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متظاهرون يحتجون �صد فرن�صا واملجموعة االقت�صادية لدول غرب اإفريقيا يف واغادوغو

مو�سكو تعترب �سروط زيلين�سكي للتفاو�ض �سخيفة

اجلي�ش الأوكراين: بيالرو�سيا قدمت اأرا�سيها خلدمة القوات الرو�سية
البجا تعلن نف�سها حكومة موؤقتة.. 
وعدم العرتاف ب�سلطات اخلرطوم

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأعلن جمل�س البجا ب�صرق ال�صودان، 
عدم االعرتاف بحكومة اخلرطوم 
اإدارة  اأو  اأو موؤ�ص�صة  باأي �صلطة  وال 
ي��ده��ا على  اأخ����رى ت�صع  م��رك��زي��ة 
م���وارد وث���روات وح��ري��ات الطبيعة 
قبل التو�صل اإىل اتفاق بني �صلطة 

االإقليم وحكومة ال�صودان.
حكومة  تكوين  املجل�س  اأع��ل��ن  كما 
ال�صودان،  ���ص��رق  يف  موؤقتة  وزاري���ة 
للمجل�س  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ه���ي���ئ���ة  واأن 
العريف  ال��ت�����ص��ري��ع��ي  ال���رمل���ان  ه���ي 
ال�صيادية  ال��ل��ج��ن��ة  واأن  ل���إق��ل��ي��م، 
لتقرير امل�صري بلجانها املتخ�ص�صة 
التنفيذية  ال��وزاري��ة  احلكومة  هي 
امللكية  واأن  ل����إق���ل���ي���م،  امل���وؤق���ت���ة 
اأ�صا�س ملكية  العرفية ل�أر�س هي 
االأر����س يف االإق��ل��ي��م اإىل ح��ني قيام 

�صلطة تداولية دائمة.

�صلطة  ح���ق  اإىل  ب���ي���ان  يف  واأ�����ص����ار 
اإقامة موؤ�ص�صات  املوؤقتة يف  االإقليم 
ذاتي متعددة للحكم واالإدارة  حكم 
وت�����ص��ري��ف االأم��������ور، وب���ن���اء ق���وات 
ع�صكرية نظامية للدفاع عن ال�صعب 
وع�����ن احل����ق����وق ول���ل���ق���ي���ام ب���ال���دور 

االأمني وال�صرطي باالإقليم.
للبجا  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  ورف�������س 
حكومة  اأو  ت�صوية  اأي  يف  امل�صاركة 
ال�صرق  م�������ص���ار  اإل�����غ�����اء  ق���ب���ل  ت���ت���م 
ي�صل  اأن  وقبل  املد�صو�س  االأجنبي 
د�صتوري  �صيا�صي  اتفاق  اإىل  البجا 
يوقع مع حكومة ال�صودان يف منر 
املجل�س  وق���ال  منف�صل،  تفاو�صي 
اإن����ه ل��ي�����س ع�����ص��واً يف م���ب���ادرة نداء 
احلرية  حت��ال��ف  يف  وال  ال�������ص���ودان 

والتغيري – التوافق الوطني.
القدح  لهم  ك��ان  جميعهم  واأ���ص��اف 
ق�صية  للبجا  ت��ك��ون  اأن  يف  امل��ع��ل��ى 
ق�صيتنا،  حلف  نحن  اإمن���ا  اأ���ص��ً�، 

ون��ح��ن ن���داٌء الأج���ل ح��ق��وق �صعبنا، 
دورن��ا يف حماية وحترير  ينكر  وال 
وت��اأ���ص��ي�����س ال���دول���ة ال�����ص��ودان��ي��ة اإال 
املجل�س  اأن  داوي���ة  ونعلنها  مكابر، 
االأع����ل����ى ل��ل��ب��ج��ا ل��ي�����س ج������زءا من 
امل����ذك����ورة ول����ن يقبل  ال��ت��ح��ال��ف��ات 
نتائج اأي ت�صوية جتري االآن ثنائية 
كانت اأو اأكرث ما مل تت�صمن جمل�س 

وقرارات موؤمتر �صنكات 2020.
تكوين  ال�صيا�صية  االأم��ان��ة  واأعلنت 
م�صري  لتقرير  ال�صيادية  الهيئة 
ال�صيا�صي،  االأم���ني  برئا�صة  البجا 
وه����ي ه��ي��ئ��ة ع��ل��ي��ا ال���ص��ت��خ��دام حق 
تقرير امل�صري املكفول قانوناً، وهو 
ق�����رارات  م���ن  رق����م )11(  ال���ق���رار 
موؤمتر �صنكات 2020، ومع مزيد 
املجل�س  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ال��ت�����ص��اور  م���ن 
والقوى ال�صيا�صية والقيادات �صيتم 
تكوين اللجان الفرعية املتخ�ص�صة 

ويتم االإع�ن عنها الحقاً.

ليبيا متنح �سحنة بنزين 
لتون�ش لدعمها يف اأزمة الوقود

•• طرابل�س-وكاالت:

قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اأم�س االأربعاء، اإنها اأر�صلت �صحنة بنزين اإىل 
تون�س، التي تواجه اأزمة مالية واقت�صادية غري م�صبوقة م�ّصت قطاع املحروقات.

واأو�صح املتحدث الر�صمي با�صم احلكومة الليبية حممد حمودة، اإن تون�س ا�صتلمت 
وذلك  الوقود،  من  طن  مليون  ب�30  تقدر  �صحنة  ليبيا  من  الث�ثاء  االأول  اأم�س 

بالتن�صيق بني املوؤ�ص�صة الوطنية للنفط وال�صلطات التون�صية.
ومن جهتها، قالت املتحدث الر�صمي با�صم ال�صفارة الليبية يف تون�س، منعم ال�صعيبي، 
يف ت�صريح الإذاعة موزاييك، اإن هذه احلمولة من البنزين ال تتعلق ب�صفقة جتارية 
واإمنا تاأتي ببادرة من رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد احلميد الديبية، 
ال�صقيقني  وال�صعبني  البلدين  بني  التعاون  وع�قات  والت�صامن  الدعم  اإط��ار  يف 

التون�صي والليبي.
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القلب الكبري متدد ا�شتقبال تر�شيحات جائزة 
ال�شارقة الدولية ملنا�رصة ودعم الالجئني 

اأخبار الإمارات

خرباء باحلركات الإ�شالموية: ال�شعوب 
رف�شت الإخوان ومل تعد م�شتعدة لألعيبهم

عربي ودويل

منتخب الذهب ي�شطر التاريخ.. 68 ميدالية 
ت�شع جوجيت�شو الإمارات على قمة العامل

الفجر الريا�شي

رئي�ش الدولة ي�سدر مر�سومًا بقانون احتادي 
يف �ساأن تنظيم وتنمية ال�سناعة يف الإمارات 

االقت�صاد  يف  م�صاهماتها  لتحديد 
ال���دع���م الفني  ال��وط��ن��ي وت���ق���دمي 
درا�صات  خ����ل  م���ن  ل��ل��م�����ص��ّن��ع��ني 
اجل������������دوى وت����ق����ي����ي����م ال����ف����ر�����س 

اال�صتثمارية املحتملة. 
)التفا�صيل �س2(

بفعل الدعاية الرو�سية
فرن�سا ارحلي!، عبارة ترتدد يف اإفريقيا !

•• الفجر -خرية ال�شيباين

اأعلن الرئي�س الفرن�صي اميانويل ماكرون اأم�س االأربعاء عن انتهاء عملية 
بعد  القرار  ه��ذا  وياأتي   .2014 منذ  ال�صاحل  منطقة  يف  اجلارية  برخان 
اإفريقيا... �صّم مل جتد له باري�س  تنامي العداء جتاه الوجود الفرن�صي يف 

حتى االآن الرتياق.
 30 ان��ق���ب  منذ  فا�صو  بوركينا  يف  الفرن�صية  ال�صفارة  اأب���واب  اإغ����ق  مت 
الدوائر  وجميع  القن�صلية  ا�صدلت  كما  اأ�صهر؛  ت�صعة  يف  -الثاين  �صبتمر 
اأعمال التاأمني. وبني ع�صية و�صحاها، حتولت  الفرن�صية ال�صتار يف انتظار 
خريطة فا�صو اإىل اللون االأحمر على موقع وزارة اخلارجية الفرن�صية. ووفق 
تو�صيات الدولة، فاإن العا�صمة واغادوغو هي الوحيدة التي ال تزال �صالكة.
فرن�صا  اأ�صبحت  �صانكارا،  توما�س  الثوري  اأر�س  ال�صرفاء،  الرجال  اأر�س  يف 
القبعات  عنا�صر  قالها  واح��دة،  جملة  هو  االأم��ر  تطّلبه  ما  كل  هدًفا.  االآن 
احلمر على �صا�صة التلفزيون، الإ�صعال الفتيل. يف مواجهة الكامريا، يف 30 
�صبتمر، ادعى االنق�بيون اأن الرئي�س املخلوع جلاأ اإىل القاعدة الفرن�صية 

يف كامبوين�صني من اأجل التخطيط لهجوم م�صاد.  )التفا�صيل �س13(

اإيران  ميلي�سيا  من   14 مقتل 
�سوريا يف  مل�سريات  بق�سف 

•• عوا�شم-وكاالت:

ا�����ص����ت����ه����دف ط���������ريان جم����ه����ول، 
م��ن��ت�����ص��ف احل������دود ال�����ص��وري��ة – 
ال����ع����راق����ي����ة ب����ري����ف دي������ر ال������زور 
اال�صتهداف  طال  حيث  ال�صرقي، 
�صاحنات حتمل اأ�صلحة و�صهاريج 
نفط تابعة للميلي�صيات االإيرانية 
يف م��ن��ط��ق��ة ���ص��اح��ة اجل���م���ارك يف 
الع�صكرية بريف  الهري والبوابة 

البوكمال �صرقي دير الزور.
ع�صكري  ا�صتهداف موقع  كما مت 
للميلي�صيات قرب املنطقة، وت�صبب 
ب�صقوط خ�صائر ب�صرية فادحة، اإذ 
تاأكد مقتل 14 �صخ�صا اإىل االآن، 
التابعة  امليلي�صيات  من  غالبيتهم 

الإيران.
وبح�صب املر�صد ال�صوري حلقوق 
االإن�صان، فاإن عدد القتلى مر�صح 
ل�رتفاع لوجود جرحى بع�صهم 
يف حالة خطرة، باالإ�صافة لوجود 
م���ع���ل���وم���ات ع����ن ق��ت��ل��ى اآخ����ري����ن، 
فادحة  مادية  خ�صائر  عن  ف�صً� 
�صاحنات  ال����ص���ت���ه���داف  ن��ت��ي��ج��ة 

ال�ص�ح و�صهاريج املحروقات.
فران�س  لوكالة  ���ص��وؤال  على  وردا 
با�صم  ن���اط���ق���ة  اأّك�����������دت  ب�����ر������س، 
التحالف الدويل بقيادة الواليات 
املتحدة، اأن الهجوم مل يكن غارة 

للجي�س االأمريكي اأو للتحالف.

احل���وث���ي���ون ي�����س��ت��ه��دف��ون 
���س��ب��وة يف  ن��ف��ط��ي��ًا  م��ي��ن��اء 

•• اليمن-وكاالت:

اأفاد م�صدر ميني، اأم�س، باأن جماعة 
ا�صتهدفت  احل���وث���ي���ة،  اهلل  اأن�������ص���ار 
نفطياً  م���ي���ن���اء  م�������ص���ري  ب�����ط�����ريان 

مبحافظة �صبوة جنوبي الب�د.
وق��ال امل�صدر، ال��ذي طلب عدم ذكر 
م�صرياً  ح��وث��ي��اً  ط���ريان���اً  اإن  ا���ص��م��ه، 
قنا  ميناء  يف  نفط  ناقلة  ا�صتهدف 
م�صيفاً  �صبوة،  مبحافظة  النفطي 
ب���اأن  ت��ف��ي��د  امل��ع��ل��وم��ات االأول����ي����ة  اأن 
ينجم  مل  احل����وث����ي  اال�����ص����ت����ه����داف 
تعليق  اأي  ي����رد  ومل  اأ�����ص����رار.  ع��ن��ه 
ال�صلطات  وال  احل��وث��ي  جماعة  م��ن 

اليمنية حول هذا اال�صتهداف.
قنا  مليناء  ا�صتهداف  اأول  ه��ذا  ويعد 
مطلع  افتتاحه  مت  ال���ذي  النفطي، 
املا�صي،  اأك��ت��وب��ر  ويف   .2021 ع���ام 
اأن جماعة  اليمنية  اأعلنت احلكومة 
ال�صبة  م��ي��ن��اء  ا���ص��ت��ه��دف��ت  احل��وث��ي 
وميناء  ح�������ص���رم���وت  مب���ح���اف���ظ���ة 
�صبوة،  مبحافظة  النفطي  الن�صيمة 

من دون وقوع اأ�صرار.

