى  على  املعايري  اأف�صل  وف��ق  املحرتفني،  الاعبني  ورع��اي��ة  دع��م 

الطويل.
العاقات  رئي�س  جار�صيا،  مورينتي  خافيري  م��ع  اجلنيبي  والتقى 
الدولية و ممثل رئي�س رابطة الدوري االإ�صباين، حيث مت ا�صتعرا�س 
"الليجا" الرائد حالياً يف االنت�صار ال��دويل، من خال �صبكة  منوذج 
املندوبني التي متتلكها حول العامل، اإىل جانب اختيارها منذ �صنوات 
دبي مقراً ملكتبها االإقليمي يف املنطقة، واإطاق العديد من امل�صاريع 

امل�صرتكة مع منظمات وهيئات ريا�صية يف االإمارات.
وع��ق��د اجلنيبي ل��ق��اًء م��ع ب��ي��درو ب��روي��ن�����ص��ا، رئ��ي�����س راب��ط��ة ال���دوري 
على  بقدرتها  تتميز  ال��ت��ي  ال���دوري���ات  م��ن  يعترب  ال���ذي  ال��ربت��غ��ايل، 
تقدمي املواهب وت�صديرها للعامل، يف منوذج رائد من نوعه، ما بني 

النجاح الريا�صي واملوازنة بني دعم االأكادمييات.
�صعي  �صمن  العاملية  الروابط  م�صوؤويل  مع  االجتماعات  هذه  وتاأتي 
وب��ح��ث خطط  ال��ت��ع��اون  �صبل  لتعزيز  االإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  راب��ط��ة 

العمل التي من �صاأنها تعزيز وتطوير كرة القدم االإماراتية.

احتاد االإمارات لبناء االأج�سام واللياقة البدنية 
ينظم دورتني تعريفية وحتكيمية يف ال�سعودية 

»حفل اجلوائز« يد�سن مو�سم �سباقات 
اخليل االإماراتية االأحد املقبل

خالل ا�صت�صافة منتدى روابط الدوريات العاملية 

اجلنيبي يبحث خطط العمل وتعزيز العالقات مع الروابط واملنظمات الدولية

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/18868
املنذر :  م�صرف الهال �س م ع  .

املنذر اإليه  :  اجي�س كوالمبارامبيل با�صكران .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )58،772.00( درهم نتيجة االإخال 
اأ�صبوع من  وذلك خال  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد 
تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم  ) 
37756 / خ�صو�صي /S/ دبي ( من نوع ) ني�صان اك�س تريل _ ا�صتي�صن ( موديل 
)2016( _ لون ) احمر ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/18542
املنذر : بنك اأبوظبي التجاري �س م ع ) حاليا (_ اأبوظبي التجاري للتمويل اال�صامي 

�س م خ ) �صابقا( .
املنذر اإليها :  فلورا بورينج ملقاوالت احلفر ذ م م فرع دبي    .

االإخال  نتيجة  دره��م   )33،981.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال اأ�صبوع من تاريخ 
الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على ال�صيارة ) 25004 / خ�صو�صي 
/P/ دبي ( من نوع ) انفينيتي كيو اك�س 60   _  ا�صتي�صن ( موديل )2016( _ لون ) 

ازرق(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/18864
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع
املنذر اإليه  :  الفني رو�صاريو ماناراجن 

االإخال  نتيجة  دره��م   )60،648.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال اأ�صبوع من تاريخ 
املباعة  لل�صيارة  املبلغ  ل�صرف  التنفيذية  االإج��راءات  التخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإال  الن�صر 
ال�صيارة رق��م  ) 70179 / خ�صو�صي /16/  امل��ودع يف خزينة املحكمة على  العلني    باملزاد 
ابوظبي ( من نوع ) ميت�صوبي�صي الن�صر  _ �صالون ( موديل )2015( _ لون ) ر�صا�صي( 

واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/18865
 املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �س م ع  .

املنذر اإليها  :  كيوبز ملقاوالت ت�صييد االن�صاءات املعدنية ذ م م      .
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )21،182.00( درهم نتيجة االإخال 
اأ�صبوع من  وذلك خال  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد 
تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم  ) 
32109 / خ�صو�صي /A/ عجمان ( من نوع ) تويوتا ياري�س  _ �صالون ( موديل 
)2017( _ لون )ابي�س( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/18433
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليه   :  جيم�س مارك �صيلفا ها�صموث  
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )110،306.00( درهم نتيجة االإخال 
اأ�صبوع من  وذلك خال  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد 
تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم  رقم  
     FORD MUSTANG ( من نوع ) 17/ اأبوظبي/PRIVATE / 36327 (
واملمولة     )BLACK/SILVER  ( ل��ون  م��ودي��ل )2017( _   ) ك��وب��ي��ه      _

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/18546
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول �س م ع.   

املنذر اإليه  :  حممد عماد مو�صى حجازي   
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )104،187.45( درهم نتيجة االإخال 
اأ�صبوع من  وذلك خال  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد 
تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم  ) 
ال�صارقة ( من نوع ) لينكولن نوتيلو�س   _  الثالثة/  40565 / خ�صو�صي /الفئة 
ا�صتي�صن ( موديل )2019( _ لون ) اأبي�س(    واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/18536
املنذر :  م�صرف الهال  �س م ع .  

املنذر اإليه  :  عمرو حممد هاين عبدامللك خليل    
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )68،806.53( درهم نتيجة االإخال 
اأ�صبوع من  وذلك خال  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد 
تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�صيارة 
املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�صيارة رقم  ) 4120 / خ�صو�صي 
اأ�صود(      /D/ دب��ي( من نوع ) كيا كادينزا   _ �صالون ( موديل )2016( _ لون ) 

واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/18535
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول �س م ع.   

املنذر اإليه  :  و�صيم حممد عماد حجازي        
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )97،492.18( درهم نتيجة االإخال 
اأ�صبوع من  وذلك خال  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد 
تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم  ) 
39454 / خ�صو�صي /الفئة الثالثة/ ال�صارقة ( من نوع ) لينكولن كونتيننتال   _ 
�صالون ( موديل )2019( _ لون ) اأ�صود(    واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

بعد 8 عقود تنقلت فيها كاأ�س العامل لكرة القدم بني خمتلف اأنحاء العامل، 
حطت البطولة رحالها اأخريا يف القارة االأفريقية من خال الن�صخة ال�19 
خالها  من  اإ�صبانيا  وتوجت   ،2010 يف  اأفريقيا  جنوب  ا�صت�صافتها  التي 

بلقبها العاملي الوحيد. 
وكانت جنوب اأفريقيا خ�صرت املناف�صة على حق ا�صت�صافة مونديال 2006 
ب��ف��ارق ���ص��وت واح���د ع��ن اأمل��ان��ي��ا، ول��ك��ن االحت���اد ال���دويل للعبة )ف��ي��ف��ا( اأقر 
امل��داورة بني القارات يف تنظيم املونديال، وهو املبداأ الذي مل ي�صتمر  نظام 
كثريا حيث األغي يف 2007، وفازت جنوب اأفريقيا باال�صت�صافة من خال 

الت�صويت الذي جرى يف مايو 2004 مبدينة زيوريخ ال�صوي�صرية. 
العاملية  اأثري بع�س اجلدل يف و�صائل االإع��ام  2006 و2007  ويف عامي 
حول اإمكانية نقل البطولة لبلد اآخر يف ظل بع�س االنتقادات واالدعاءات باأن 
باملنظمني  ثقته  اأكد  الفيفا  ولكن  للتنظيم،  م�صتعدة  لي�صت  اأفريقيا  جنوب 

يف جنوب اأفريقيا لتقام البطولة مبوعدها وت�صبح ن�صخة تاريخية؛ كونها 
االأوىل والوحيدة حتى االآن التي تقام باأفريقيا. 

اأوالهما  كانت  كبريتني؛  مفاجاأتني  االأول  ال���دور  �صهد  البطولة،  وخ��ال 
خروج املنتخب االإيطايل حامل اللقب من الدور االأول بعد تعادلني وهزمية، 
وخروج املنتخب الفرن�صي اأي�صا بعدما مني بهزميتني وحقق تعادال واحدا يف 
املجموعة، التي �صمت معه منتخبات جنوب اأفريقيا واملك�صيك واأوروجواي. 

نظريه  رف��ق��ة  االأول  ال����دور  م��ن  ال��ب��ط��ول��ة  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  منتخب  وودع 
الفرن�صي، الذي حا�صرته امل�صاكل يف البطولة ب�صبب مترد بع�س العبيه على 
املهاجم  وق��رار دومينيك برتحيل  البطولة  امل��درب رميون دومينيك خال 

نيكوال اأنيلكا قبل انتهاء فعاليات الدور االأول. 
وبهذا، خلت فعاليات الدور الثاين )دور ال�16( يف هذه الن�صخة من طريف 
2006 )اإيطاليا وفرن�صا( ومن املنتخب امل�صيف  املباراة النهائية ملونديال 

)جنوب اأفريقيا( . 
وحقق كل من منتخبي االأرجنتني وهولندا العامة الكاملة ب�3 انت�صارات 

اأم��ام املنتخب االأمل��اين يف  متتالية يف ال��دور االأول ولكن االأول ودع البطولة 
دور الثمانية فيما اأكمل املنتخب الهولندي طريقه اإىل النهائي اأمام املنتخب 

االإ�صباين. 
وكان املنتخب االإ�صباين خ�صر مباراته االأوىل يف البطولة بهدف نظيف اأمام 
نظريه ال�صوي�صري، ولكنه اجتاز وقع هذه الهزمية �صريعا و�صق طريقه اإىل 
النهائي على نظريه االأملاين  النهائي بجدارة خا�صة بعدما تغلب يف ن�صف 