يفكك  ال��ل��ب��ن��اين  الأم�����ن 
داع�������س���ي���ة خ����الي����ا   8

•• بريوت-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة لقوى 
اأنها  اللبنانية،  ال��داخ��ل��ي  االأم���ن 
متكنت من تنفيذ عمليات نوعية 
ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة دق��ي��ق��ة خ����ل �صيف 
اأ���ص��ف��رت ع��ن ر�صد   ،2022 ع��ام 
خ�يا   8 وت����وق����ي����ف  وحت�����دي�����د 
املناطق  خم��ت��ل��ف  يف  اإره����اب����ي����ة 
اإىل  اأع�صاوؤها  ينتمي  اللبنانية، 

تنظيم داع�س االإرهابي.
من  متكنت  اإنها  املديرية  وقالت 
تنفيذ العمليات عر جهاز �صعبة 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��اب��ع ل��ه��ا، مو�صحة 
اأن�������ه ت���ب���ني ب���ع���د ال��ت��ح��ق��ي��ق مع 
للقيام  تخطيطهم  امل��وق��وف��ني، 
بعمليات اإرهابية ت�صتهدف مراكز 
ع�صكرية واأمنية، وجتمعات دينية 

ومدنية خمتلفة.
اللبناين،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  وك���ان 
اأيام  اأعلن قبل  املولوي، قد  ب�صام 
هذا  اإره��اب��ي��ة  توقيف خ�يا  ع��ن 

العام.

النتائج الأولية لالنتخابات الن�سفية الأمريكية

تقدم جمهوري مبجل�ش النواب ومناف�سة �سر�سة بال�سيوخ
•• وا�شنطن-وكاالت:

ف���از ال��ع��دي��د م���ن اأع�����ص��اء جمل�س 
ب�صهولة  اجل���م���ه���وري���ني  ال�����ص��ي��وخ 
الن�صفي  ال��ت��ج��دي��د  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
بح�صب  االأم�����ريك�����ي،  ل��ل��ك��ون��غ��ر���س 
اأن  ميكن  وال��ت��ي  االأول���ي���ة،  النتائج 
حكومة  ي�����ص��ه��د  ع��ه��د  اإىل  ت��ف�����ص��ي 
الرئي�س  �صلطة  وتقلي�س  منق�صمة 

جو بايدن يف وا�صنطن.
وم����ع اإغ�������ق ���ص��ن��ادي��ق االق�����رتاع 
بعموم  ال��ن�����ص��ف��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
اأم�س،  �صباح  االأمريكية،  الواليات 
النتيجة  ظهور  املحتمل  غري  فمن 
ق��ري��ب، حيث  وق��ت  اأي  يف  النهائية 
ي��رتق��ب م���ي��ني االأم��ريك��ي��ني من 
الكونغر�س  مقاعد  باأغلبية  �صيفوز 
ومن�صب  وال�صيوخ،  النواب  ب�صقيه 
و�صوت  والي�������ة.   36 يف  احل����اك����م 
ممثليهم  اختيار  على  االأمريكيون 
ال�صيوخ،  جمل�س  يف  مقعدا   35 ل��� 
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مدن اإيرانية تعلن الإ�سراب يف الذكرى 
الأربعني لقتلى »اجلمعة الدامية« 

•• باري�س-اأ ف ب:

اإ�صرابا ت�صامنيا يف ذكرى مرور  اإيران االأربعاء  بداأت مدن يف غرب 
اأربعني يوما على قتل قوات االأمن ع�صرات املتظاهرين يف حملة على 

االحتجاجات يف جنوب �صرق الب�د الذي متزقه نزاعات.
 30 يف  اندلعت  التي  االحتجاجات  على  النار  االأم��ن  ق��وات  اأطلقت 
اأيلول �صبتمر بعد �ص�ة اجلمعة يف زاهدان عا�صمة اإقليم �صي�صتان 
مع  الإي����ران  ال�صرقية  اجل��ن��وب��ي��ة  احل����دود  ع��ل��ى  ال��واق��ع  بلو�ص�صتان 

باك�صتان.
وتهّز حركة احتجاجية اإيران منذ توفيت ال�صابة مه�صا اأميني )22 
بتهمة  توقيفها  على  اأي��ام  ث�ثة  بعد  �صبتمر،  اأيلول   16 يف  عاما( 
خرق قواعد اللبا�س ال�صارمة التي تفر�صها اجلمهورية االإ�ص�مية.

اأنحاء الب�د منذ وفاتها  واأ�صفرت احلملة على االحتجاجات يف كل 
و24  41 طف�  بينهم  االأق��ل، من  اأ�صخا�س على   304 عن مقتل 
امراأة، وفقا الإح�صاء اأ�صدرته منظمة حقوق االإن�صان يف اإيران التي 

تتخذ يف اأو�صلو مقرا.
االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  على   1500 ت�صوير  ق��ن��اة  ون�����ص��رت 
مقطع فيديو يظهر نا�صطني يوّزعون من�صورات تدعو اإىل االحتجاج 
االأربعاء يف كل املدن مبنا�صبة ذكرى مرور اأربعني يوما على اجلمعة 

الدامية” يف زاهدان.
وكرمان�صاه  بانيه  م��دن  يف  جارية  النطاق  وا�صعة  تظاهرات  وكانت 
اأميني، على ما قالت  راأ���س  �صقز م�صقط  ومريفان و�صنندج ومدينة 
اأن  اإىل  م�صرية  ال���روج  وم��ق��ره��ا  االإن�����ص��ان  حل��ق��وق  هينكاو  منظمة 
االإ�صراب عن العمل نّظم ت�صامنا مع ال�صحايا يف زاهدان يف الذكرى 

االأربعني لوفاتهم.

جنود اأوكرانيون يطلقون قذيفة هاوتزر بولندية من طراز كراب باجتاه مواقع رو�صية يف دونيت�صك. )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

الع�صكرية  ال���ع���م���ل���ي���ة  ت�����ص��ت��م��ر 
تقوم  اأوكرانيا، حيث  الرو�صية يف 
الرو�صي  اجل��ي�����س  م���ن  وح������دات 
مبحاولة ب�صط ال�صيطرة الكاملة 
و�صرب  االأوك��ران��ي��ة  املناطق  على 
كييف،  ق�������وات  مت����رك����ز  م����واق����ع 
التقدم  يف  االأخ���رية  ت�صتمر  فيما 
ال���ص��ت��ع��ادة اأرا���ص��ي��ه��ا، وك��ذل��ك يف 
الدب  �صد  الغربي  ال��دع��م  ح�صد 

الرو�صي.
ويف اآخر التطورات امليدانية، قال 
اإن بي�رو�صيا  اجلي�س االأوك��راين 
اأرا�صيها وجمالها اجلوي  قدمت 
موؤكداً  الرو�صية،  القوات  خلدمة 
اأن جي�س بي�رو�صيا ن�صر وحدات 
من م�صغلي الطائرات بدون طيار 

على احلدود.
ك��م��ا اأك���د اجل��ي�����س االأوك������راين اأن 
9 طائرات  اأ�صقط  الدفاع اجلوي 
م�صرية هجومية رو�صية، م�صيفاً: 
ا�صتهدفت  18 غارة جوية  نفذنا 
مواقع ع�صكرية واأنظمة �صواريخ 

م�صادة للطائرات.
جمل�س  جلنة  رئي�س  و�صرح  ه��ذا 
واالأمن  للدفاع  الرو�صي  االحت��اد 

رو�صيا عن اقتحام قوات اأوكرانية 
بلدة جنوبية بالدبابات.

وتقع النقاط املحورية لل�صراع يف 
دونيت�صك  يف  ال�صناعية  املنطقة 
و�صوليدار  باخموت  بلدات  ح��ول 
واأف��دي��ي��ف��ك��ا، م�����ص��رح اأع��ن��ف قتال 
القوات  غ����زو  م��ن��ذ  اأوك���ران���ي���ا  يف 

الرو�صية لها يف اأواخر فراير.
خطابه  يف  زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي  وق�������ال 
امل�صور ليل الث�ثاء: املحتلون ال 
يزالون ن�صطني للغاية.. ع�صرات 

الهجمات كل يوم.
خ�صائر  يتكبدون  اإنهم  واأ���ص��اف: 
كبرية للغاية، لكن االأمر ال يزال 
ك��م��ا ه���و، ال��ت��ق��دم ���ص��وب احلدود 
لن  دونيت�صك.  ملنطقة  االإداري�����ة 
من  واح��د  �صنتيمرت  ع��ن  نتخلى 

اأر�صنا.
اإن  كما قال زيلين�صكي يف خطابه 
الكهرباء انقطعت عن نحو اأربعة 
14 منطقة،  يف  �صخ�س  م�يني 
كييف.  ال��ع��ا���ص��م��ة  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
امل�صغلة  اأوري��رج��و  �صركة  وقالت 
االأوكرانية،  الكهربائية  لل�صبكة 
الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع  اإن 
امل���ق���رر ك���ل ���ص��اع��ة ���ص��ي��وؤث��ر على 

الب�د باأكملها، اأم�س االأربعاء.

ال�صروط  باأن  بونداريف،  فيكتور 
االأوكراين  الرئي�س  طرحها  التي 
ف�دميري زيلين�صكي للمفاو�صات 

مع رو�صيا �صخيفة.
على  قناته  ب��ون��داري��ف يف  و���ص��دد 
مناطق  ع����ودة  اأن  ع��ل��ى  ت��ل��ي��غ��رام 

وزابوروجيا  وخري�صون  دونبا�س 
لوحدة  ا�صتعادة  ه��ي  رو�صيا  اإىل 
االأرا����ص���ي  ه����ذه  الأن  اأرا����ص���ي���ه���ا، 
يتم  ومل  االأ������ص�����ل  يف  رو�����ص����ي����ة 
يف  اإال  قانوين  غري  ب�صكل  عزلها 

الت�صعينيات.

االأوك����راين  الرئي�س  وتعهد  ه��ذا 
فولودميري زيلين�صكي باأال تتخلى 
قواته ولو عن �صنتيمرت واحد يف 
على  لل�صيطرة  ال��دائ��رة  امل��ع��ارك 
ال�صرقية،  دون��ي��ت�����ص��ك  م��ن��ط��ق��ة 
عينتهم  م�صوؤولون  حت��دث  بينما 

النواب  جم��ل�����س  م��ق��اع��د  وج��م��ي��ع 
البالغ عددها 435.

فاإن  االأولية،  االإح�صاءات  وبح�صب 
 207 على  ح�صلوا  اجل��م��ه��وري��ني 
مقابل  ال��ن��واب  جمل�س  يف  م��ق��اع��د 
ولل�صيطرة  للدميقراطيني.   188
ع�����ل�����ى جم����ل���������س ال���������ن���������واب، الب�����د 
على  احل�����ص��ول  م��ن  للجمهوريني 

املقاعد  كل  اأ�صل  من  218 مقعدا 
ال�435 اخلا�صعة للتناف�س فيه.

ن�����ال  ال�������������ص������ي������وخ،  جم����ل���������س  ويف 
مقابل  مقعدا   48 الدميقراطيون 
حتى  اأي�������ص���اً  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني   48
يحتاج  االأغ��ل��ب��ي��ة،  ول��ت��اأم��ني  االآن. 
مقعدا،   51 اإىل  اجل���م���ه���وري���ون 

والدميقراطيون 50 مقعدا.

امل�صتهدفات  على  اإي��ج��اب��اً  تنعك�س 
وتعزز  ل���ل���دول���ة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإن�صاء  مثل  ال�صناعية،  تناف�صيتها 
م�صتوى  ع���ل���ى  ����ص���ن���اع���ي  ����ص���ج���ل 
بيانات  ق���اع���دة  يت�صمن  ال���دول���ة 
ال�صناعية  ل��ل��م�����ص��اري��ع  م��ت��ك��ام��ل��ة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اأ�����ص����در 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل���ر����ص���وم  اهلل،  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
ل�صنة   25 رق���م  ب��ق��ان��ون احت����ادي 
وتنمية  تنظيم  �صاأن  يف   ،2022
ال�����ص��ن��اع��ة، وال����ذي ي��دع��م تنظيم 
وت��ن��م��ي��ة ال���ق���ط���اع ال�����ص��ن��اع��ي يف 
ال��دول��ة، وي��وف��ر امل��رون��ة ال�زمة 
ال�صيا�صات  م����ن  امل����زي����د  ل��ت��ب��ن��ي 
الداعمة وتقدمي احلوافز لتمكني 
القطاع ال�صناعي، وزيادة اجلاذبية 
االإجراءات  وت�صهيل  اال�صتثمارية، 
املحلي  اال����ص���ت���ث���م���ار  ل��ت�����ص��ج��ي��ع 
ال�صناعية  االأن�صطة  يف  واالأجنبي 
بالتن�صيق  ال��دول��ة،  م�صتوى  على 
االحتادية  اجل��ه��ات  م��ع  والتكامل 

والدوائر املحلية املعنية. 
وي���دخ���ل امل���ر����ص���وم ب���ق���ان���ون حيز 
املقبل  يناير  من  اعتباراً  التنفيذ 
جميع  ع���ل���ى  وي���ط���ب���ق   ،2023
االأن�صطة ال�صناعية يف الدولة، مبا 
واالقت�صادية  احلرة  املناطق  فيها 
القانون  وي�����ص��م��ح  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة، 
ب���ت���ه���ي���ئ���ة ح����زم����ة م�����ن احل����واف����ز 
ال�صناعي  ل��ل��ق��ط��اع  وامل���م���ك���ن���ات 

رئي�ش الدولة ونائبه يهنئان ملك 
كمبوديا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي- وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة  ب���رق���ي���ة  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
�صيهاموين  ن���ورودوم  امللك  ج�لة 
مبنا�صبة  ك��م��ب��ودي��ا،  مم��ل��ك��ة  م��ل��ك 

ذكرى ا�صتق�ل ب�ده.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�صيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية 
امللك  ج���ل��ة  اإىل  مم��اث��ل��ة  تهنئة 

نورودوم �صيهاموين.
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  وب���ع���ث 
برقية  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
تهنئة مماثلة اإىل معايل هون �صني 

رئي�س وزراء مملكة كمبوديا.

احلياة  جيما:  دي���ري  الأب 
باملزايا  مليئة  الإم����ارات  يف 

•• دبي-وام: 

اأث��ي��وب��ي جتربته  ق�����س  ي�����ص��ت��ذك��ر 
ان�صم  اأن  ب��ع��د  ال��رائ��ع��ة  االأوىل 
نحو  منذ  دب��ي  كنائ�س  اأح���د  اإىل 
مكاملة  تلقى  اأن  بعد  �صنوات   10
هاتفية من عائ�ت م�صلمة لديها 

عام�ت م�صاعدات اأثيوبيات. 
)التفا�صيل �س3(

برعاية وح�سور حممد بن را�سد 
اليوم حفل تتويج بطل الدورة 

ال�ساد�سة من حتدي القراءة العربي 

•• دبي -وام: 

برعاية وح�صور �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
دب��ي رع��اه اهلل،  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
ي�صهد العامل العربي، اليوم اخلمي�س 10 نوفمر 2022 احلفل 
اخلتامي لتتويج بطل الدورة ال�صاد�صة من حتدي القراءة العربي، 
بعد  العاملية،  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات  تنظمه  ال��ذي 
مو�صم ا�صتثنائي هو االأكر يف تاريخ التحدي الهادف اإىل بناء جيل 
متمكن بالقراءة واملعرفة وتعزيز مكانة اللغة العربية كلغة للعلوم 

واالآداب واالإنتاج املعريف.                            )التفا�صيل �س3(

اأن�صار املر�صح اجلمهوري عن والية فلوريدا رون دي�صانت�س يحتفلون  )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

مركز زايد لأبحاث الأمرا�ش النادرة لدى الأطفال يحتفل بثالث �سنوات من التقدم والإجنازات
•• اأبوظبي -وام:

اح���ت���ف���ل م����رك����ز زاي��������د الأب����ح����اث 
االأم��را���س ال��ن��ادرة ل��دى االأطفال 
الثالثة  ال�������ص���ن���وي���ة  ب����ال����ذك����رى 
االأبحاث  من  واإجنازاته  لتاأ�صي�صه 
مئات  ج����ه����ود  ب��ف�����ص��ل  ال������رائ������دة 
االأطباء والباحثني الذين يعملون 
امل�صابني  االأط���ف���ال  مل�����ص��اع��دة  م��ًع��ا 
ب���اأم���را����س خ���ط���رية، م���ن خمتلف 

اأنحاء العامل.
وبلغ عدد املر�صى الذين ا�صتقبلهم 
مركز زايد ل�أبحاث منذ افتتاحه 
 50،000 ن��ح��و   2019 ع���ام  يف 
عدد  و���ص��ل  فيما  �صنوًيا،  مري�س 
اإىل  اخلارجية  العيادات  مراجعي 
200 مري�س يومًيا من اأكرث من 

دولة.  30
ومل يقت�صر دور املركز على توفري 

يف اجلهاز املناعي.
ال�صنوية  ال���ذك���رى  ت��ت��زام��ن  ك��م��ا 
�صدور  مع  ا  اأي�صً املركز  لتاأ�صي�س 
للمركز  االأول  ال�صنوي  التقرير 
ح����ي����ث ي���ت�������ص���م���ن ت����ق����ري����ر ع����ام 
احلديث  ج��ان��ب  اإىل   –  2021
عن االإجن��ازات التي حققها املركز 
– بحًثا  امل���ا����ص���ي  ال����ع����ام  خ������ل 
جمموعة   33 الأع����م����ال  م��ع��م��ًق��ا 
بحث م�صتقلة يف املركز، من بينها 
اإع��������ادة برجمة  ب���ح���ث  جم���م���وع���ة 
التائية وتعديلها  املناعية  اخل�يا 
ل����ع�����ج ح�������االت ال�������ص���رط���ان بني 

االأطفال.
الروفي�صورة  ���ص��ع��ادة  وحت���دث���ت 
م��ه��ا ب���رك���ات، امل���دي���ر ال���ع���ام ملكتب 
 "  : املركز قائلة  فخر الوطن عن 
قدمها  التي  اجلليلة  امل�صاهمة  اإن 
امل��رك��ز يف جم���ال االأب���ح���اث خ�ل 

اأورم���ون���د ���ص��رتي��ت، م�����ص��ي��دة بهم 
كخراء قّلة - على م�صتوى العامل 
- ممن ميلكون اإجابات على درجة 
والتخ�ص�س  ال���دق���ة  م���ن  ع��ال��ي��ة 
واخل����رة  االأب����ح����اث  اإىل  ت�����ص��ت��ن��د 
امليتاجينوميات  جمال  يف  الطبية 
واخلرة  امل��ت��ط��ورة  امل���ع���دات  واإىل 

املتميزة يف املركز.
ويف يوليو من العام املا�صي، اأعلنت 
منظمة ال�صحة العاملية عن اإ�صابة 
35 دولة  األ��ف طفل يف  اأك��رث من 
التعاون  وب��ف�����ص��ل  امل���ر����س.  ب��ه��ذا 
وفريق  ل�أبحاث  زاي��د  مركز  م��ع 
م�����ص��ت�����ص��ف��ى جريت  م����ن  ال���ع���م���ل 
ا�صتنتج  ف��ق��د  ���ص��رتي��ت  اأورم����ون����د 
الفريو�صية  العدوى  اأن  الباحثون 
الثنائية رمبا تكون قد ت�صببت يف 
الكبد  ���ص��دي��د يف  اع��ت���ل  ح����دوث 
اأَيد  وقد  امل�صابني.  االأطفال  لدى 

للمر�صى  امل���ب���ت���ك���رة  ال���ع����ج���ات 
امل�����ص��اب��ني ب��اأم��را���س خ��ط��رية، بل 
اأظ��ه��ر ق���درة مرافقه امل��ت��ط��ورة يف 
الت�صدي للتحديات ال�صحية التي 

يواجها العامل.
ففي �صهر اأبريل من العام املا�صي، 
ال�صحي  االأم���������ن  وك�����ال�����ة  دع������ت 
عامليني  خ��������راء  ال����ري����ط����ان����ي����ة 
يف ع��ل��م اجل��ي��ن��وم ل��ل��م�����ص��اع��دة يف 
للزيادة  امل�صبب  الفريو�س  حتديد 
الكبد  التهاب  امللحوظة يف حاالت 
فقامت  االأطفال.  بني  الفريو�صي 
بالفريق  ب��اال���ص��ت��ع��ان��ة  ال���وك���ال���ة 
القائم بقيادة الروفي�صورة جودي 
بروير، اأ�صتاذة يف علم الفريو�صات 
جريت  م�صت�صفى  يف  وامل�صت�صارة 
اأورم�����ون�����د ���ص��رتي��ت وع���ل���م���اء من 
م���رك���ز زاي�����د ل����أب���ح���اث وخ����راء 
جريت  م�صت�صفى  م��ن  ���ص��ري��ري��ني 

ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر م��ا ذك���ره ع��ل��م��اء يف 
اإ�صكتلندا يف درا�صة منف�صلة وكانت 
�صلوع  ع��ل��ى  االأوىل  احل��ال��ة  ه���ذه 

الفريو�صات املرتبطة بالغدة.
ق������ادت  امل�����ا������ص�����ي،  ف������راي������ر  ويف 
اأ�صتاذة  ب��وث،  كلري  الروفي�صورة 
الع�ج باجلينات يف معهد جريت 
الطفل  ل�صحة  �صرتيت  اأورم��ون��د 
اجلامعية  ل���ن���دن  ل��ك��ل��ي��ة  ال���ت���اب���ع 
وم�����ص��ت�����ص��ارة يف ع��ل��م امل��ن��اع��ة لدى 
جريت  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  يف  االأط����ف����ال 
اأورم������ون������د ����ص���رتي���ت، ن�������دوة عن 
ال�������رائ�������دة يف جم����ال  اأب����ح����اث����ه����ا 
جناح  يف  وذل��ك  باجلينات  ال��ع���ج 
اأك�صبو  معر�س  يف  املتحدة  اململكة 
ال�صوء  الندوة  و�صّلطت   .2020
الفريو�صات  ا�صتخدام  كيفية  على 
ال�������ص���ارة يف ع�ج  امل���ع���ّدل���ة غ���ري 
املر�صى امل�صابني باأمرا�س مزمنة 

الثالث، نحتفي ونفتخر باإجنازاته 
للمترعني  عرفاننا  ع��ن  ون��ع��رب 

الذين �صاهموا يف حتقيقها.".
اإن مركز زايد ل�أبحاث هو ثمرة 
م�����ص��ت�����ص��ف��ى جريت  ب����ني  ����ص���راك���ة 
اأورم����ون����د ���ص��رتي��ت وك��ل��ي��ة لندن 
م�صت�صفى  وم��وؤ���ص�����ص��ة  اجل��ام��ع��ي��ة 
ج�����ري�����ت اأورم���������ون���������د اخل����ريي����ة 

الث�ث  تتجاوز  مل  ق�صرية  ف��رتة 
���ص��ن��وات ه��ي ���ص��ه��ادة ف��خ��ر جلميع 
والباحثني  واالأط�����ب�����اء  ال��ع��ل��م��اء 
الإنقاذ  اأن��ف�����ص��ه��م  ن������ذروا  ال���ذي���ن 
املرافق  ب��ارز على  االأط��ف��ال ودليل 
عملهم  ���ص��ّه��ل��ت  ال���ت���ي  امل���ت���ط���ورة 

وجعلته ممكًنا.".
باركز،  ل���وي���ز  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
موؤ�ص�صة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
م�����ص��ت�����ص��ف��ى ج����ري����ت اأورم������ون������د 
���ص��رتي��ت اخل��ريي��ة ل���أط��ف��ال : " 
ل�أبحاث  زاي���د  م��رك��ز  اأث��ب��ت  لقد 
تواجد  ب��اأن  االأطفال  لدى  النادرة 
يف  وامل��ر���ص��ى  واالأط���ب���اء  الباحثني 
مكان واحد، مهم لتحفيز التعاون 
بني االأطراف ودفع عملية البحث 
امل�صابني  االأط������ف������ال  مل�������ص���اع���دة 
اأنحاء  باأمرا�س خطرية يف جميع 
ال��ع��امل. وم��ع اإك��م��ال امل��رك��ز عامه 

املركز  ت��اأ���ص�����س  وق����د  ل����أط���ف���ال. 
 60 بقيمة  �صخية  منحة  بف�صل 
مقدمة  اإ�صرتليني  جنيه  مليون 
م���ن ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
الن�صائي  االحت���اد  رئي�صة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����ص��ة امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
والرئي�س  وال��ط��ف��ول��ة  ل���أم��وم��ة 

االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية.