الذي اأطاح بنظرييه االإجنليزي واالأرجنتيني من الدورين ال�صابقني. 
وكان النهائي مثريا للغاية بني فريقني عرب كل منهما اأكر من عقبة �صعبة 
يف طريقه اإىل النهائي حيث تغلب املنتخب الهولندي على نظريه الربازيلي 
باأن  علما  النهائي  ن�صف  يف  اأوروج���واي  مغامرة  اأوق��ف  ثم  الثمانية  دور  يف 
االأخرية اأطاحت مبنتخب غانا يف دور الثمانية مبباراة مثرية للجدل �صهدت 
الذي  االإ���ص��ايف  الوقت  نهاية  قبل  اأوروج����واي  مهاجم  �صواريز  لوي�س  ط��رد 

انتهى بالتعادل لتح�صم ركات الرتجيح النتيجة الأوروجواي. 
ويف النهائي، بحث كل من املنتخبني االإ�صباين والهولندي عن اللقب العاملي 

بع�س  �صهدت  امل��ب��اراة كما  ه��ذه  االأ�صا�صية يف  ال�صمة  وك��ان احل��ذر هو  االأول 
اخل�صونة ومل حت�صم اإال قبل 4 دقائق فقط من نهاية الوقت االإ�صايف بهدف 

�صجله اأندري�س اإنيي�صتا. 
و�صكل اإنيي�صتا مع زميله يف بر�صلونة ت�صايف هرينانديز ثنائيا متميزا للغاية 
فيا  ديفيد  املهاجم  م��ع  ب���ارزا  دورا  ولعبا  االإ���ص��ب��اين  املنتخب  و�صط  خ��ط  يف 

وحار�س املرمى اإيكر كا�صيا�س يف الفوز باللقب العاملي االأول لبادهما. 
ونال كا�صيا�س جائزة القفاز الذهبي الأف�صل حار�س مرمى يف هذه الن�صخة 
الذهبية  الكرة  بجائزة  اأوروج����واي  منتخب  جنم  ف��ورالن  دييجو  ف��از  فيما 
اأف�صل  جائزتي  مولر  توما�س  االأمل���اين  واأح���رز  البطولة،  يف  الع��ب  الأف�صل 
العب �صاب، والهداف بر�صيد 5 اأهداف مت�صاويا يف هذا الر�صيد مع كل من 

فورالن واالإ�صباين فيا والهولندي وي�صلي �صنايدر. 
وكان احلذاء الذهبي لهداف البطولة من ن�صيب مولر كونه اأكر الاعبني 
امل�صاركني يف �صدارة قائمة االأهداف من حيث �صناعة االأهداف حيث �صنع 

بالفريق.  لزمائه  اأخرى  اأهداف   3

•• اأبوظبي -وام:

اأك���د اأح��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ع��وي�����س رئ��ي�����س ن���ادي ال�صارقة 
ل��ري��ا���ص��ات ال����دف����اع ع���ن ال��ن��ف�����س اأن ال����ن����ادي ل���دي���ه خطة 
ا�صرتاتيجية طموحة لن�صر جميع العابه القتالية والرتويج 
اأهميتها يف املجتمع لدعم  ال�صارقة، مبا يتنا�صب مع  لها يف 
وت�صجيع الاعبني ال�صغار، وتطوير مهاراتهم الفنية، واأن 
تلك اخلطة تتمثل يف التو�صع داخل مدن االإم��ارة بالتعاون 

مع االأندية احلكومية واخلا�صة.
واأو�صح العوي�س يف ت�صريحات لوكالة اأنباء االإمارات "وام" 
ال�صيخ  ال�صمو  روؤي��ة �صاحب  امل�صتوحاه من  النادي  اأن خطة 

االأعلى  املجل�س  القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد  الدكتور 
حاكم ال�صارقة، ت�صتهدف اإدخال ريا�صات الدفاع عن النف�س 
وهي التايكواندو واجلودو واجلوجيت�صو والكاراتيه اإىل كل 

بيت باإمارة ال�صارقة.
واأ�صار اإىل اأن النادي �صيعمل خال الفرتة املقبلة على زيادة 
اأعداد الاعبني من 2000 العب والعبة يف االألعاب االأربع، 
اإىل ال�صعف خال الفرتة املقبلة، واأن احلدث االأكرب واالأهم 
الذي ي�صتعد له النادي حاليا هو بطولة العامل للجوجيت�صو 
التجهيز لها  ال��ن��ادي يف  ب���داأ  اأب��وظ��ب��ي، حيث  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي 
مبكرا، وكانت اآخر حمطات االعداد لها امل�صاركة يف بطولة 
التحدي االأ�صبوع املا�صي، وحقق خالها النادي العديد من 

امليداليات ومركز متميز.
واأو�صح رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�صارقة لريا�صات الدفاع 
املدار�س  م��ع  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  �صيتم  اأن���ه  النف�س  ع��ن 
املواهب  اكت�صاف  اأج��ل  من  االإم���ارة،  يف  التعليمية  واجلهات 
اأبطال قادرون على متثيل املنتخب  اإىل  و�صقلها وحتويلهم 

يف خمتلف املحافل.
القريبة  العامة  احلدائق  يف  اأي�صا  نتواجد  قائًا:  واختتم 
من املنازل، لت�صهيل و�صول الاعبني اإلينا من اأجل خو�س 
النادي  اأع��داد منت�صبي  اأمر �صاهم يف زي��ادة  التدريبات، وهو 
خال الفرتة املا�صية، و�صيكون له دور يف ن�صر العاب النادي 

بني جميع اأفراد املجتمع.

•• دبي -وام:

اأعلن جمل�س دبي الريا�صي و "دبي جلوب �صوكر" عن قائمة اأ�صماء املر�ّصحني 
من جنوم كرة القدم العامليني للفوز بفئات الن�صخة الثالثة ع�صرة من جوائز 

دبي جلوب �صوكر العاملية املرموقة. 
لاعبيهم  الت�صويت  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  للجماهري  اجل��ائ��زة  وتتيح 
لني يف اجلولة االأوىل من الت�صويت العام وترجيح كفتهم للتتويج يف  املف�صّ
احلفل الذي �صيقام م�صاء يوم اخلمي�س 17 نوفمرب املقبل، وذلك قبل ثاثة 

اأيام من انطاق بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم 2022. 
ع�صر  ال�صابعة  الن�صخة  اجل��وائ��ز، عقد  ع��ن  االإع���ان  ي�صبق  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
دبي  جمل�س  وي�صت�صيفه  ينّظمه  ال��ذي  ال��دويل  الريا�صي  دب��ي  موؤمتر  من 

الريا�صي كل عام. 

وت�صم قائمة املر�صحني جلوائز دبي جلوب �صوكر هذا العام عدة فئات، منها 
جائزة اأف�صل العب لدى م�صّجعي تيك توك مع اأ�صماء كبرية مثل ليونيل 
املر�ّصحة  االأ�صماء  بني  وم��ن  �صاح،  وحممد  رون��ال��دو  وكري�صتيانو  مي�صي 
و  بنزميا  ك��رمي  واملر�صحون  العام:  يف  العبة  واأف�صل  الع��ب  اأف�صل  جلائزة 
الو�صط  والعبة  برونز  ولو�صي  ميد  وبيث  هاالند  واإيرلينج  كورتوا  تيبوت 

االإ�صبانية األيك�صيا بوتيا�س. 
كما يتناف�س 20 مر�صحاً على جائزة اأف�صل نادي رجال للعام، و10 مر�ّصحني 

على جائزة اأف�صل نادي �صيدات للعام. 
اأي�صا مت تر�صيح جمموعة من عمالقة التدريب مثل جوزيه مورينيو وكارلو 
اأن�صيلوتي وبيب جوارديوال اإىل جانب �صتيفانو بيويل للتناف�س على جائزة 

اأف�صل مدرب. 
ويتناف�س 5 مر�ّصحني على جائزة اأف�صل رئي�س ريا�صي وهم: خلدون املبارك 

وفلورنتينو برييز وباولو �صكاروين وبينتو دا كو�صتا وهريبرت هاير. 
وهم:  ج��دي��دت��ني  ج��ائ��زت��ني  على  اجل��دي��دة  الن�صخة  يف  االه��ت��م��ام  وين�صب 
وجائزة Power Horse الأف�صل العب نا�صئ هذا العام، مع مر�ّصحني 
مثل: رفائيل لياو وجايف وفيكتور اأو�صيمني و فيديريكو فالفريدي، و جائزة 
 CNN التي �صوف تعلن اأ�صماء مر�ّصحيها CNN Off The Pitch

يف االأ�صابيع املقبلة. 

العام  اأف�صل وكيل العبني يف  ريا�صي وجائزة  اأف�صل مدير  و�صتمنح جائزة 
لاأ�صماء التي تفوقت وملعت يف اجلوانب املهمة للعبة، اإ�صافًة اإىل جائزتني 
جديدتني وهم؛ جائزة اأف�صل ك�ّصاف عن جنم وجائزة اأف�صل �صفقة انتقال 

العب للعام. 
جوائز  ال��ق��دم  ك��رة  اأ�صاطري  م��ن  ع��دد  منح  �صيتم  ال�صابقة،  الن�صخ  يف  وكما 

م�صرية العب التقديرية مل�صاهمتهم البارزة يف كرة القدم. 
مرة  الأول  اإطاقها  يتم  التي  الرقمية،  �صوكر  جلوب  دب��ي  جوائز  و�صتكّرم 
ويتم تقدميها من قبل 433، اأف�صل املوؤثرين واملبدعني يف جمال االإعام 
الرقمي واالفرتا�صي لكرة القدم عرب خم�س فئات وهي: جائزة اأف�صل العب 
اأف�صل �صحفي متخ�ص�س  الريا�صات االإلكرتونية وجائزة  كرة قدم يف فئة 
ة  القدم على من�صّ كرة  اأف�صل �صانع حمتوى  القدم وجائزة  كرة  يف جمال 
التوا�صل  و�صائل  ات  من�صّ على  ق��دم  ك��رة  ملحتوى  موؤثر  واأف�صل  ت��وك  تيك 

ة يوتيوب.  االجتماعي، وجائزة اأف�صل �صانع حمتوى كرة قدم على من�صّ
Socios. ة وللمرة االأوىل، �صيتم تقدمي جائزة اأف�صل نادي مل�صّجعي من�صّ
com وجائزة Socios.com الأف�صل م�صاركة بني املعجبني لهذا العام 
يف حفل توزيع جوائز دبي جلوب �صوكر، ليتم انتخابهم من قبل م�صتخدمي 

املن�صات. 