فرتات زمنية حمددة لطلبات ا�سرتداد �سريبة املُدخالت عن بناء امل�ساجد وت�سغيلها وفقًا لتاريخ انتهاء بنائها 
•• اأبوظبي-وام:

طلبات  لتقدمي  الزمنية  ال��ف��رتات  لل�صرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  ح���ددت 
وت�صغيلها  امل�صاجد  بناء  ع��ن  املدفوعة  امل�صافة  القيمة  �صريبة  ا���ص��رتداد 
جميع  على  ذل��ك  يطبق  حيث  للهيئة،  االإلكرتونية  اخل��دم��ات  ب��واب��ة  ع��ر 
امل�صاجد يف الدولة.  وتقوم الهيئة عر موقعها االإلكرتوين با�صت�م طلبات 
ا�صرتداد �صريبة القيمة املُ�صافة املَُتَكبَّدة عن بناء امل�صاجد بعد اأن يكون قد 
تاريخ  اإىل  ا�صتناداً  دة  ف��رتات زمنية حُم��دَّ  5 بنائها خ�ل  االنتهاء من  مت 

الت�صغيل وفقاً ل�صهادة بدء ت�صغيل امل�صجد. 
االحتادية  للهيئة  االإل��ك��رتوين  املوقع  عر  ُن�صر  ال�صاأن  بهذا  ق��رار  واأو�صح 
يناير  وت�صتمر حتى  نوفمر احلايل  تبداأ يف  االأوىل  الفرتة  اأن  لل�صرائب 
املُتعلقة  ال�صريبة  ا�صرتداد  طلبات  خ�لها  الهيئة  وتتلقى   2023 املُقبل 

ببناء امل�صاجد التي بداأ ت�صغيلها اعتباراً من االأول من يناير 2018 حتى 
�صهري  مدى  على  الثانية  الفرتة  وت�صتمر  ذاته،  العام  من  دي�صمر   31
فراير ومار�س 2023 وتتلقى الهيئة خ�لها طلبات ا�صرتداد ال�صريبة 
يناير  م��ن  االأول  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ت�صغيلها  ب���داأ  ال��ت��ي  امل�صاجد  ببناء  املُتعلقة 
2019 حتى 31 دي�صمر من العام ذاته، بينما ت�صتمر الفرتة الثالثة على 
مدى �صهري مار�س واأبريل 2023 وتتلقى الهيئة خ�لها طلبات ا�صرتداد 
من  االأول  من  اعتباراً  ت�صغيلها  بداأ  التي  امل�صاجد  ببناء  املُتعلقة  ال�صريبة 

يناير 2020 حتى 31 دي�صمر من العام ذاته. 
ووفقاً للقرار ت�صتمر الفرتة الرابعة على مدى �صهري اأبريل ومايو 2023 
وتتلقى الهيئة خ�لها طلبات ا�صرتداد ال�صريبة املُتعلقة ببناء امل�صاجد التي 
31 دي�صمر من  2021 حتى  يناير  االأول من  اعتباراً من  ت�صغيلها  ب��داأ 
العام ذاته، وتبداأ الفرتة اخلام�صة يف يونيو 2023 وت�صتمر حتى دي�صمر 

املُتعلقة  ال�صريبة  ا�صرتداد  طلبات  خ�لها  الهيئة  وتتلقى  ذات��ه  العام  من 
ببناء امل�صاجد التي بداأ ت�صغيلها اعتباراً من االأول من يناير 2022 حتى 
31 دي�صمر من العام احلايل، اأما بالن�صبة للم�صاجد التي يبداأ ت�صغيلها 
اعتباراً من االأول من يناير 2023 وما بعده فيتم تقدمي طلبات ا�صرتداد 
بدء  �صهادة  �صدور  تاريخ  من  �صهراً   12 خ�ل  ببنائها  املُتعلقة  ال�صريبة 
لل�صوؤون  العامة  )الهيئة  ة  املُخت�صَّ ال�ُصلطة  من  ال�صادرة  امل�صجد  ت�صغيل 
امل�صاجد(.  وفيما  املعنية ب�صوؤون  ال�ُصلطة املحلية  اأو  االإ�ص�مية واالأوق��اف 
عن  ��دة  املُ��َت��َك��بَّ املُ�صافة  القيمة  �صريبة  ا���ص��رتداد  طلبات  با�صتقبال  يتعلق 
2023 حتى �صبتمر من  اأبريل  ت�صغيل امل�صاجد حدد القرار الفرتة من 
العام ذاته ال�صت�م الهيئة طلبات ا�صرتداد ال�صريبة املُتعلقة بامل�صاجد التي 
بداأ ت�صغيلها قبل االأول من يناير 2022، وذلك عن ال�صريبة املتكبدة عن 
الت�صغيل خ�ل جميع ال�صنوات من 2018 حتى 2022، كما حدد الفرتة 

الهيئة طلبات  ذات��ه ال�صت�م  العام  دي�صمر من  2023 حتى  اأكتوبر  من 
ا�صرتداد ال�صريبة املُتعلقة بامل�صاجد التي بداأ ت�صغيلها اعتباراً من االأول من 
يناير 2022 وما بعده وذلك عن �صنة 2022، وبالن�صبة لكافة امل�صاجد 
ال�صنوات  عن  بت�صغيلها  املُتعلقة  ال�صريبة  ا���ص��رتداد  طلبات  تقدمي  فيتم 
التالية  ال�صنة  اأبريل من  يناير حتى  الفرتة من  2022 خ�ل  تلي  التي 
لتكبد نفقاتها.  ون�س القرار على اأنه لن يتم قبول طلبات ا�صرتداد �صريبة 
املُدخ�ت املَُتَكبَّدة عن بناء امل�صاجد وت�صغيلها اإذا مت تقدمي الطلبات خارج 
دة يف القرار.  وقد اأطلقت الهيئة االحتادية لل�صرائب  االأُطر الزمنية املُحدَّ
اعتباراً من نوفمر احلايل اآلية ال�صرتداد �صريبة القيمة امل�صافة املدفوعة 
عن بناء وت�صغيل جميع امل�صاجد يف الدولة وفقاً للقرارات ال�صادرة، على اأن 
يتم تقدمي طلبات اال�صرتداد خ�ل املَُهل الزمنية التي متت االإ�صارة اإليها 

عر بوابة اخلدمات االإلكرتونية للهيئة. 

رئي�ش الدولة ي�سدر مر�سومًا بقانون احتادي يف �ساأن تنظيم وتنمية ال�سناعة يف الإمارات 
•• اأبوظبي-وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل"، املر�صوم بقانون احتادي رقم 25 ل�صنة 2022، يف �صاأن تنظيم وتنمية 
ال�صناعة، والذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع ال�صناعي يف الدولة، ويوفر 
وت��ق��دمي احلوافز  ال��داع��م��ة  ال�صيا�صات  م��ن  امل��زي��د  لتبني  ال���زم��ة  امل��رون��ة 
لتمكني القطاع ال�صناعي، وزيادة اجلاذبية اال�صتثمارية، وت�صهيل االإجراءات 
م�صتوى  على  ال�صناعية  االأن�صطة  يف  واالأجنبي  املحلي  اال�صتثمار  لت�صجيع 
الدولة، بالتن�صيق والتكامل مع اجلهات االحتادية والدوائر املحلية املعنية. 

 ،2023 املقبل  يناير  م��ن  اع��ت��ب��اراً  التنفيذ  حيز  بقانون  امل��ر���ص��وم  وي��دخ��ل 
ويطبق على جميع االأن�صطة ال�صناعية يف الدولة، مبا فيها املناطق احلرة 
احلوافز  م��ن  حزمة  بتهيئة  القانون  وي�صمح  واملتخ�ص�صة،  واالقت�صادية 
اإيجاباً على امل�صتهدفات اال�صرتاتيجية  واملمكنات للقطاع ال�صناعي تنعك�س 
للدولة وتعزز تناف�صيتها ال�صناعية، مثل اإن�صاء �صجل �صناعي على م�صتوى 
لتحديد  ال�صناعية  للم�صاريع  متكاملة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  يت�صمن  ال��دول��ة 
من  للم�صّنعني  الفني  ال��دع��م  وت��ق��دمي  الوطني  االقت�صاد  يف  م�صاهماتها 

خ�ل درا�صات اجلدوى وتقييم الفر�س اال�صتثمارية املحتملة. 
يف  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  دور  بقانون  املر�صوم  يعزز  كما 
الرتويج اال�صتثماري ومتثيل الدولة خارجياً يف املجاالت املتعلقة بال�صناعة، 
القطاع  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  وتطبيقات  ح��ل��ول  ا�صتخدامات  وزي���ادة 
وحتفيز  امل�صتقبل،  و�صناعات  الرابعة  ال�صناعية  الثورة  وحلول  ال�صناعي 
االإنتاجية،  املخرجات  على جودة  ينعك�س  الذي  والتطوير  والبحث  االبتكار 

ومبا يعزز برنامج القيمة الوطنية امل�صافة لقطاع ال�صناعة. 
ويدعم املر�صوم بقانون االتفاقيات الدولية التي ت�صارك بها دولة االإمارات، 
الدولية  املوؤ�ص�صات  م��ن  وغ��ريه��ا  العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  اتفاقيات  مثل 
1 ل�صنة  واالإقليمية، و�صيحل املر�صوم بقانون حمل القانون االحت��ادي رقم 
1979 يف �صاأن تنظيم �صوؤون ال�صناعة، و�صيعزز التكامل االحتادي - املحلي 
بني الوزارة ودوائر التنمية االقت�صادية املحلية و�صلطات الرتخي�س باملناطق 
اإجراءات  يف  التكامل  حتقيق  خ���ل  من  واملتخ�ص�صة  واالقت�صادية  احل��رة 

ومتطلبات اإ�صدار الرتاخي�س ال�صناعية على م�صتوى الدولة. 
االأعمال  لبيئة  الداعمة  الت�صريعية  املظلة  تكامل  بقانون  املر�صوم  وي��ع��زز 
ال�صناعية يف الدولة لتحقيق النمو والتو�صع واالزده��ار يف القطاع، وتعزيز 
االآليات واالأدوات املمّكنة لنموه وتناف�صيته، من خ�ل بنية حتتية ولوج�صتية 
كافة  مع  والتكامل  وبالتن�صيق  اإقليمياً،  ومرونة  كفاءة  االأك��رث  تعد  وتقنية 
اخلا�س،  القطاع  من  ال�صركاء  مع  والت�صاور  واملحلية،  االحت��ادي��ة  اجلهات 
للموا�صفات  التوجيهية  و"اللجنة  ال�صناعة"  تطوير  "جمل�س  خ���ل  من 

واملقايي�س" وكذلك "اللجنة الوطنية للقيمة الوطنية امل�صافة". 

- حمفزات ومزايا.. 
اأع�صاء  من  �صركائها  مع  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  و�صتعمل 
ور�س  وتنظيم  التنفيذية  ال�ئحة  ا�صتكمال  على  ال�صناعة  تطوير  جمل�س 
املر�صوم  تنفيذ  اآلية  ح��ول  واملعنيني  للم�صنعني  متخ�ص�صة  توعوية  فنية 
ا�صتف�صارات  اأي��ة  على  االإج��اب��ات  وت��وف��ري  املعلومات  كافة  تت�صمن  بقانون، 

حوله. 
ومن خ�ل ال�صجل ال�صناعي، يعزز القانون دور املن�صاآت التي تزاول اأن�صطة 
ت�صاهم يف حتقيق التكامل ال�صناعي يف القطاعات ال�صناعية احليوية وذات 
اقت�صادية  ج��دوى  ذات  فر�س  وخلق  اال�صرتاتيجية،  وال�صناعات  االأول��وي��ة 
الفر�س  تقييم  وعمليات  اجل��دوى  درا�صات  و�صتدعم  الوطني،  املُنَتج  لدعم 
واالأغذية  ك��االأدوي��ة  القطاعات  من  ع��دد  القانون  مظلة  حتت  اال�صتثمارية 
ال�صناعية  القطاعات  تعزيز  اإىل  اإ�صافة  والزراعية،  الطبية  والتكنولوجيا 
القائمة حالياً والتي متلك فيها الدولة ميزة تناف�صية مثل البرتوكيماويات 
واملعادن كاحلديد واالأملنيوم والب��صتيك، مع حتفيز �صناعات امل�صتقبل ومن 

اأبرزها �صناعة الهيدروجني وال�صناعات الف�صائية وغريها. 
كما يدعم املر�صوم بقانون مبادرة "ا�صنع يف االإمارات" التي اأطلقتها الوزارة 
لتعزيز دور القطاع اخلا�س يف منو ال�صناعات الوطنية من خ�ل املمّكنات 
الت�صريعية والتنظيمية واللوج�صتية وحلول التمويل الذكي، ودعم القدرات 
االقت�صادية  ال�صراكات  واال�صتفادة من  اأ�صواق جديدة،  لدخول  الت�صديرية 
اإىل  و�صواًل  الثنائية  التجارية  واالتفاقيات  الدولة،  توقعها  التي  ال�صاملة 
االأنظمة  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  على  القائمة  ومتكني  املن�صاآت  حتفيز 
امل�صتدام،  الت�صنيع  �صيا�صات  تطبق  ال��ت��ي  وامل��ن�����ص��اآت  ال�صناعية،  واحل��ل��ول 
واملن�صاآت ال�صناعية التي تقام يف مناطق حتددها الدولة الأغرا�س تنميتها 

والنهو�س بها. 
ال��ت��ي تتبناها وزارة  امل�����ص��روع��ات  ب��ق��ان��ون م��ع ح��زم��ة م��ن  امل��ر���ص��وم  ويتكامل 
االأه���داف  م��ن  ح��زم��ة  تت�صمن  وال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
منو  ودع���م  االإم�����ارات،  دول���ة  يف  وامل�صتثمرين  لل�صناعة  وامل��ح��ف��زة  ال��داع��م��ة 
وتناف�صية ال�صناعات النوعية وذات االأولوية واملنتجات للو�صول اإىل االأ�صواق 
االإقليمية والعاملية، وخلق بيئة داعمة للتكنولوجيا املتقدمة وحلول الثورة 
ل�صناعات  عاملي  كمركز  االإم��ارات  دول��ة  مكانة  وتر�صيخ  الرابعة،  ال�صناعية 

امل�صتقبل. 

- ال�سجل ال�سناعي.. 
يت�صمن  الدولة  م�صتوى  على  �صناعياً  �صجً�  بقانون  املر�صوم  وا�صتحدث 

يف  م�صاهماتها  لتحديد  ال�صناعية  امل�صاريع  جلميع  متكاملة  بيانات  قاعدة 
لتحقيق  ال���زم��ة  الفورية  بالبيانات  القطاع  ولتزويد  الوطني  االقت�صاد 
اأعلى درجات اجلاهزية وتقدمي الدعم الفني للم�صّنعني من خ�ل درا�صات 

اجلدوى وتقييم الفر�س اال�صتثمارية املحتملة. 
وحدد املر�صوم بقانون عدم جواز االط�ع على حمتويات ال�صجل ال�صناعي اأو 
تداول البيانات واملعلومات املقيدة فيه اأو ا�صتخدامها من قبل غري املخت�صني 
وفقاً  اإال  الق�صائية  اجلهات  اأو  الرتخي�س  و�صلطات  ال���وزارة  موظفي  من 
من  جمموعة  يحدد  وكذلك  التنفيذية،  ال�ئحة  حُتددها  التي  ل�أو�صاع 
اإجراءات  وتعزيز  ال�صناعية،  املن�صاآت  الأداء  الداعمة  وال�صوابط  االلتزامات 

الرتاخي�س ال�صناعية والت�صاريح واالإعفاءات املمنوحة لهذه املن�صاآت. 
التكنولوجيا  ا�صتخدامات  لتطوير  حتفيزية  اإج����راءات  و�صع  �صيعزز  كما 
املتقدمة وحلول الثورة ال�صناعية الرابعة يف القطاع ال�صناعي �صمن برنامج 
اأيام، اإ�صافة اإىل تاأكيد دور ال��وزارة يف  التحول التكنولوجي املعلن عنه قبل 
الرقابة على جميع االأن�صطة ال�صناعية املرخ�صة يف الدولة، بتن�صيق مبا�صر 

مع الدوائر املحلية ذات الع�قة. 

- التزامات املن�ساآت.. 
ا�صتيفاء  حيث  م��ن  ال�صناعية  املن�صاآت  ال��ت��زام��ات  بقانون  امل��ر���ص��وم  وي��ح��دد 
�صروط الرخ�صة ال�صناعية وت�صريح االإنتاج ال�صناعي، كما يحدد �صوابط 
املزايا واالإعفاءات املمنوحة للمن�صاأة ال�صناعية، وكذلك املوا�صفات واملقايي�س 
االإلزامية التي ت�صدرها وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة، وعدم القيام 
باأي اأعمال من �صاأنها تغيري االإنتاج اأو التو�صع فيه اأو تطويره اأو دمج املن�صاأة 
ال�صناعية يف من�صاة �صناعية اأخرى اأو القيام بتجزئة املن�صاأة ال�صناعية اإىل 
اأكرث من م�صروع اأو تغيري موقع املن�صاأة اإال وفق ال�صوابط واالإجراءات التي 
حُتددها ال�ئحة التنفيذية للقانون، والتي يجري العمل عليها حالياً من 
اجلهات  كافة  ت�صم  التي  ال�صناعة  تطوير  جمل�س  وجل��ان  ال���وزارة،  خ���ل 

املعنية احلكومية واخلا�صة. 
مع  التن�صيق  خ���ل  من  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  و�صتعمل 
يف  امل�صتدام  واالقت�صاد  باالإنتاج  تتعلق  مبلفات  املعنية،  احلكومية  اجلهات 
اإدارة املواد اخلام وتنميتها، وفر�س منو االقت�صاد الدائري، من خ�ل جهود 

تدوير نفايات املن�صاآت ال�صناعية. 

- مبادرات ونتائج ملمو�سة.. 
و�صهدت دولة االإم��ارات نقلة نوعية يف القطاع ال�صناعي بعد تاأ�صي�س وزارة 
وحتفيزه  القطاع  اأداء  على  ل���إ���ص��راف  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
االإمارات"، من  "ا�صنع يف  واإط���ق حملة  املتقدمة،  بالتكنولوجيا  ومتكينه 

امل�صافة،  الوطنية  القيمة  برنامج  مثل  النوعية  ال��رام��ج  من  ع��دد  خ���ل 
الذي جنح يف اإعادة توجيه اأكرث من 42 مليار درهم اإىل االقت�صاد الوطني، 
وبرنامج "ال�صناعة 4.0" ومبادراته، واإط�ق "منتدى ا�صنع يف االإمارات"، 
بتوفري  التزامها  امل�صاركة  الكرى  الوطنية  ال�صركات  خ�له  اأعلنت  ال��ذي 
�صهد  كما  املحتملة،  ال�صراء  اتفاقيات  خ���ل  م��ن  دره��م  مليارات   110
ا�صتعرا�س فر�ٍس لزيادة الت�صنيع يف 11 قطاعاً �صناعياً اأ�صا�صياً، ما �صي�صهم 

مببلغ 6 مليارات درهم �صنوياً يف الناجت املحلي االإجمايل للدولة. 
ويف جمال البنية التحتية للجودة، اأحرزت دولة االإم��ارات املركز االأول بني 
دول ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا، وال�مرتبة 11 عاملياً يف موؤ�صر البنية 
التحتية للجودة للتطور امل�صتدام، ال�صادر عن منظمة االأمم املتحدة للتنمية 

ال�صناعية "UNIDO "وال�صبكة الدولية للبنية التحتية للجودة. 
كما بلغت ال�صادرات ال�صناعية االإماراتية 116 مليار درهم يف العام املا�صي، 
اإ�صافة اإىل تعزيز التكامل يف منظومة البنية التحتية للجودة، التي ت�صمل 
والرقابة  املطابقة،  وتقييم  واالع��ت��م��اد،  واملقايي�س،  القيا�صية،  املوا�صفات 
وم�صح االأ�صواق، والتي تعمل من اأجل االرتقاء امل�صتمر بكفاءة واأداء القطاع 

ال�صناعي االإماراتي. 

الوطني للتاأهيل ينظم ور�سة توعوية لطالب اأكادميية نادي اجلزيرة
•• اأبوظبي-وام: 

قدم املركز الوطني للتاأهيل ام�س ور�صة عمل توعوية لط�ب اأكادميية نادي 
اجلزيرة لكرة القدم يف اأبوظبي يف مبادرة تهدف اإىل اإي�صال ر�صائل التوعية 

اإىل ال�صباب.
تاأتي الور�صة �صمن مبادرات اخلطة اال�صرتاتيجية للمركز مبا يتوافق مع 
يف  امل�صاهمة  و  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  االإدم���ان  ملكافحة  املتكاملة  اال�صرتاتيجية 
ن�صر الوعي بني اأفراد املجتمع حول طبيعة مر�س االإدمان وم�صاعفاته على 

الفرد و االأ�صرة و املجتمع.

الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�س  ال�صحي  علي  ع���ارف  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
للتاأهيل - بهذه املنا�صبة - اإن الور�صة التوعوية التي ح�صرها 42 من ط�ب 
ال�صفوف العا�صر واحلادي ع�صر والثاين ع�صر من اأكادميية نادي اجلزيرة 
لكرة القدم تعتر جزءاً من برامج املركز الهادفة لزيادة الوعي بني الط�ب 
اإىل  اإ�صافة  وخدماته  دوره  على  والتعرف  امل��رك��ز  اإىل  زيارتهم  خ���ل  م��ن 

التعريف مبر�س االإدمان واأ�صراره .
املخ�ص�صة  التوعوية  ال��رام��ج  م��ن  الكثري  �صنوياً  يعقد  امل��رك��ز  اأن  واأ���ص��اف 
للفئات امل�صتهدفة وخا�صة فئة ال�صباب واملراهقني اإىل جانب اإبرام اتفاقيات 

مع عدد من اجلهات بهدف التوعية املجتمعية على م�صتوى الدولة .