من ذاكرة املونديال

ن�سخة 2010 .. كاأ�س العامل حتط الرحال يف اأفريقيا ، واإ�سبانيا حترز لقبها العاملي االأول 

خطة ا�سرتاتيجية ل� »ال�سارقة للدفاع عن النف�س« لن�سر التايكواندو واجلودو واجلوجيت�سو والكاراتيه يف االإمارة

اإعالن املر�سحني جلوائز دبي جلوب �سوكر 2022 

•• الفجرية-وام: 

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو 
بالرميلة،  �صموه  ق�صر  يف  الفجرية،  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
للقو�س  العربي  االحت��اد  رئي�س  الدو�صري  حمد  بن  اإبراهيم 
االإم����ارات  احت���اد  رئي�س  الكعبي  �صعيد  وال��دك��ت��ور  وال�����ص��ه��م، 

للعبة. 
الريا�صية  والفعاليات  امل�صاريع  ا�صتعرا�س  اللقاء  ومت خال 
التي يعمل عليها احتادا القو�س وال�صهم العربي واالإماراتي، 
املحلي  ال�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  امل�صتقبلية  ال��ت��ط��وي��ري��ة  واخل���ط���ط 

واالإقليمي. 
االحتاد  رئا�صة  الفجرية، جهود  ال�صمو حاكم  �صاحب  وثّمن 

وا�صتقطاب  الرماية،  ريا�صات  جم��ال  تن�صيط  يف  واأع�صائه 
املواهب لتعزيز حركة القطاع الريا�صي يف الدولة. 

�صاحب  اإىل  والتقدير  بال�صكر  والكعبي  ال��دو���ص��ري  وت��ق��ّدم 
ودعمه  لهما،  �صموه  ا�صتقبال  على  الفجرية،  حاكم  ال�صمو 
الدائم للن�صاط الريا�صي والريا�صيني.  ح�صر اللقاء �صعادة 
حممد �صعيد ال�صنحاين مدير الديوان االأمريي بالفجرية. 

حاكم الفجرية ي�ستقبل رئي�َسي االحتاد العربي واالإماراتي 
للقو�س وال�سهم ويطلع على الن�ساط الريا�سي للعبة 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلن احتاد االإمارات لكرة القدم 
تعيني احلكم الدويل النيوزلندي 
ماثيو كوجنر الإدارة نهائي كاأ�س 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة بني 
ا�صتاد  ع��ل��ى  وال�����ص��ارق��ة  ال���وح���دة 
هزاع بن زايد يوم اجلمعة املقبل. 
وي��ع��اون ال���دويل ك��وجن��ر ك��ل من 
م�صاعد  "حكم  ماكا�صيني  تيفيتا 
اأول"، واأوفيديو هات�صيغان "حكم 
"حكم  رول  وم�������ارك  فيديو"، 
غليطة  وحم��م��د  ثان"،  م�صاعد 
واأحمد  م�صاعد"،  فيديو  "حكم 
وعلي  رابع"،  "حكم  رب��ي��ع  ���ص��امل 

ال�صحي "حكم خام�س".

•• اأبوظبي -وام:

اأكد اأيفاز عماروكوف رئي�س احتاد اآ�صيا واأوقيانو�صيا نائب رئي�س 
بنية  االإم����ارات متتلك  دول���ة  اأن  اجلليد  لهوكي  ال���دويل  االحت���اد 
القارية  البطوالت  من  الكثري  ال�صت�صافة  توؤهلها  مميزة  حتتية 
والعاملية، باالإ�صافة اإىل كوادر ب�صرية وخربات حمرتفة يف االإدارة 
االإجن������ازات، معتربا  م��ن  ح��اف��ا  و���ص��ج��ا  وال��ت��ح��ك��ي��م،  والتنظيم 
االإحتاد االإماراتي من اأبرز �صركاء النجاح الحتاد اآ�صيا واأوقيانو�صيا 
باعتباره مركزا اإقليميا مهما يتم االعتماد عليه يف ن�صر وتطوير 

اللعبة مبنطقة اخلليج وغرب اآ�صيا.
وقال القريغيزي عماروكوف - يف حوار مع وكالة اأنباء االإمارات 
هي  تلك  ول��ك��ن  م���رات،  ع��دة  قبل  م��ن  االإم�����ارات  زرت   : "وام" 
الزيارة االأوىل يل كرئي�س الحتاد اآ�صيا واأوقيانو�صيا ونائبا لرئي�س 
االحتاد الدويل، ويف كل مرة اأزور االإمارات اأكت�صف اأنها من اأ�صرع 
وا�صت�صراف  واملن�صاآت  اخل��دم��ات  يف  ونهو�صا  ت��ط��ورا  ال��ع��امل  دول 
اأ�صعر باالنتقال اإىل امل�صتقبل كلما  اأنني  امل�صتقبل، وحقيقة االأمر 

زرت اأبوظبي اأو دبي.
وعن جتربة االإمارات يف هوكي اجلليد، قال عماروكوف: االإمارات 
رائدة على م�صتوى املنطقة يف اللعبة، فهي من اأوائل الدول التي 
مار�صت اللعبة وكونت منتخبات وحققت اإجن��ازات، ومت اعتمادها 
ع�����ص��وا ف��اع��ا يف االحت����اد ال����دويل م��ن ف���رتة ط��وي��ل��ة، ول��ه��ا حق 
الت�صويت يف االنتخابات، ونحن يف اآ�صيا نعترب االحتاد االإماراتي 

مراكز  م��ن  اإقليميا  وم��رك��زا  ال��ن��ج��اح،  ���ص��رك��اء  م��ن  مهما  �صريكا 
االإمارات  لدولة  الأتوجه  املنا�صبة  تلك  واأنتهز  باللعبة،  النهو�س 
واوقيانو�صيا،  الآ�صيا  العمومية  اجلمعية  ا�صت�صافة  على  بال�صكر 
واجتماعات اللجان التي �صتقام على هام�صها، واأ�صتطيع القول اأن 
هذه اجلمعية العمومية �صتكون واحدة من اأهم االأحداث الفارقة 

يف م�صرية هوكي اجلليد بالقارة.
اأبوظبي  �صتتم مناق�صتها يف قمة  التي  امللفات  اأهم  ويف ما يخ�س 
االآ�صيوية لهوكي اجلليد، قال عماروكوف: �صوف ن�صتعر�س ماذا 
االحتاد  يف  املقبل  ال��ع��ام  وخطة  املا�صي،  ال��ع��ام  يف  اأن�صطة  م��ن  مت 
االآ�صيوي من بطوالت وم�صابقات ودورات تاأهيل للكوادر الب�صرية، 
لدينا  اإج��م��اال   .. االإم�����ارات  يف  دويل  �صيمينار  اإق��ام��ة  ع��ن  ف�صا 
خطط ومبادرات عديدة �صوف نعلن عنها بعد االجتماع الرئي�صي 
الأع�صاء اجلمعية العمومية التي ت�صم 27 احتادا وطنيا يف اآ�صيا 

واوقيانو�صيا.
من  ت��ط��ورت  وكيف  اجلليد  هوكي  م��ع  ال�صخ�صية  جتربته  وع��ن 
ال��دويل، قال :  العب لرئي�س احتاد قاري ونائبا لرئي�س االحت��اد 
اأك��ن اأ�صغر رئي�س احت��اد ق��اري ونائب رئي�س الحت��اد دويل،  اإن مل 
فاأنا من �صمن اأ�صغر 3 يف العامل يحتلون هذه املكانة، وكنت العبا 
واأوؤمن  ب��ادي،  احت��اد  يف  وم�صوؤوال  ال�صابق،  يف  بالطبع  حمرتفا 
املخل�صني  ال�صركاء  م��ن  فريقا  كونت  ول��ه��ذا  اجل��م��اع��ي،  بالعمل 
يكون  وعندما  واأوقيانو�صيا،  اآ�صيا  م�صتوى  على  اللعبة  لتطوير 

لديك فريقا مميزا فمن ال�صهل اأن حتقق اأهدافك.

ق���ال : يف  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��رح��ل��ة  وبالن�صبة الأول��وي��ات��ه وط��م��وح��ات��ه يف 
طموحا  برناجما  اأع���ددت  االأخ���رية  االآ���ص��ي��وي  االإحت���اد  انتخابات 
من  القاري،  امل�صتوى  على  نوعية  نقلة  وحتقيق  اللعبة،  لتطوير 
باملنا�صل  واإع��ج��اب��ي  للم�صتحيل  جم��ال  ال  ب��اأن��ه  اإمي���اين  منطلق 
"لدي حلم"،  �صعار  الذي كان يرفع  االأمريكي مارتن لوثر كينج 
وحلمي يف اآ�صيا اأن يكون لدينا منتخبات على م�صتوى رو�صيا وكندا 
وال�صويد وفنلندا، واأن تكون لنا مكانة على قمة الهرم العاملي، واأن 

نناف�س الكبار على هذا امل�صتوى.
وع��ن التحديات ال��ت��ي ت��واج��ه اآ���ص��ي��ا ح��ال��ي��ا، ق���ال: واج��ه��ن��ا حتديا 
اأولوياتنا  واأه��م  االأخ��رية خال جائحة كورونا،  املرحلة  كبريا يف 
كانت  ما  على  االأن�صطة  بكل  �صريعا  والعودة  التعايف  هي  احلالية 
عليه م��ن ق��ب��ل، وم���ن ال��ت��ح��دي��ات االأخ����رى ال��ت��ي ت��واج��ه��ن��ا نق�س 
ومراكز  �صاالت  من  اجلليد  بهوكي  اخلا�صة  الريا�صية  امل��راف��ق 
الفقرية  الدول االأع�صاء  الكثري من  الهوكي، فهناك  واكادمييات 
انت�صار  قاعدة  تو�صيع  خطط  وعن  املرافق.  لديها  تتوفر  ال  التي 
اللعبة يف اآ�صيا واأوقيانو�صيا وزيادة عدد االحتادات الوطنية، قال : 
نعمل بقوة على هذا امللف وهناك زيادة مطردة يف عدد االحتادات 
عام،  كل  واوقيانو�صيا  اآ�صيا  احتاد  مظلة  حتت  املن�صوية  الوطنية 
واالإمارات اأهم �صريك لنا يف هذا امللف حاليا حيث ت�صاعد العديد 
العربية  واململكة  اإلينا،  االن�صمام  على  اخلليجية  االحت��ادات  من 
ال�صعودية �صوف ت�صت�صيف البطولة االآ�صيوية عام 2028، و�صوف 

تكون خطوة مهمة لتعزيز مكانة اللعبة يف املنطقة.