البحوث  و  العامة  ال�صحة  اإدارة  فكري مدير  اأن�س  الدكتور  قال  من جهته 
“ن�صعى يف املركز للم�صاهمة يف خف�س  باالإنابة يف املركز الوطني للتاأهيل: 
العبء املر�صي الآفة االإدمان من خ�ل برامج وقائية و توعوية م�صندة علميا 
املختلفة  الفئات  واإك�صاب  احلياتية  املهارات  تطوير  اإىل  خ�لها  من  نهدف 
واالإدمان  العقلية  املوؤثرات  تعاطي  من  للوقاية  ال�زمني  الوعي  و  املعرفة 

عليها مع االهتمام بفئات ال�صباب و اليافعني اأجيال امل�صتقبل”.
واأكد حر�س املركز على تنفيذ مثل هذه االأن�صطة و الرامج مبا يحقق روؤيته 
من جهة ودعم توجهات احلكومة يف اإمارة اأبوظبي والدولة من جهة اأخرى . 
واأو�صح اأن الور�صة ت�صمنت حما�صرة توعوية بعنوان " االإدمان على املوؤثرات 

العقلية املخاطر واأهمية الوقاية " وحلقة نقا�صية بعنوان “ اأ�صرار املن�صطات 
وتاأثريها ال�صلبي على �صحة الريا�صيني ”.

كل  تعزيز  على  امل�صتقبلية  خطته  يف  للتاأهيل"  الوطني  "املركز  ويحر�س 
ممار�صات الوعي ال�صحي يف جمال االإدمان وما تت�صمنه من خمرجات هامة 

توؤدي به اإىل رفع م�صتوى ذلك الوعي لدى �صرائح املجتمع كافة.
مواقع  على  الر�صمية  �صفحاته  ملتابعة  كافة  املجتمع  اأف���راد  املركز  ويدعو 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ل������ص��ت��ف��ادة م��ن امل��ح��ا���ص��رات وال���ن���دوات والر�صائل 
التوعوية الدورية التي يقدمها من خ�ل تويرت وان�صتجرام ويوتيوب عر 
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اأخبـار الإمـارات
الأب ديري جيما: احلياة يف الإمارات مليئة باملزايا 

•• دبي-وام: 

اأن ان�صم اإىل اأحد  اأثيوبي جتربته االأوىل الرائعة بعد  ي�صتذكر ق�س 
من  هاتفية  مكاملة  تلقى  اأن  بعد  �صنوات   10 نحو  منذ  دب��ي  كنائ�س 

عائ�ت م�صلمة لديها عام�ت م�صاعدات اأثيوبيات. 
وقال االأب ديري جيما ، مدير كني�صة القدي�صني ميخائيل والقدي�صة 
ل��دي��ه��ا عاملة  ���ص��ي��دة م�صلمة  اأن���ه تلقى م��ك��امل��ة م��ن  دب���ي  اأر���ص��ي��م��ا يف 
تقلها  حتى  ال�صلوات  مواعيد  معرفة  يف  وترغب  م�صيحية  م�صاعدة 

اإىل الكني�صة. 
واأو�صح االأب ديري جيما اأن اأغلب تلك ال�صيدات من اأرباب العمل من 
اجلن�صية االإماراتية وجن�صيات عربية اأخرى مثل امل�صرية واللبنانية 
وال�صورية واالأردنية، م�صريا اإىل اأن الكني�صة تتلقى مثل تلك املكاملات 

كثريا. 
االإمارات  دول��ة  يف  القاطنة  االأثيوبية  اجلالية  من   50% اأن  يذكر 

والبالغ عددهم نحو 20 األف فرد من م�صيحيني. 
%95 من هوؤالء امل�صيحيني من الن�صاء التي  اأن  واأ�صاف االأب جما 
تعملن كعام�ت م�صاعدات ويعتر املجيء للكني�صة يف اأيام العط�ت 
مبثابة مباركة للن�صاء التي تركن عائ�تهن واأتني للعمل يف الدولة. 
وقال االأب جما اإن القيادة واحلكومة يف دولة االإمارات حتر�س على 
العمالة  الدولة، وال�صيما  العاملني يف  تن�صف  التي  القوانني  اإ�صدار 
املغفور  اأن  اإىل  االأ�صبوع الفتا  نهاية  ت�صتحق عطلة يف  التي  امل�صاعدة 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان وكل قادة االإمارات رواد للت�صامح 

الديني. 
واأكد االأب جما اأن دولة االإمارات جنحت يف تنفيذ هذه القوانني على 

ويف  املجتمع  يف  ال�صلمي  والتعاي�س  الت�صامح  قيم  لتعزيز  فعال  نحو 
وجدان ال�صعب. 

ويقول االأب اأن املكاملات الهاتفية الواردة اإىل الكني�صة من اأرباب العمل 
امل�صلمات اأقنعته اأن دولة االإمارات رائدة يف معاجلة هذه التحديات. 

واأ�صاف " اإذا اأتيت اإىل الكني�صة وراأيت اأرباب العمل امل�صلمات تاأتي اإىل 
الكني�صة لتقل العام�ت امل�صاعدات امل�صيحيات �صتقتنع اأي�صا باأن دولة 

االإمارات بلد الت�صامح والتعاي�س". 
وعادة ما تق�صي العام�ت امل�صاعدات امل�صيحيات عطلة نهاية االأ�صبوع 
االأب  وقال  االجتماعية،  االأم�صيات  امل�صاء يف  ويف  �صباحا  الكني�صة  يف 

جما “اإن احلياة يف االإمارات مليئة باملزايا”. 
االإثيوبية  ال��ت��وح��ي��د  ل��ك��ن��ي�����ص��ة  م��ب��ن��ى  اأول  اأن  ج��م��ا  االأب  واأو�����ص����ح 

االأرثوذك�صية �صيكون يف اأبوظبي. 

برعاية وح�سور حممد بن را�سد  

اليوم حفل تتويج بطل الدورة ال�ساد�سة من حتدي القراءة العربي 

خليفة بن طحنون يوا�سل جولته على اأ�سر �سهداء الوطن يف راأ�ش اخليمة 

•• دبي -وام: 

برعاية وح�صور �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، ي�صهد العامل العربي، 
الدورة  لتتويج بطل  2022 احلفل اخلتامي  10 نوفمر  اليوم اخلمي�س 
ال�صاد�صة من حتدي القراءة العربي، الذي تنظمه "مبادرات حممد بن را�صد 
اآل مكتوم العاملية"، بعد مو�صم ا�صتثنائي هو االأكر يف تاريخ التحدي الهادف 
كلغة  العربية  اللغة  وتعزيز مكانة  واملعرفة  بالقراءة  بناء جيل متمكن  اإىل 

للعلوم واالآداب واالإنتاج املعريف. 
2000 م�صارك من جنوم التحدي وكبار ال�صخ�صيات واملثقفني  وبح�صور 
اإىل  الذين و�صلوا  املتميزون  واأولياء االأمور، يتقدمهم الطلبة  والرتبويني 
"اأوبرا  النهائيات، على م�صتوى الدول العربية واجلاليات، يحت�صن م�صرح 
الهواء مبا�صرة عر �صفحات  على  اأي�صاً  يبث  ال��ذي  دبي" احلفل اخلتامي 
 12:00 ال�صاعة  العربي  ال��ق��راءة  بتحدي  اخلا�صة  االجتماعي  التوا�صل 

ظهراً بتوقيت دولة االإمارات العربية املتحدة. 
اإع�ن  ي�صهد احلفل  ال�صاد�صة،  دورت��ه  التحدي يف  اإع���ن بطل  واإىل جانب 
"بطل اجلاليات" لفئة امل�صاركني من الدول غري العربية والناطقني بغري 
العربية من خمتلف اأنحاء العامل، اإىل جانب اإع�ن الفائزين بلقب "امل�صرف 
املتميز" و"املدر�صة املتميزة"، وفق معايري معتمدة اأبرزها م�صاندة الط�ب 

القراءة والتعبري  املهارات املطلوبة يف  اكت�صاب  يف مدار�صهم وتدريبهم على 
وت��ق��دمي حم��ت��وى م��ا ط��ال��ع��وه يف ملخ�صات مم��ي��زة، ومت��ك��ني ال��ط���ب من 
يف  الفاعلة  وامل�صاركة  الكتب  وتلخي�س  ملطالعة  املطلوبة  واملهارات  القدرات 

تعزيز ثقافة القراءة لدى الط�ب واملجتمعات. 
القرائية  التظاهرة  العربي،  القراءة  حتدي  من  ال�صاد�صة  ال��دورة  و�صهدت 
طالب  مليون   22.27 م�صاركة  العربية،  باللغة  عاملياً  نوعها  من  االأك��ر 
وطالبة من 44 دول��ة، ما جعلها حتى تاريخه ال��دورة االأك��ر للتحدي من 

حيث عدد امل�صاركني منذ انط�قته. 
حيث  واملعرفية  الثقافية  التحديات  وتنوع  بالتناف�صية  الت�صفيات  ومتيزت 
�صارك، اإىل جانب الط�ب، 126،061 م�صرفا وم�صرفة �صاعدوا الط�ب 
ال�صاد�صة  الدورة  الكتب، فيما �صجلت  املطالعة وتلخي�س  اإتقان قدرات  على 

من التحدي م�صاركة 92،583 مدر�صة. 
وكما هي احلال يف الدورة ال�صابقة من حتدي القراءة العربي، اعتمد الطلبة 
الدورة  يف  اعتمادها  مت  التي  الذكية  الرقمية  واحل��ل��ول  التكنولوجيا  على 
املا�صية بفعل تبعات جائحة كوفيد19- واالنتقال لنظام الدرا�صة وامل�صاركة 
امل�صاركون  التي طالعها  الكتب  اآليات تلخي�س  التحدي  وّفر  ُبعد، حيث  عن 
اإلكرتونية، كما مت توفري املواد القرائية للطلبة ورقياً ورقمياً  عر ملفات 

يف دورة التحدي هذه. 
�صهد  ج��دي��داً  ماراثونياً  مو�صماً  ليختتم  التحدي،  اأب��ط��ال  تتويج  و�صياأتي 

م��راح��ل ت�صفيات ع��دة الخ��ت��ي��ار جن��وم��ه مم��ن جن��ح��وا يف ق���راءة وتلخي�س 
حمتوى 50 كتاباً. 

املدار�س  ث��م  ال��درا���ص��ي��ة  وامل��راح��ل  ال�صفوف  لت�صمل  الت�صفيات  وت��درج��ت 
اأبطال  اختيار  اإىل  و�صواًل  املحافظات،  اأو  املديريات  ثم  التعليمية  واملناطق 
التحدي على م�صتوى كل دولة �صواء يف الوطن العربي اأو الدول امل�صاركة من 
اختيار  والتحكيم. ومت  التقييم  الرقمية يف  احللول  م�صتفيدة من  خارجه، 
الدول  من  واح��دة  كل  م�صتوى  على  املتميزة  واملدر�صة  املتميزين  االأب��ط��ال 
امل�صاركة ا�صتناداً اإىل معايري دقيقة موحدة ت�صمن التقييم ال�صامل ملختلف 

اجلوانب واملعطيات قبل اختيار الفائزين. 
ال�صف  ابتدائي وحتى  االأول  ال�صف  املدار�س من  التحدي طلبة  وي�صتهدف 
كلغة  العربية،  باللغة  القراءة  ثقافة  تر�صيخ  اإىل  يهدف  الثاين ع�صر، حيث 
ال�صباب  وحتبيب  وامل��ع��ارف،  والعلوم  االآداب  اأ�صكال  كل  مواكبة  على  ق��ادرة 

العربي بلغة ال�صاد، وت�صجيعهم على ا�صتخدامها يف تعام�تهم اليومية. 
ووا�صل حتدي القراءة العربي يف دورته ال�صاد�صة بناء �صبكة توا�صل قرائي 
جامعة بني م�يني الط�ب من اأبناء الوطن العربي والعامل. ومع تو�صعه 
امل�صتمر وت�صاعف اأعداد امل�صاركني، ي�صتمر التحدي االأكر من نوعه باللغة 
اإنتاج حراك قرائي ثقايف ح�صاري �صامل يلتقي فيه قّراء اللغة  العربية يف 
واأجنبية  عربية  دول  م��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ومتعلموها  العربية 
ليوا�صل غر�س قيم االنفتاح الثقايف والتوا�صل احل�صاري واالإن�صاين املبني 

بناء جمتمعات  تعزيز  اأجل  واالإيجابية من  واالأم��ل  والتعاون  ال�صراكة  على 
امل�صتقبل القائمة على املعرفة. 

ويندرج حتدي القراءة العربي حتت مظلة موؤ�ص�صة مبادرات حممد بن را�صد 
والتمكينية  واملجتمعية  والتنموية  االإن�صانية  املوؤ�ص�صة  العاملية،  مكتوم  اآل 
اأُطلق التحدي يف دورته االأوىل يف العام  االأكر من نوعها يف املنطقة. وقد 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لروؤية  ترجمة   2016 –  2015 الدرا�صي 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
“رعاه اهلل”، واإميانه باأن "القراءة بداية الطريق مل�صتقبل اأف�صل قائم على 
العلم واملعرفة".  وي�صعى حتدي القراءة العربي اإىل تعزيز اأهمية القراءة يف 
بناء مهارات التعلم الذاتي واملنظومة القيمية للن�سء من خ�ل اط�عهم 
على قيم وجتارب واأفكار الثقافات االأخرى، وهو ما ير�صخ مبادئ الت�صامح 
واعية،  �صخ�صية  بناء  يف  وي�صهم  واالإن�صاين،  احل�صاري  واالنفتاح  واحل��وار 
�صناعة  يف  وامل�صاهمة  ال���حم��دودة  وقدراتها  طاقاتها  اكت�صاف  على  ق��ادرة 

التغيري االإيجابي لعامل اأف�صل. 
كما يهدف التحدي اإىل رفع م�صتوى الوعي باأهمية القراءة لدى كل الطلبة 
العامة  الثقافة  وتعزيز  وال��ع��امل،  العربي  الوطن  م�صتوى  على  امل�صاركني 
�صليمة،  بلغة عربية  الذات  والتعبري عن  اال�صتيعاب  اآليات  لديهم، وتطوير 
وتنمية مهارات التفكري االإبداعي، و�صواًل اإىل اإثراء املحتوى املعريف املتوفر 

باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغًة للفكر والعلم والبحث واالإبداع. 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

وا�صل ال�صيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب �صوؤون اأ�صر 
ال�صهداء �صل�صلة زياراته الأ�صر وذوي ال�صهداء يف اإمارات الدولة يف اإطار حملة 
توا�صل التي ينظمها مكتب �صوؤون اأ�صر ال�صهداء �صنوياً، و�صملت جولة اليوم 

عدداً من اأ�صر وذوي ال�صهداء يف اإمارة راأ�س اخليمة.  والتقى ال�صيخ خليفة 
بن طحنون اآل نهيان خ�ل الزيارات عدداً من ذوي ال�صهداء واأفراد اأ�صرهم، 
وتفّقد اأو�صاعهم، موؤكداً حر�س مكتب �صوؤون اأ�صر ال�صهداء على التوا�صل 
مع اأ�صر ال�صهداء وتلم�س احتياجاتهم وتوفري ظروف احلياة الكرمية لهم.  
ونقل ال�صيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان اإىل اأ�صر ال�صهداء وذويهم خ�ل 

الزيارة حتيات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�صهداء  اأ�صر  اأحوال  دوما  تتبع  الر�صيدة  القيادة  اإن  قائً�  “حفظه اهلل”، 
يف  ودعمهم  احتياجاتهم  وتلبية  لتمكينهم  اجل��ه��ود  ب��ذل  باأهمية  وت��وج��ه 
اآل نهيان قد زار  خمتلف مناحي احلياة.  وكان ال�صيخ خليفة بن طحنون 
واإبراهيم  ال�صحي  و�صلطان  الظهوري  را�صد  ال�صهداء  من  كل  اأ�صر  منازل 

ال�صحي واأحمد املهريي وعلي ال�صحي واأ�صرة ال�صهيد يو�صف العلي وعبداهلل 
الزيارات  �صل�صلة  وتاأتي  اخليمة.   راأ���س  اإم��ارة  يف  امل�صافري  ورا�صد  الغفلي 
التوا�صل  على  ال�صهداء  اأ�صر  ���ص��وؤون  مكتب  اإط��ار حر�س  يف  ه��ذه  ال��دوري��ة 
الدائم مع اأ�صر وذوي �صهداء الوطن يف خمتلف اأرجاء الدولة والوقوف على 

احتياجاتهم وظروفهم واأحوالهم يف خمتلف املجاالت. 

ثاين الزيودي : قانون تنظيم وتنمية ال�سناعة ي�سهم يف دعم ومتكني القطاع ال�سناعي يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

قال معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 
للتجارة  دول�����ة  وزي�����ر  ال�����زي�����ودي، 
اخلارجية اإن دولة االإمارات بف�صل 
الر�صيدة  القيادة  وتوجيهات  روؤية 
ك���ب���رياً يف تطوير  ���ص��وط��اً  ق��ط��ع��ت 
وتنمية القطاع ال�صناعي، باعتباره 
اأ���ص��ا���ص��ي��اً وم�����ص��اه��م��اً فاعً�  راف����داً 

وم�صتداماً ل�قت�صاد الوطني.
واأ�صاف اأن الدولة ت�صهد بالتزامن 
مع اإ�صدارها قانون تنظيم وتنمية 
ال�صناعة، مرحلة جديدة ت�صتكمل 
التنظيمية  االأط�����ر  خ���ل��ه��ا  م���ن 
والت�صريعية للمنظومة ال�صناعية 
العاملية،  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  وف��ق��اً 
ح���ي���ث ي���ع���د ال���ق���ان���ون ج�������زءاً من 
احل����راك ال����ذي ت��ق��وده ال���دول���ة يف 
االقت�صادية،  منظومتها  تطوير 
ت�����������ص�����اف�����ر اجل�������ه�������ود بني  ع�������ر 
واخلا�س،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
وطني  اقت�صاد  بناء  يف  ي�صهم  مب��ا 
واال�صتدامة،  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ق��ائ��م 
وت�������ص���ري���ع وت������رية ال���ت���ح���ول نحو 
اجلديد،  االق���ت�������ص���ادي  ال���ن���م���وذج 
وم�صاريع  م�����ص��ت��ه��دف��ات  ���ص��وء  يف 

اخلم�صني.
وزارة  "حتر�س  معاليه:  واأو���ص��ح 
العمل  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  االق���ت�������ص���اد 
ال�صناعة  وزارة  م����ع  امل�������ص���رتك 
امل��ت��ق��دم��ة خ�ل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تطبيق  اأج���ل  م��ن  املقبلة،  املرحلة 
ال������ق������ان������ون اجل�������دي�������د وحت���ق���ي���ق 
جعل  اإىل  ال��رام��ي��ة  م�����ص��ت��ه��دف��ات��ه 
اأكرث  الدولة  يف  ال�صناعي  القطاع 
املنطقة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����ص��ي��ة 

�صناعية  ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ري  وال���ع���امل، 
ودعم  عاملية،  مبوا�صفات  اإنتاجية 
االإماراتية  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  ال���رتوي���ج 
يف االأ������ص�����واق اخل���ارج���ي���ة وزي�����ادة 
�صادراتها، مبا يعزز منو وا�صتدامة 
االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي، ومب���ا ير�صخ 
�صناعية  كوجهة  االإم����ارات  مكانة 

وجتارية رائدة اإقليمياً وعاملياً".
اأن  اإىل  ال����زي����ودي  م��ع��ايل  واأ�����ص����ار 
دعم  يف  ي�صهم  اجل��دي��د  ال��ق��ان��ون 
ومتكني القطاع ال�صناعي يف الدولة 
ا�صرتاطات  ت�����ص��ه��ي��ل  خ�����ل  م���ن 
ناحية  م��ن  ال�صناعي  الرتخي�س 

اال�صتثمار  وق��ي��م��ة  ال��ع��م��ال��ة  ع���دد 
االأعمال  ل��رواد  الفر�صة  يتيح  مما 
وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف 
بالدولة،  ال�صناعي  املجال  دخ��ول 
ك��م��ا ي��ح��ف��ز ال���ق���ان���ون ع��ل��ى جذب 
املحلية  ال�صناعية  اال���ص��ت��ث��م��ارات 
واالأجنبية، ويدعم قدرات امل�صانع 
واملوا�صفات  اجل������ودة  ح��ي��ث  م���ن 
وع�������وام�������ل االأم��������������ان وال�������ص���ح���ة 
حتقيق  وب�������رام�������ج  وال���������ص�����م����ة 
الكربوين،  واحل���ي���اد  اال���ص��ت��دام��ة 
اإ�صافة اإىل تعزيز دور التكنولوجيا 
املتقدمة وحلول الثورة ال�صناعية 

ال�صناعية  القطاعات  يف  ال��راب��ع��ة 
ذات االأولوية للدولة".

�سلطان اجلابر : اإ�سدار رئي�ش الدولة ملر�سوم بقانون تنظيم وتنمية 
ال�سناعة يدعم املنتج الوطني والتكامل ال�سناعي يف الإمارات 

•• اأبوظبي-وام:

ال��دك��ت��ور �صلطان بن  م��ع��ايل  ق��ال 
ال�صناعة  وزي�����ر  اجل���اب���ر،  اأح���م���د 
اإ�صدار  اإن  املتقدمة  والتكنولوجيا 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ���ص��ي��دي 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
للمر�صوم  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
ب��ق��ان��ون ل��ت��ن��ظ��ي��م وت��ن��م��ي��ة قطاع 
ال�صناعة يف دولة االإم��ارات، ميثل 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة م���ن اأه����م ركائز  رك���ي���زًة 
تطوير القطاع من خ�ل التمكني 
امل�صاريع  يف  وال�����ص��راك��ة  والتكامل 
تهيئة  يف  و���ص��ي�����ص��ه��م  ال�����ص��ن��اع��ي��ة، 
للم�صتثمرين  جاذبة  اأع��م��ال  بيئة 
وكذلك  ال�����ص��ن��اع��ي،  ال���ق���ط���اع  يف 
رائدة  كجهًة  الدولة  مكانة  تعزيز 
ال�صناعية  اال�صتثمارات  ج��ذب  يف 
على  اإيجاباً  و�صينعك�س  النوعية، 

اأداء ومنو القطاع ال�صناعي. 