طاقم حتكيم نيوزلندي يدير نهائي 
كاأ�س رئي�س الدولة لكرة القدم

رئي�س احتاد اآ�سيا واأوقيانو�سيا لهوكي اجلليد: االإمارات اأهم �سريك لنا يف منطقة اخلليج وغرب اآ�سيا
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•• اأبوظبي – رم�صان عطا

ال�صاد�صة  ال�صاعة  يف  االأن��ظ��ار  تتجه 
من م�صاء اليوم اخلمي�س نحو �صالة 
اأبوظبي  العا�صمة  يف  اجلزيرة  ن��ادي 
االأوىل  ول��ل��م��رة  �صت�صت�صيف  ال��ت��ي 
ف���ع���ال���ي���ات ال��ن�����ص��خ��ة ال���دول���ي���ة 34 
لبطولة "حماربي االإمارات" للفنون 
مب�صاركة  وذل��ك  املختلطة،  القتالية 
دولة   16 ومقاتلة من  مقاتا   26
العامل  خمتلفة ميثلون نخبة جنوم 
نزاال   13 يف  ويتناف�صون  اللعبة  يف 
يتوقع اأن تكون كثرية و�صيقة وتلبي 

طموحات اجلماهري. 
الرئي�صي  ال�����ن�����زال  يف  وي���ت���ن���اف�������س 
االإ����ص���ب���اين اأك����وي����دان دوك���ي���ه )-18 
مزومليان  مارتون  االأرميني  مع   )3
اأن  ع��ل��ى  احل�����ر،  وزن  يف   )3-13(
للتناف�س  يبنهما  م��ن  الفائز  يتاأهل 
الن�صخ  يف  اخل��ف��ي��ف  وزن  ل��ق��ب  ع��ل��ى 
يواجه  ال��ن��زاالت  بقية  ال��ق��ادم��ة، ويف 
مناف�صه  ب��رياي��را  فيليب  ال��ربازي��ل��ي 

الرو�صي عزمات كريفوف. 
وت�����ص��ه��د ال��ن�����ص��خ��ة م�����ص��ارك��ة 3 من 
اللبناين  يتقدمهم  العرب  املقاتلني 
حممد العي�صل الذي مل يخ�صر يف 6 

نزاالت �صابقة
ف�صلي،  اأم����ري  االإي������راين  ي���واج���ه  اإذ 
وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ع��راق��ي ح�����ص��ني �صامل 

ارالن فريناو،  الفلبيني  �صيلتقي مع 
الدعجة  الدين  االأردين جال  واأم��ا 
االكوبا،  م���ارك  الفلبيني  ���ص��ي��واج��ه 
يت�صدر  ال�����ص��ي��دات  م���واج���ه���ات  ويف 
كارفالو  الري�����ص��ا  ال��ربازي��ل��ي��ة  ن����زال 
اأول������ريغ يف وزن  اإل�����ني  وال�����ص��وي��دي��ة 

احلر. 

للبطولة طابع مميز
وقال فوؤاد دروي�س الرئي�س التنفيذي 
– رئي�س  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ب��امل��ز  ل�����ص��رك��ة 
اللجنة  املنظمة يف املوؤمتر ال�صحفي 
الذي عقد مبقر ال�صركة : "حر�صنا 
اأف�����ص��ل م��ق��ات��ل��ي الفنون  ع��ل��ى ج��ل��ب 
ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 

بني  م�����ا   34 ال����دول����ي����ة  ال���ن�������ص���خ���ة 
امل�صاركات  م���ن  ع���دد  ل��ه��م  م��ق��ات��ل��ني 
من  غ���ريه���م  اأو  امل���م���ي���زة  ال�����ص��اب��ق��ة 
امل�صاركني الأول مرة يف هذه البطولة 
االحرتافية  ال�صجات  اأ�صحاب  من 
املتميزة التي ا�صتحقوا بها مكانهم يف 

هذه الن�صخة". 

اإىل  االنتقال  اإن  اإىل  دروي�����س  واأ���ص��ار 
���ص��ال��ة ن����ادي اجل���زي���رة ج���اء ب�صبب 
االن�صغال احلايل ل�صالة االحتاد ارينا 
يف بطوالت" يو اف �صي " ، موؤكدا اأن 
ن����ادي اجلزيرة  ���ص��ال��ة  ال��ت��ج��رب��ة يف 
اأي�صا  وح��م��ا���ص��ي��ة  ���ص��ت��ك��ون خم��ت��ل��ف��ة 
تطور  م��ن  ال�صالة  ت�صهده  مل��ا  ن��ظ��را 

الفت وقدرة تنظيمية رائعة، �صيكون 
لها الدور يف خروج احلدث بال�صورة 
اللجنة  رئ���ي�������س  واأك�������د  امل���ط���ل���وب���ة.  
"حماربي  ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
االإمارات" اأن املناف�صات �صتقام و�صط 
عا�صمة  اأبوظبي  يف  اإيجابية  اأج���واء 
ال��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة اجل���دي���دة �صمن 

ي�صيف  ما  والقتال،  التحدي  اأ�صبوع 
مع  خا�صة  مم��ي��زا،  طابعا  للبطولة 
امل�صاركني يف  االأبطال  تنوع جن�صيات 

الن�صخة الدولية رقم 34. 
ووجه دروي�س اأ�صاد لتوجيهات ودعم 
رئي�س  الها�صمي  عبداملنعم  ���ص��ع��ادة 
اللجنة العليا املنظمة للبطولة رئي�س 
واالآ�صيوي  االإم����ارات����ي  االحت����ادي����ن 
لرئي�س  االأول  والنائب  للجوجيت�صو 
ال�صركاء  االحتاد الدويل، وكما �صكر 
دائرة  راأ���ص��ه��م  على  اال�صرتاتيجيني 
الر�صمي  الراعي  وال�صياحة  الثقافة 
للبطولة وجمل�س اأبوظبي الريا�صي 
وال�صريك االإعامي "قنوات اأبوظبي 
الريا�صية.  وبدوره اأكد االأردين علي 
من  املا�صية  الن�صخة  بطل  القي�صي  
اليوم  احل���دث  اأن  ال��دول��ي��ة  الن�صخة 
����ص���وف ي�����ص��ه��د ن������زاالت ق���وي���ة نظرا 
مل�صاركة عدد من اأبرز جنوم اللعبة يف 
مقدمتهم 3 من االأبطال العرب وكما 
وجه الدعوة ملحبي اللعبة واجلمهور 

العربي حل�صور البطولة.

دوامتها  "خرجت من  بحال  القدم،  لكرة   2022 "مر�صحة" يف مونديال  "تتجّدد" و�صتكون  كيف   2018 العامل  بطلة  فرن�صا  عرفت 
ال�صلبية"، كما يحّذر بطل العامل ال�صابق مار�صيل دو�صايي يف مقابلة مع فران�س بر�س، م�صتعيداً ذكرى �صقوط جيل 1998 "غري 

املحمي كفاية" يف ن�صخة 2002.
 �صوؤال: كيف ميكن ملنتخب فرن�صا حاملة اللقب، تفادي �صقوط 2002 عندما خرج من الدور االأول، بعد اأربع �صنوات من تتويجه 

يف مونديال 1998 على اأر�صها؟
"يف 2002، مل نعرف كيف نتعامل مع ال�صغوط. دخلنا يف دوامة �صلبية مع اإ�صابات )زين الدين( زي��دان، )تيريي(  جواب: 
ال�صغط.  مع  التعامل جيداً  ب�صرعة. يجب  ينهار  اأن  �صيئ ميكن  دوام��ة، كل  هري و)روب��ري( بريي�س. عندما تدخل يف هكذا 
يجب توظيف الطاقة الفردية يف خدمة املجموعة. يتعنّي على كل �صخ�س اأن يبقى مركزاً على م�صوؤولياته. يف 2002، مل نكن 
حمميني مبا يكفي من االأمور التي كانت حت�صل يف اخلارج. من املغري اأن تتاأثر بال�صو�صاء �صواء كانت جيدة اأو اأقل جودة. لكن 

اأعتقد ان ديدييه )املدرب دي�صان( �صيقوم باملنا�صب حلماية املجموعة".
�س: اأنت قريب جداً من دي�صان منذ تكوينكما �صوياً يف نانت وال�صنوات مع منتخب فرن�صا. كيف ي�صعر؟

2018 كان قوياً جداً. كان حمنكاً. مل نكن نعرف كيف  "هو حتت ال�صغط، منتبه ومرّكز للغاية. ُيعّد كل �صيء، ليًا نهاراً. يف  ج: 
يتمركز الاعبون لتقدمي االأف�صل. خرج بخطة 4-2-3-1 مع )بليز( ماتويدي على اجلهة الي�صرى، مع )بول( بوغبا بالقرب 
من )نغولو( كانتي يف خط الو�صط. هذا ما �صنع الفارق. اأخرياً، الحظنا انه جّرب بع�س اخلطط مع اأربعة مدافعني، 
ثم ثاثة مدافعني. االأمر يتطّور. لكن يف اللحظة املنا�صبة، �صيختار االأ�صلوب اجلّيد مل�صاعدة الفريق. اأنا اأثق 
للحفاظ على  ُتَعّد فرن�صا مر�صحة  االأوروب��ي��ة، هل  االأمم  دوري  ال�صيئة يف  النتائج  باأحا�صي�صه". �س: رغم 
لقبها؟ ج: "اإذا خرجت من الدوامة ال�صلبية، بالتاأكيد �صتكون من بني املر�صحني. الربازيل التي تركز 
اأكر على احللول الفردية �صتكون قوية جداً. االأرجنتني اأي�صاً. مل ُيتّوج اأي منتخب اأمريكي جنوبي 
منذ 2002. يريدون االأخذ بالثاأر. املنتخب االإنكليزي طري العود نوعاً ما. هولندا واإ�صبانيا 

تطوران اأ�صلوب لعب جميل. هناك الكثري من الفرق اجليدة. لكن فرن�صا تبقى مر�ّصحة".
�س: مع ذلك، يف ظل االإ�صابات والق�صايا املحيطة، حتوم بع�س ال�صكوك حولها... ج: "ال 
تقلقني االإ�صابات. عرف منتخب فرن�صا كيف يتجّدد مع قدوم موهوبني جدد. كان 
ديدييه ذكياً جللب العبني جدد كي يفهموا ال�صغط على امل�صتوى الدويل. 
اإذا نظرمت اإىل االأ�صماء البديلة لاعبني الكبار، ترون انها ذات نوعية 
ت�صرين  �صهر  يف  عامل  كاأ�س  خو�س  ميكن  كيف  �س:  مميزة". 

الثاين-نوفمرب، بدون مباريات ودية حت�صريية؟
ج�صدية.  تكييف  الإع����ادة  فيها  ح��اج��ة  ال  ف���رتة  يف  "نحن  ج: 
ميّر الاعبون يف دينامية الفتة لاهتمام. لي�صوا يف فورمة 
كما  ج�صدياً  منه  اأك���ر  تكتيكياً  العمل  �صيكون  م��رتاج��ع��ة. 

اعتدنا خال ف�صل ال�صيف قبل البطوالت الكربى".
1998 و2018، ما هي  �س: بني منتخبي فرن�صا املتوجني يف 

اأوجه ال�صبه واالختاف بنظرك؟
ج: "امتلكوا موهبة اأكرب "يف 2018". هذه كرة القدم احلديثة، با�صتخدام خمتلف 
لو  الدفاعي.  التكتل  يف  �صابة  اأك��ر  �صك  دون  كنا  جماعياً،  اأق��وى.  كانوا  فردياً،  للكرة. 

تواجهنا �صوياً، لكانت مباراة جميلة بتعادل �صلبي".

دو�سايي: فرن�سا عرفت كيف »تتجّدد« و»تبقى مر�سحة« 

فوؤاد دروي�س: 
• البطولة يف �صالة نادي اجلزيرة �صتكون حما�صية ملا ت�صهده ال�صالة من تطور الفت وقدرة تنظيمية رائعة

يف هذه البطولة من اأ�صحاب ال�صجالت االحرتافية املتميزة مرة  الأول  • امل�صاركون 
�صمن اأ�صبوع التحدي ي�صيف لها طابعًا مميزًا  البطولة  • اإقامة 

علي القي�صي:  
• احلدث اليوم �صوف ي�صهد نزاالت قوية نظرا مل�صاركة عدد من اأبرز جنوم اللعبة

اجلزيرة نادي  ب�صالة  نزاال   13

 بطولة »حماربي االإمارات« تتاألق اليوم يف ن�سختها الدولية ال� 34 

•• دبي -وام:

اأكد جريوم بريمليوتر االأمني العام ملنتدى الروابط العاملية 
املحرتفة لكرة القدم، اأن دبي جنحت يف اأن تكون عا�صمة 
كرة القدم يف العامل خال يومني، من خال ا�صت�صافتها 
دوري  رابطة   35 مب�صاركة  للمنتدى  ال�صنوي  لاجتماع 

حمرتفني من جميع اأنحاء العامل.
واالأربعاء  الثاثاء  يومي  االإم��ارات على مدار  وت�صت�صيف 
تنظمه  ال��ذي  العاملية،  ال��دوري��ات  رواب��ط  فعاليات منتدى 
دبي،  باملنطقة يف  الأول مرة  االإماراتية،  املحرتفني  رابطة 
ال�صنوي  واالجتماع  مغلقة،  عمل  ور���س  جمموعة  باإقامة 
العاملية  ال����دوري����ات  اأك����رب  ل��ل��م��ن��ت��دى، مب�����ص��ارك��ة مم��ث��ل��ي 
راأ�صها  ال��دول��ي��ة، وع��ل��ى  امل��ن��ظ��م��ات  اإىل ج��ان��ب  امل��ح��رتف��ة، 
االحتاد الدويل لكرة القدم. وعرب جريوم، يف ت�صريحات 
با�صت�صافة  ام��ت��ن��ان��ه  "وام" ع��ن  االإم������ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
التنظيم من  ال�����ص��ن��وي، وع��ن ح�صن  ل��ه��ذا االج��ت��م��اع  دب��ي 
املرة  اأنها  الرْغم  على  االإم��ارات��ي��ة،  املحرتفني  رابطة  قبل 
االإم���ارات. وقال  ال��ذي يقام فيها هذا االجتماع يف  االأوىل 
دوريات  ل��رواب��ط  اجتماع  واأك���رب  الأه��م  دب��ي  ا�صت�صافة   "
بينها  ال��ع��امل، من  اأن��ح��اء  املحرتفة من جميع  القدم  ك��رة 
االإجنليزي  ال��دوري  مثل  �صيتاً  واأكرها  ال��دوري��ات  اأ�صهر 
القدم املحرتفة  واالإ�صباين وغريها، يجعلها عا�صمة كرة 
هذه  " جتتمع  واأ�صاف  يف العامل خال هذين اليومني". 
ال���دوري���ات م��رة واح���دة يف ال��ع��ام م��ن اأج���ل ت��ب��ادل املعرفة 
رابطة  ك��ل  يف  املطبقة  امل��م��ار���ص��ات  اأف�صل  روؤي���ة  ومناق�صة 
االحرتافية،  القدم  بكرة  امل�صرتك  االهتمامات  ومناق�صة 
اأن كل الروابط املن�صوية حتت مظلة هذا املنتدى  خا�صة 
هي رواب��ط حمرتفة م�صتقلة عن احت��ادات كرة القدم مت 
اأن  اإىل  واأ���ص��ار   ." اأو احلكومات  االأن��دي��ة  تكوينها من قبل 
ب�صكل  يعتمد  �صحيح،  ب�صكل  احرتافية  ق��دم  ك��رة  تطوير 
القاعدة  اأبرزها تو�صيع  العنا�صر  كبري على جمموعة من 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ق��وي��ة،  بنية هيكلية  اجل��م��اه��ريي��ة، وام��ت��اك 
امتاك دوري احرتايف قوي من االأ�صا�س. وقال " الهدف 
م��ن ه���ذه االج��ت��م��اع��ات ه��و ق��ي��ا���س االأداء واالط����اع على 
جت��ارب االآخ��رون، وتطبيق ما ي�صلح منها، مع االعرتاف 
وثقافتها  اخل��ا���ص��ة  طبيعتها  دوري  م�����ص��اب��ق��ة  ل��ك��ل  ب����اأن 
املختلفة، وحيث تختلف قواعد اجلماهري يف كل م�صابقة، 
لذلك فيجب اأن تاأخذ اأف�صل املمار�صات وتكيفها مع بلدك 
اأكر  وعرب  وهذه هي مهمة روابط الدوريات واالأندية". 
ت�صريحات  العاملية، يف  الدوريات  رواب��ط  م�صوؤول من  من 

اأنباء االإمارات"وام" عن �صعادتهم حل�صور  خا�صة لوكالة 
هذه االجتماعات يف دبي، موؤكدين اأن هدفهم االأ�صا�صي هو 
االطاع على جتارب وتطبيقات باقي الدوريات االحرتافية 
اخلربة  م��ن  كبري  بر�صيد  تتمتع  التي  خا�صة  ال��ع��امل،  يف 
واملعرفة، �صعياً لا�صتفادة من اأف�صل املمار�صات، وامل�صاهمة 
جانبه  فمن  العامل.  يف  االأوىل  ال�صعبية  اللعبة  تطوير  يف 
دوري  ل��راب��ط��ة  التنفيذي  الرئي�س  تاون�صند  داين  اأ���ص��ار 
املحرتفني االأ�صرتالية، اإىل اأهمية ا�صت�صافة دبي لتنظيم 
العاملية،  ال��دوري��ات  رواب��ط  ملنتدى  ال�صنوي  االجتماع  هذا 
لعامني  دام  االجتماعات  عن  توقف  بعد  ياأتي  اأن��ه  خا�صة 
االجتماع  بهذا  العودة  لتاأتي   ،-19 كوفيد  جائحة  ب�صبب 

املو�صع يف االإمارات.
" نحن يف رابطة ال��دوري االأ���ص��رتايل للمحرتفني،  وق��ال 
ن�صعى مل�صاركة اأف�صل املمار�صات والتعرف على جتاِرب باقي 
االأ���ص��رتايل مت  ال��دوري  اأن  اأف�صل، خا�صة  ب�صكل  الروابط 
ت�صكيل  17 عاما، يف حني مت  تاأ�صي�صه منذ ما يقرب من 
م��ن��ذ عامني  م�����ص��ت��ق��ل  ب�����ص��ك��ل  امل��ح��رتف��ني  دوري  راب���ط���ة 
كوفيد19-،  بجائحة  االأول  املو�صم  تاأثر  ولاأ�صف  فقط، 
اإىل  ونتطلع  اأ�صبوعني  منذ  اجلديد  املو�صم  نبداأ  اأن  قبل 
التنفيذي لرابطة دوري  الرئي�س  واأو�صح  اأف�صل".  مو�صم 
اأول خطواتهم يف  اأنهم بداأوا فعًا  املحرتفني االأ�صرتالية 
يف  متثل  ما  وهو  الناجحة،  التجاِرب  بع�س  تطبيق  �صبيل 
من  كبرًيا  ا�صتح�صاًنا  الق��ت  افرتا�صية"  "من�صة  اإط��اق 
جمرد  مب��ث��اب��ة  ال��وق��ت  نف�س  يف  ولكنها  اجل��م��اه��ري،  ق��ب��ل 
العام لدوري  اأما نامراتا ت�صاترجي االأمني  خطوة بداية. 
اأن كرة القدم يف  اأكدت  ال�صوبر الهندي للمحرتفني، فقد 
الهند تنموا ب�صكل كبري ووا�صح، مع االعرتاف اأن الكريكت 
ال يزال �صاحب ال�صعبية االأوىل، لكن كرة القدم االآن ميكن 
يف  الثانية  الكبرية  ال�صعبية  ذات  الريا�صة  اأن��ه��ا  التاأكيد 
لنا  املنتدى  ه��ذا  املفيد ح�صور  م��ن  " ك��ان  وق��ال��ت  الهند. 
يف ظل حر�صنا على التفاعل مع العديد من الدوريات يف 
بيننا،  املعرفة  مل�صاركة  منا�صبة  فر�صة  اأنها  ون��رى  العامل، 
لي�س فقط يف اآ�صيا ولكن يف باقي قارات العامل يف الدوريات 
االأوروبية واأي�صا االإفريقية، كما اإنها تكون فر�صة للتعرف 
االأمني  واأ���ص��ارت  ال�صائعة".  امل�صكات  لبع�س  حلول  على 
العام لرابطة دوري ال�صوبر الهندي اإىل اأن الدوري هناك 
االأندية  وه��ذه  الهند،  مثل  كبري  بلد  يف  ن��ادي��اً   11 ي�صم 
موجودة يف 3 واليات خمتلفة، وبعد جتاوز جائحة كوفيد 
املدرجات  اإىل  اجلماهري  ع��ودة  ال��رائ��ع  م��ن  اأ�صبح   ،-10

ب�صكل كبري.

منتدى الروابط العاملية: دبي عا�سمة 
كرة القدم االحرتافية يف العامل



م�سابة مبتالزمة داون.. عار�سة عاملية
حتولت مراهقة كندية تعاين من متازمة داون وتبلغ من العمر 14 
اأزي��اء عاملية با�صرتاكها يف معر�س دويل لعرو�س  اإىل عار�صة  عاما، 
"ديلي  املا�صي. وقالت �صحيفة  االأ�صبوع  نيويورك  االأزي��اء يف مدينة 
م��ن مدينة  م��اي��رز  مونيكا  اإن  االإث���ن���ني،  اأم�����س  ميل" ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
العر�س  �صتظهر يف مثل هذا  اأنها  تعتقد قط  "تورنتو" الكندية مل 
 ،Zebedee الدولية  االأزي��اء  عرو�س  وكالة  مع  التوقيع  بعد  ولكن 
مايرز  واأ���ص��ارت  الدولية.  االأزي���اء  عر�س  يف  مونيكا  م�صرية  انطلقت 
من�صة  على  مت�صي  وه��ي  واجلمال"  ب�"ال�صجاعة  �صعرت  اإن��ه��ا  اإىل 
هذا  مثل  يف  يرونني  وه��م  اأ�صدقائي  ي�صدق  "مل  م�صيفة  العر�س، 
الف�صتان الرائع، مع رمو�س ا�صطناعية وت�صفيف �صعري". واأو�صحت 
ال�صحيفة اأن والدتها �صتيفاين مايرز �صافرت اإىل نيويورك مع ابنتها 
البكاء وهي تراقبها وهي مت�صي على من�صة العر�س  و"انفجرت يف 
ب�صجاعة". وقالت �صتيفاين "اإجنابك البنة تعاين من متازمة داون 
ال يجعلك تتوقعني الكثري، فاأنت تعي�صني اللحظة واأنت قلقة كثرًيا.. 
لكن عندما راأيتها تفعل �صيًئا مل اأحلم به مطلًقا، جعلني ذلك فخورة 

ا بنف�صها اأي�صا". ا بها، وهي فخورة جدًّ للغاية.. اأنا فخورة جدًّ

يحول ال�سدف اىل حتف فنية
اأحب اللبناين حممد خليل البحر كثرياً منذ �صغره فوقع يف ع�صق 
اأ�صدافه وقواقعه وبداأ يجمعها من ال�صواطئ ليحولها اإىل حتف 
احلرفة  بهذه  �صغفه  م��دى  تعك�س  واإت��ق��ان  بعناية  م�صغولة  فنية 
اليدوية التي تعلمها بنف�صه وميار�صها منذ 22 عاماً. تعود �صناعة 
االأعمال اليدوية من ال�صدف يف مدينة �صيدا اللبنانية اإىل عقود 
و�صياديها،  البحر  م��ع  املتوا�صلة  املدينة  عاقة  نتيجة  طويلة، 
البع�س  عليها  يحافظ  ال��ت��ي  ال��ن��ادرة  احل���رف  م��ن  ال��ي��وم  ولكنها 
ب�صعوبة، ويكاد خليل يكون من القائل "ال�صامدين" فيها. من 
"يحر�س"  القدمية،  اأحياء مدينة �صيدا  اأحد  ال�صغري يف  م�صغله 
منذ  املتاحقة  االأزم����ات  وج��ه  يف  ال�صمود  حم���اواًل  عي�صه  لقمة 
العملة  قيمة  انهيار  اإىل  و�صواًل  الكهرباء  باأزمة  م��روراً  اجلائحة 
اللبنانية اأمام الدوالر و�صعف القدرة ال�صرائية لل�صعب اللبناين. 
يتم�صك  زال خليل  م��ا  ب��ه،  املحيطة  ال��ظ��روف  ه��ذه  ورغ���م جميع 
بق�ّصة االأمل للو�صول اإىل �صاطئ االأمان بهدف حماية مهنته التي 
حديث  يف  و�صفه  بح�صب  باالنقرا�س"،  و"مهّددة  ن��ادرة  اأ�صبحت 
خا�س ملوقع 24. ورغم اأن امل�صغل الذي ال يتجاوز طوله املرتين، 
يعتربه  اأن��ه  غ��ري  الكهرباء،  اأزم���ة  ب�صبب  ومطفئاً  متهالكاً  يبدو 
فنياً  حتفاً  لي�صنع  ملخيلته  العنان  يطلق  حيث  اأفكاره"  "م�صنع 

متعددة االأحجام واالأ�صكال ويعر�صها يف متجره املا�صق مل�صغله.

ترزق بطفل رغم اإ�سابتها بحالة متنع االإجناب 
بريطانية  ام���راأة  ُرزق���ت  االإجن���اب،  م��ن  التي متنعها  رغ��م حالتها 

حمظوظة من نورثانت�س، بطفل يتمتع ب�صحة جيدة.
الكي�صي،  التليف  مر�س  من  غايتون  لورا  ال�صباحة  معلمة  تعاين 
وه���و م��ر���س وراث����ي ي����ودي ب��ح��ي��اة ن�����ص��ف امل�����ص��اب��ني ب��ه ق��ب��ل �صن 

االأربعني.
فقط،  �صهرين  العمر  من  تبلغ  وهي  حالتها  ت�صخي�س  مت  عندما 
مت اإخبار والدي لورا اأن ابنتهما �صتكون حمظوظة اإن عا�صت اإىل 

�صن الثاثني.
وعلى الرغم من هذه التوقعات، الزالت لورا التي بلغت �صن 31، 
�صنوات  اأربع  رائد. وبعد  تتمتع ب�صحة جيدة بف�صل عاج جديد 
من املحاوالت احلثيثة للحمل، جنحت لورا باإجناب طفل يبلغ من 

العمر االآن 13 �صهراً.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�سرية ولدت فاقدة للب�سر.. فتفوقت عامليا 
فاقدة للب�صر يف م�صر اأ�صبحت من اأبرز املتفوقني حمليا وعامليا يف مهن كانت حتتاج يف االأ�صا�س اإىل هذه احلا�صة، 
"اأ�صحاب  لقب  ل�صحة  الرببري، مثا جديدا  فاطمة  الهمة،  امل�صرية �صاحبة  لت�صرب  االأثقال،  ورفع  كالتدري�س 

الهمم".
وتقول فاطمة الرببري "38 عاما" ملوقع "�صكاي نيوز عربية" اإنها ولدت كفيفة الب�صر، والتحقت مبدر�صة النور 
املخ�ص�صة للمكفوفني يف دمياط، يف اأول افتتاحها، وتفوقت حتى احتلت املركز االأول يف مدر�صتها يف كافة املراحل 
اجلهات  وكرمتها  دم��ي��اط،  حمافظة  م�صتوى  على  االأول  املركز  يف  تربعت  الثانوية  ال�صهادة  ويف  بها،  التعليمية 
احلكومية. من مدر�صة املكفوفني، انتقلت اإىل كلية االآداب جامعة املن�صورة ق�صم اللغة العربية، لتعمل بعد تخرجها 

معلمة لهذه املادة بنف�س مدر�صتها التي تخرجت منها.
اآخر طموحها، فاجتهت لكلية الرتبية لتح�صل على الدبلوم يف الرتبية اخلا�صة، كما  ومل تكن هذه املرحلة هي 
املدر�صة  درا�صتي يف  "مع  فاطمة:  ال��ق��راءات. جتيب  الكرمي من معهد  ال��ق��راآن  اإمت��ام جتويد  �صهادة  على  ح�صلت 
واجلامعة، تدربت على ريا�صة رفع االأثقال املخ�ص�صة للمكفوفني، وكنت �صمن الفريق امل�صري الذي �صارك الأول 
مرة يف بطولة العامل الثالثة ع�صر لهذه اللعبة عام 2018، وفزت باملركز الثالث عامليا، وتكررت م�صاركاتي يف بطولة 

العامل وبطولة اأفريقيا الأكون الثالثة عامليا واالأوىل على اإفريقيا، وح�صلت على ميداليات برونزية وذهبية".
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رايان اإير تعاقب فنانا �سهريا على �سلوكه الفظ
املذيع  معاقبة  اإي���ر  راي����ان  التكاليف  املنخف�صة  ال��ط��ريان  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
اإيرا"،  "رايان  وكتبت  ك���وردن.  جيم�س  ال�صهري  ال��ربي��ط��اين  والكوميدي 
"تويرت" اأن املمثل جيم�س  اإيرلندا على ح�صابها الر�صمي مبوقع  ومقرها 
التغريدة تفاعا  ال�صعود على منت رحاتها. ونالت  كوردن حمظور من 
األفا   216 واأب���دى  مغرد   8800 نحو  ن�صرها  ف��اأع��اد  امل��غ��ردي��ن،  ب��ني  كبريا 
اآخرين اإعجابهم بها. وجاءت خطوة �صركة الطريان بعدما حظر مطعم يف 
مدينة نيويورك كوردون من الدخول اإليه جمددا، بعد اأن عامل النادلني 
وقال  "تلغراف" الربيطانية.  ذك��رت �صحيفة  ما  على  �صيئة  بطريقة  فيه 
كوردون  بينما  اإن���ه  م��ك��ن��ايل،  كيث  ن��ي��وي��ورك،  يف  الفرن�صي  املطعم  م��دي��ر 
موهوب للغاية، اإال اأنه كان "رجا �صوقيا"، عندما تعامل مع املوظفني يف 
اإ�صاءة" يف تاريخ املطعم  االأك��ر  الزبون  "كان  ك��وردون  اأن  املطعم. واأ�صاف 
اإىل املطعم يف  ك��وردون  التفا�صيل، و�صل  25 عاما. ويف  افتتاحه قبل  منذ 
وقت �صابق من اأكتوبر اجلاري، حيث �صرخ "املجنون" يف وجه اأحد العمال، 
ملجرد اأنه قدم له عجة �صفار البي�س فيها بع�س البيا�س. ويف حادثة اأخرى 
وقعت يف يونيو املا�صي عامل اأحد املدراء ب�صكل بذيء للغاية، وهدده برتك 
مراجعة موؤذية عن املطعم على االإنرتنت. وقرر املطعم يف وقت الحق حظر 

دخول املمثل الربيطاين اإليه، رغم اأن االأخري قدم اعتذاره عما حدث.

اأزواج يتحايلون على القانون للزواج 
الزوجات  تعدد  تقييد  وا�صحة يف  كانت  املغرب  االأ���ص��رة يف  اأن مدونة  رغ��م 
ب�صروط يف حاالت ا�صتثنائية، اإال اأن بع�س االأزواج يفلحون يف خرق القانون، 
االحتيالية  ال��ط��رق  تلك  ب��ني  وم��ن  احتيالية.  ط��رق  اإىل  باللجوء  وذل���ك 
بالزواج مرات عديدة، م�صتغلني عدم  االإذن  االأزواج طلب  ا�صتعمال هوؤالء 

ت�صمني ا�صم املراأة املراد التزوج بها بوثيقة "االإذن بالتعدد".
لهذا  الت�صدي  الق�صائية  لل�صلطة  االأعلى  املجل�س  ق��رر  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
اال�صتئناف  مبحاكم  الق�صائيني  امل�����ص��وؤول��ني  مبرا�صلة  ب����االإذن،  التاعب 
واملحاكم االبتدائية وروؤ�صاء اأق�صام ق�صاء االأ�صرة، وو�صع حد للتحايل على 

القانون، والت�صدد يف منح طلب التعدد.
وينتظر اأن ت�صدر رئا�صة النيابة العامة بدورها دورية يف املو�صوع من اأجل 
التعدد، وفق ال�صوابط  متابعة املخالفني، بهدف �صمان ممار�صة م�صطرة 
وك��رام��ت��ه��ن ومنع  ال���زوج���ات  ع��ل��ى ح��ق��وق  ال�صليمة، وح��ف��اظ��ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

التاعب باالإذن بالتعدد.
عربية" على  ن��ي��وز  "�صكاي  م��وق��ع  اط��ل��ع  ال���ذي  الق�صائي،  املن�صور  واأ���ص��ار 
م�صامينه، اإىل اأن املجل�س تو�صل مبعلومات تفيد ا�صتعمال بع�س االأزواج 
املاأذون لهم بالتعدد لاإذن نف�صه مرات عديدة، الإبرام عقود زواج غري ماأذون 
بها دون اللجوء اإىل املحكمة ال�صت�صدار اإذن جديد بالتعدد م�صتغلني عدم 

اإندوني�سيا تطالب هولندا 
باإعادة كنوز تاريخية

طلبت اإندوني�صيا، من هولندا اإعادة 
ثمانية اأعمال فنية وجمموعات من 
التاريخ الطبيعي موجودة يف عدد 
"اإن�صان  خ�صو�صاً  متاحفها،  م��ن 
اأعلنت  م��ا  ع��ل��ى  ال�����ص��ه��ري،  جاوة" 
الثاثاء.  ال��ه��ول��ن��دي��ة  احل��ك��وم��ة 
اأول  وهي  جاوة"،  "اإن�صان  وتتاألف 
على  ُنب�صت  لاإن�صان  متحجرات 
االإطاق، من بقايا متحجرة ُعر 
عليها خال عامي 1891 و1892 
من جانب الهولندي يوخني دوبوا 
على جزيرة جاوة التي كانت جزءا 

من الهند ال�صرقية الهولندية.
"احللقة  ع��ن  يبحث  دوب����وا  وك���ان 
والب�صر،  ال���ق���ردة  ب���ني  املفقودة" 
للتاريخ  ناتورالي�س  متحف  وف��ق 
هولندا،  ليدي غربي  الطبيعي يف 

حيث ُتعر�س املتحجرات.
دوبوا"  "جمموعة  اإىل  واإ���ص��اف��ة 
األ����ف قطعة،  ال��ت��ي ت�����ص��م اأرب���ع���ني 
تطالب اإندوني�صيا خ�صو�صا ب�"كنز 
وزارة  اأب��ل��غ��ت  م��ا  وف���ق  لومبوك"، 
فران�س  وكالة  الهولندية  الثقافة 
ن�صرتها  ملعلومات  تاأكيد  يف  بر�س، 

�صحيفة "دي تروف" املحلية.
"كمية  "الكنز" من  ه��ذا  ويت�صكل 
الكرمية  االأح�����ج�����ار  م����ن  ك���ب���رية 
والف�صية"،  ال���ذه���ب���ي���ة  واحل����ل����ي 
الوطني  امل��ت��ح��ف  اإ�����ص����راف  حت���ت 
"دي  �صحيفة  وف��ق  لاإتنولوجيا، 
الطلب  ع���ن���د  ون���������زواًل  تروف". 
الذي تقدمت به اإندوني�صيا خال 
ال�����ص��ي��ف امل��ا���ص��ي، ُي��ت��وق��ع اإج����راء 
امل�صدر"،  لتق�صي  "بحث  عملية 
با�صم  ال���ن���اط���ق  اأو�����ص����ح  م����ا  ع���ل���ى 

الوزارة يول�س فان دي فني.

تيك توك يجري 
حتديثات على الاليف

اإج����راءه  ت���وك  ت��ي��ك  اأع��ل��ن تطبيق 
البث  ن���ظ���ام  يف  ك���ب���رية  ت���غ���ي���ريات 
املبا�صر "الايف"، منها ما يخ�س 
العمرية  وال��ف��ئ��ة  ���ص��ن��اع��ة  اأدوات 

امل�صموح لها باإن�صائه ومتابعته.
املقبل،  ن��وف��م��رب   23 م��ن  ف��اب��ت��داًء 
على  "الايف"  ����ص���ي���ق���ت�������ص���ر 
امل�صتخدمني الذين تبلغ اأعمارهم 
18 عاما على االأقل بدال من 16، 
عاوة على منح امل�صتخدمني ميزة 
فقط،  البالغني  اإىل  بثهم  توجيه 
ج��ن��ب مع  اإىل  ج��ن��ب��ا  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
املفردات  بع�س  التطبيق يف فلرتة 
ببث  الظهور  ميزة  مع  املحظورة، 

مبا�صر مع خم�صة �صيوف.
من�صور  يف  توك"،  "تيك  وق�����ال 
للكبار  امل��خ�����ص�����س  "البث  اإن  ل���ه، 
ال  الأم���ور  ا�صتخدامه  ميكن  فقط 
مب�صاركتها  املحتوى  �صانع  يرغب 
ال�����ص��غ��ار، مثل جت���ارب احلياة  م��ع 
للكبار  اإبقاءها موجهة  يريد  التي 

فقط".
و�صرب التطبيق االأمثلة، باأنه "قد 
يكون العمل الكوميدي، على �صبيل 
املثال، اأكر ماءمة جلمهور فوق 
�صن 18 عاًما. كذلك من املمكن اأن 
�صيء  ع��ن  العر�س  مقدم  يتحدث 
�صخ�صية  جت��رب��ة  م��ث��ل  ح�����ص��ا���س، 
م���وؤمل���ة، وي���رغ���ب يف ال��ت��ح��دث اإىل 

البالغني فقط".
جاءت  التغيريات  تلك  اأن  واأ�صاف 
و�صناع  امل�����ص��ت��خ��دم��ني  ل�"حماية 
رفاههم".  ولدعم  لدينا،  املحتوى 
وتابع اأن التطبيق يعمل با�صتمرار 
اأدوات احلماية التي  "تطوير  على 

نفر�صها".

تيلدا �سوينتون حتتفظ بهذه 
االأ�سياء الغريبة من اأفالمها

تفتخر املمثلة العاملية تيلدا �صوينتون بالعديد 
التي  تعبريها،  ح�صب  امل��ذه��ل��ة،  االأ���ص��ن��ان  م��ن 

ا�صتخدمتها طوال عملها يف االأفام.
قالت �صوينتون ان لديها جمموعة من االأ�صنان 
املختلفة من االأدوار التي قامت بها لدرجة اأنه 
اأراد متحف االأكادميية لل�صينما تخ�صي�س  اإذا 
مليئة  غ��رف��ة  ت��ك��ون  ف�����ص��وف  لعملها  م�����ص��اح��ة 

باالأ�صنان.
ملوقع  ت�����ص��ري��ح��ات��ه��ا  ���ص��وي��ن��ت��ون يف  واأ�����ص����ادت 
People على هام�س حدث متحف االكادميية 
الرجل  م��ع  تقيمه  ال���ذي  ب��ال��ت��ع��اون  لل�صينما 
الذي ي�صنع لها االأ�صنان املختلفة، وهو يدعى 
�صنعت  ل��ن��دن  يف  �صركة  ول��دي��ه  ليونز  كري�س 
اأدواره��ا اجلريئة  التي ت�صعها يف  االأ�صنان  لها 

واحلربية.

رّوج ملقهاه بطريقة فكاهية.. اأو�سلته للق�ساء
يبحث اأ�صحاب املقاهي واملن�صاآت التجارية عادة عن فكرة 
جديدة للرتويج ملحالهم ومنتجاتهم، وهو ما قام به اأحد 
االأمر ت�صبب  اأن  اإال  االأردنية عمان،  العا�صمة  املقاهي يف 

ب�صبطه من قبل ال�صلطات.
ب��اإل��ق��اء ورق ُط��ب��ع��ت ع��ل��ي��ه ���ص��ورة العملة  وق����ام ال��رج��ل 
االأردن��ي��ة من فئة اخلم�صني دي��ن��ارا، مت طويها لتبدو يف 
الوهلة االأوىل اأنها حقيقية، يف اأحد ال�صوارع القريبة من 
اخلدعة،  ُتك�صف  وفتحها  التقاطها  مبجرد  لكن  املقهى، 
فيجد ملتقطها اأنها ق�صيمة خ�صم و�صعت ب�صكل متعمد 

لتجذب االنتباه والرتويج للمقهى بفكرة جديدة.
 .. عليك!  م�صت  "�صو  التالية:  العبارة  ال��ورق��ة  وحتمل 

% على االأرجيلة وكافة امل�صروبات". كوبون خ�صم 20 
وقال الناطق االإعامي با�صم مديرية االأمن العام، عامر 
"معلومات  اإن  عربية"،  نيوز  "�صكاي  ملوقع  ال�صرطاوي، 
وردت عن قيام مالك اأحد املقاهي يف العا�صمة با�صتخدام 
اأجل  من  دينارا،  اخلم�صني  فئة  من  نقدية  الأوراق  �صور 
وجرى  ل��زب��ائ��ن��ه،  خ�صومات  واإع��ط��اء  للمقهى  ال��دع��اي��ة 
اإحالته  و�صتتم  ل��دي��ه،  امل�����ص��ورة  االأوراق  وك��اف��ة  �صبطه 

للق�صاء".
وبدوره، اأو�صح املحامي زيدون النجداوي، ملوقع "�صكاي 
املقهى  �صاحب  ب��ه  ق��ام  ال���ذي  "الفعل  اأن  عربية"،  ن��ي��وز 
خمالف الأحكام القانون، وعقوبة الفعل الذي قام به قد 

ت�صل اإىل االأ�صغال ال�صاقة املوؤقتة".

ثعبان بني ركاب الطائرة 
اأثار ظهور مفاجئ لثعبان حي على منت طائرة ل�صركة 
بني  ا�صطرابا  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  يف  اإي��رالي��ن��ز  يونايتد 
رك��اب درج��ة رج��ال االأع��م��ال يف نهاية رحلة من فلوريدا 

اإىل نيوجري�صي.
ثعابني  اأن��ه من  تبني  ال��ذي  املت�صلل،  الزاحف  فقد ظهر 
2038 من  رقم  الرحلة  املوؤذية، على منت  الرباط غري 
االثنني  ظهر  بعد  هبوطها  من  ق�صري  وق��ت  بعد  تامبا، 
يف مطار نيوارك ليبريتي الدويل، وفقا لهيئة املوانئ يف 

نيويورك ونيوجري�صي.
12 نيوجري�صي" املحلية  "نيوز  اأحد الركاب لقناة  وقال 
بداأ  البوابة،  اإىل  امل��درج  الطائرة من  اأن��ه عندما حتركت 
الركاب يف درجة رجال االأعمال يف ال�صراخ ورفع اأقدامهم 

عن االأر�س.
األبيز  اآن  �صرييل  امل��وان��ئ  هيئة  با�صم  املتحدثة  وق��ال��ت 
اإن م�صوؤويل  ال��ث��اث��اء  االإل���ك���رتوين  ب��ال��ربي��د  ر���ص��ال��ة  يف 
�صرطة  من  واأف���راد  املطار  يف  احليوانات  على  ال�صيطرة 
واأخ���ذوا  ال��ب��واب��ة  عند  ال��ط��ائ��رة  انتظار  ك��ان��وا يف  الهيئة 

الثعبان، الذي اأطلق الحقا يف الربية.
واأ���ص��اف��ت اأن���ه مل تقع اإ���ص��اب��ات ومل ي��وؤث��ر احل���ادث على 

عمليات املطار وغادرت الطائرة نيوارك يف وقت الحق.
�صعود  كيفية  اإىل  املعنية  االأط����راف  م��ن  اأح��د  ي�صر  ومل 

الثعبان على منت رحلة طريان جتاري.

ت�سخي�س : القلق مبكرا يحمي من اال�سطرابات النف�سية م�ستقبال
ن�صر باحثون يف ال�صحة النف�صية من فريق املهمات 
�صرورة  تت�صمن  تو�صيات  االأم��ري��ك��ي،  الوقائية 
18 عاما  اإىل   8 فح�س جميع االأط��ف��ال من عمر 

للتاأكد من عدم اإ�صابتهم بالقلق.
واأ����ص���ار ال��ب��اح��ث��ون، يف ورق��ت��ه��م امل��ن�����ص��ورة مبجلة 
على  املبكر  الفح�س  فوائد  اإىل  "جاما" العلمية، 
ال�صحة النف�صية طويلة االأمد، واالأخطار املرتتبة 

على االإ�صابة بالقلق وتركه دون عاج.
اال�صطرابات  م���ن   %  80 اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ال 
يف  حتديدا  الطفولة،  يف  تظهر  املزمنة  النف�صية 
بداية التعليم االبتدائي، وعند ت�صخي�صها يف �صن 
ال�صفاء  قبل  العاج  من  اأعواما  ت�صتهلك  الر�صد، 
منها. وال ي�صعى االأطفال نحو عاج ا�صطراباتهم 
االأهل  ي�صتطيع  ذاتية، يف حني ال  بناء على رغبة 
االأطفال  ا�صطرابات  ت�صخي�س  دائما  واملدر�صون 

واال�صتجابة لها بال�صكل االأمثل.
والقلق يعد من االأمرا�س النف�صية االأكر �صيوعا 
عند االأطفال واملراهقني، وت�صل ن�صبة ت�صخي�صهم 
%، يف حني تقدر ن�صبة  با�صطرابات القلق اإىل 7 

% منهم  %، ويعاين 30  امل�صابني منهم بنحو 20 
اليومية.  حياتهم  على  للقلق  �صلبي  ت��اأث��ري  م��ن 
وت��ت�����ص��اع��ف اأع���را����س ال��ق��ل��ق م��ع ال��ت��ق��دم بال�صن 
االكتئاب  م��ع  وت���رتاف���ق  ع����اج،  ت��رك��ه��ا دون  ع��ن��د 
ملوقع  وف��ق��ا  احل��ي��اة؛  ج���ودة  وان��خ��ف��ا���س م�صتوى 

اإك�صربي�س". "ميديكال 
ون�صتطيع من خال الت�صخي�س املبكر للقلق عند 
اأن نخطو خطوة مهمة يف  وامل��راه��ق��ني،  االأط��ف��ال 
االأعباء  املر�س؛ ما يقلل من  عاجهم قبل تقدم 

املادية املرتتبة على املنظومة ال�صحية.
االأطفال  فح�س  ���ص��رورة  التو�صيات،  وت�صمنت 
القلق  اأع��را���س  ر�صد  اإىل  احلاجة  دون  جميعهم، 
االأطفال  اإ�صابة  ت�صخي�س  ال�صهل  وم��ن  لديهم. 
مثل:  معينة،  �صلوكيات  ر�صد  خ��ال  من  بالقلق 
املواقف  وجت��ن��ب  امل���در����ص���ة،  اإىل  ال���ذه���اب  رف�����س 

االجتماعية.
وميتاز الفح�س ال�صحي عن الت�صخي�س الطبي، 
بانخفا�س تكلفته وكفاءته املرتفعة، اإذ يعتمد على 

ا�صتبيانات ي�صارك بها املعنيون ب�صحة الطفل.

اأوليفيا وايلد خالل ح�صورها حفل املتحف االأكادميي لل�صور املتحركة يف لو�س اأجنلو�س.   رويرتز

اآمرب هريد تطلب الزواج 
من اإيلون ما�سك

املمثلة  جمعت  ال��ت��ي  ال�صداقة  ع��اق��ة  اأن  م�صطلعة  معلومات  اأك���دت 
كثريا  تطورت  ما�صك  اإيلون  العاملي  وامللياردير  هريد  اآمرب  االأمريكية 
فهو دعمها مادياً ومعنوياً خال جل�صات حماكمتها مع زوجها ال�صابق 

املمثل جوين ديب.
اأما املفاجاأة كانت اأن اآمرب طلبت الزواج من اإيلون ما�صك اإال اأن االخري 
رف�س هذا الطلب الأ�صباب �صخ�صية مل يك�صفها لكن مع ذلك مل يتخلَّ 
ن�صف  قيمته  مبلغاً  اأعطاها  اأن��ه  يقال  اإن��ه  حتى  �صديقته  وبقيت  عنها 
مليون دوالر بعدما دفعت الكثري من التعوي�صات لديب ب�صبب املحاكمة 

التي ح�صلت.