- ركائز التمكني.. 
القانون  اأن  م���ع���ال���ي���ه،  واأ������ص�����اف 
لتمكني  داع��م��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ي�صكل 
ال���ق���ط���اع ال�����ص��ن��اع��ي يف ال���دول���ة 
املحلي  الناجت  يف  م�صاهمته  ورف��ع 
وزارة  م���ظ���ل���ة  حت����ت  االإج������م������ايل 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
وذلك من خ�ل ت�صهيل اإجراءات 
وا�صرتاطات الرتخي�س ال�صناعي 

ال��ت��ي اأ���ص��ب��ح��ت اأك���رث م��رون��ة من 
بال�صابق،  مقارنة  املتطلبات  حيث 
العمالة،  عدد  حيث  من  خ�صو�صاً 
�صيفتح  م���ا  اال���ص��ت��ث��م��ار،  وح���ج���م 
وال�صركات  االأع��م��ال  ل��رواد  املجال 
و�صركات  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية 
والبحث  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا 
على  ل����ل����ح���������ص����ول  وال�����ت�����ط�����وي�����ر 
ب�صهولة  ال�����ص��ن��اع��ي  ال��رتخ��ي�����س 
امل�صانع  ق���درات  يعزز  كما  وي�صر، 
يف ال�����دول�����ة م�����ن ح���ي���ث اجل������ودة 
وامل����وا�����ص����ف����ات وع����وام����ل االأم������ان 
وال�������ص���ح���ة وال�������ص����م���ة وب���رام���ج 
حت���ق���ي���ق اال�����ص����ت����دام����ة واحل����ي����اد 
جهود  م��ع  ين�صجم  مب��ا  الكربوين 

الدولة الريادية. 
وقال معاليه " يوفر هذا القانون 
املرونة الإ�صدار املزيد من احلوافز 
منف�صلة  ���ص��ي��ا���ص��ات  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 

م�����ن خ��������ل جم���ل�������س ال�����������وزراء، 
من  ي�صتجد  مب���ا  م��رت��ب��ط��ة  وه���ي 
اأو توجهات  اإج��راءات  اأو  متطلبات 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، وق����د مت اإ����ص���دار 
ب��ع�����ص��ه��ا ف���ع���ل���ي���اً خ�������ل ال���ف���رتة 
القيمة  ب���رن���ام���ج  م��ث��ل  امل��ا���ص��ي��ة، 
ال���وط���ن���ي���ة امل�������ص���اف���ة، وب���رن���ام���ج 
"ال�صناعة 4.0" وبرنامج التحول 
التكنولوجي يف القطاع ال�صناعي، 
و�صيتم اإ�صدار املزيد من الرامج 
الفرتة  خ���ل  وامل��ح��ف��زة  امل�صجعة 
املقبلة لدعم جهود قطاع ال�صناعة 

يف دولة االإمارات". 
القانون  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���ار 
حتقيق  يف  ال��دول��ة  ج��ه��ود  �صيعزز 
ال�����ذات�����ي يف ع�����دد من  االك����ت����ف����اء 
وذات  احل�����ي�����وي�����ة  ال���������ص����ن����اع����ات 
االأول���������وي���������ة، مب�����ا ي�����دع�����م ق�����درة 
و�ص��صل  االإم���ارات���ي���ة  ال�����ص��ن��اع��ة 
التعامل  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��وري��د 
اأو ط���وارئ عاملية،  اأزم���ات  اأي���ة  م��ع 
الداعمة  ال���ظ���روف  ���ص��ي��وف��ر  ك��م��ا 
الوطني  ال�صناعي  القطاع  لنمو 
وخف�س  االإج�����راءات  توحيد  ع��ر 
ال�صناعي،  القطاع  على  ال��ر���ص��وم 
وت�����وف�����ري ب���ي���ئ���ة حم����ف����زة ل������رواد 
ال�صغرية  وال�������ص���رك���ات  االأع����م����ال 
جديدة  اأ���ص��واق  وفتح  واملتو�صطة، 
دول  م��ع  االإم�����ارات  دول���ة  ملنتجات 

العامل. 

- حتفيز ال�ستثمارات.. 
" ال�������ق�������رارات  م����ع����ال����ي����ه  وق����������ال 
دولة  تتخذها  التي  اال�صرتاتيجية 
تركز  ال�صناعة  ملف  يف  االإم����ارات 
على التكامل يف االإجراءات الداعمة 
لنمو وتو�صع القطاع، وتتما�صى مع 
املوحدة  ال�صناعية  الهوية  اإط���ق 
يف  "ا�صنع  ����ص���ع���ار  حت����ت  ل���ل���دول���ة 
املعايري  توحيد  لتخدم  االإمارات" 
الدولة،  م�صتوى  على  ال�صناعية 
معتمدة على اأعلى معايري الكفاءة 
يعزز  مب����ا  االإن�����ت�����اج،  يف  واجل��������ودة 
���ص��ه��ول��ة وم����رون����ة ال���و����ص���ول اإىل 
االأ�صواق العاملية ويرتقي بتناف�صية 
املنتجات امل�صنعة وطنياً، خا�صًة مع 
300 منتجاً ميكن  وج��ود ح��وايل 

اال�صتثمار يف ت�صنيعها حملياً". 
يتكامل  القانون  ب��اأن  معاليه  ون��وه 
الوطنية  ال���رام���ج  م���ن  ع����دد  م���ع 
القيمة  "برنامج  م��ث��ل  ال��ن��وع��ي��ة 
وبرنامج  امل�صافة"،  ال���وط���ن���ي���ة 
"ال�صناعة 4.0" وبرنامج التحول 
القطاعات،  كافة  يف  التكنولوجي 
املتقدمة  ال���وط���ن���ي���ة  وامل���ن���ظ���وم���ة 
ل���ل���ج���ودة،  ال���ت���ح���ت���ي���ة  ال���ب���ن���ي���ة  يف 
امل�صتهلك  ثقة  تعزيز  اإىل  و���ص��واًل 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  االأ�����ص����واق  يف 
وال��دول��ي��ة ب��امل��ن��ت��ج��ات امل�����ص��ن��ع��ة يف 
ملبادرات  حتقيقاً  االإم�����ارات،  دول���ة 

النمو امل�صتدام. 

رقم:  التجارية  ال�سعبية  امل�سفح  مبنطقة  باأبوظبي  لالجار  حمالت  مطلوب 

10-11-12 امل�ساحة املطلوبة 500 - 700 قدم مربع جاهزه للت�سغيـــل فورا 

رقم  على  الــوحــده  عــن  املــ�ــســوؤول  ــض  دا� ــاي  اج  / بال�سيد  الت�سال  يرجى 

التاليه: المييالت  على  املرا�سالت  ويتم   0558434302

abudhabi@bankofbaroda-uae.ae

ebsu.shabiya@bankofbaroda-uae.ae

agm.abudhabi@bankofbaroda-uae.ae

2022/11/30 حتى ال�ساعة 4:00 م�ساء  اخر موعد للتقدمي العطاءات 

ويحق للبنك رف�ض اي العطاءات بدون �سبب
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اأخبـار الإمـارات

مركز �سبيد لفح�ش و ت�سجيل املركبات بعجمان يقدم خدماته طوال اأيام الأ�سبوع

امل�سروع ي�ستهدف 2000 من كبار املواطنني

الهالل الأحمر ي�ساهم بدعم م�سروع امل�سوؤولية املجتمعية »اأنتم جنتنا«

منال عطايا: املتاحف ف�ساءات للحوار والرتابط الجتماعي
•• عجمان -الفجر:

النقل  هيئة  حر�س  م��ن  ان��ط���ق��اً 
ت��ق��دمي خدمات  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  يف 
عالية،  ج��������ودة  وذات  م���ت���م���ي���زة 
ومل����واك����ب����ة وت���ل���ب���ي���ة اإح���ت���ي���اج���ات 
مركز  يوفر  املتعاملني،  متطلبات 
املركبات  وت�صجيل  لفح�س  �صبيد 
اأي���ام االأ���ص��ب��وع من  خدماته ط��وال 
ال�صاعة  م��ن  اخلمي�س  اإىل  االأح���د 
ال�صاعة  وح��ت��ى  ���ص��ب��اح��اً   7:30

م�صاًء.  9:00
خ��������ل  اجل�������م�������ع�������ة  ي�������������وم  ويف 
ال���������ف���������رتة ال�����������ص�����ب�����اح�����ي�����ة م���ن 
ولغاية  7:30�صباحاً  ال�����ص��اع��ة 
الفرتة  وخ�����ل  12:00ظهراً 
املركبات  فح�س  )خلدمة  امل�صائية 

•• ال�شارقة-الفجر:

املجتمعي  الت�حم  اإدارة  ا�صتلمت 
االجتماعية  اخل���دم���ات  دائ����رة  يف 
اله�ل  من  م�صاهمة  ال�صارقة،  يف 
االأح��م��ر االإم���ارات���ي دع��م��ا مل�صروع 
"اأنتم جنتنا"، بدورته ال� 8 واملدرج 
كاأحد م�صاريع امل�صوؤولية املجتمعية 
والرعاية  الدعم  بتقدمي  املتعلقة 
واالإدماج لكبار املواطنني ، والذين 
االجتماعية  ال��ف��ئ��ات  م��ن  ي��ع��دون 
االأك��رث حاجة يف املجتمع لتحقيق 
وامل�صتوى  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���ت����ح���م 
ال����ئ���ق حل���ي���اة كرمية،  امل��ع��ي�����ص��ي 
مركز  ����ص���ن���وي���ا  ي��ن��ظ��م��ه  وال��������ذي 
مع  بالتعاون  ال�صن  كبار  خ��دم��ات 

اإدارة الت�حم االجتماعي.  
جنتنا"  "اأنتم  م�صروع  وي�صتهدف 
كبار  م�����ن   2000 ال�����ع�����ام  ه������ذا 
امل�صنني  رعاية  دور  من  املواطنني 
ون����ادي االأ���ص��ال��ة وم��رك��ز خدمات 
يتبعون  وج��م��ي��ع��ه��م  ال�����ص��ن  ك���ب���ار 

دائرة اخلدمات االجتماعية.
مدير  احل���م���ادي  ح�صة  وت�صلمت 
�صيك   ، املجتمعي  ال��ت���ح��م  اإدارة 
الت�حم  اإدارة  مقر  يف  امل�صاهمة 

وج�����اءت دع����وة ���ص��ع��ادة م��دي��ر عام 
الهيئة للم�صاركة تقديراً جلهودها 
احلثيثة يف تطوير القطاع املتحفي 
ومكانتها ك�صخ�صية ثقافية عريقة 
للمتحف  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ن��ظ��ام  ط����ورت 
وع����ززت والء ج��م��ه��ور امل��ت��اح��ف يف 

اإمارة ال�صارقة.
مع  التعاون  اأن  عطايا  واأو���ص��ح��ت 
ال�����ص��رك��اء يف ظ���ل وجود  خم��ت��ل��ف 
املتحف �صمن نظام بيئي اجتماعي 
اقت�صادي وثقايف، ي�صهم يف حتقيق 
الف�صول  وحتفيز  امل��ع��رف��ة،  ت��ب��ادل 
ب�صكل عام على  والتاأثري  واالإب��داع 

فقط.
على  ال��ه��ي��ئ��ة  ح���ر����س  اإط�������ار  ويف 
رفع  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف  حت��ق��ي��ق 
م�������ص���ت���وى ر����ص���ا امل���ت���ع���ام���ل���ني عن 
جتربتهم مع خدمات مركز �صبيد، 

ع�صراً   4:00 ال�صاعة  من  فقط( 
حتى 9:00 م�صاًء.

ويف اأيام ال�صبت من ال�صاعة 1:00 
ظهراً وحتى ال�صاعة 9:00 م�صاًء 
املركبات  فح�س  خل��دم��ات  وذل���ك 

الرقمي  الدفع  خا�صية  توفري  مت 
واإ�صت�م  الفح�س  ر���ص��وم  ل�����ص��داد 
الر�صائل  ع��ر  الرقمية  ال�����ص��ه��ادة 
االإنتظار  لتجنب  وذل���ك  الن�صية 

والتعامل مع موظف اخلدمة.

املواطنني  لكبار  الدور االجتماعي 
يف رف����د ال��ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مبا 
بقيمتهم  ي�������ص���ع���رون  ي���ج���ع���ل���ه���م 
اإىل  وان���ت���م���ائ���ه���م  وم�����ص��اه��م��ت��ه��م 
جمتمعيا  ودجم���ه���م  جم��ت��م��ع��ه��م، 
و�����ص����غ����ل اأوق������������ات ف����راغ����ه����م مبا 
تعزز  ال��ت��ي  احل��رك��ة  ل��ه��م  ي�صمن 
العزلة  م��ن  واإخ��راج��ه��م  �صحتهم، 
واإ�صراكهم يف املنا�صبات والفعاليات 

�صكرها  ع���ن  م���ع���رة  امل��ج��ت��م��ع��ي، 
�صي�صهم  الذي  الدعم  لهذا  الكبري 
ال�������ص���ح���ي،  ال������دع������م  ت�����وف�����ري  يف 
لكبار  واالج���ت���م���اع���ي  وال��ن��ف�����ص��ي، 
امل��واط��ن��ني م���ن االآب�����اء واالأم���ه���ات 
الدائرة،  خدمات  من  امل�صتفيدين 
امل��وؤ���ص�����ص��ات واجلهات  ك��اف��ة  داع��ي��ة 

بامل�صاهمة ل�صالح كبار املواطنني.
تفعيل  اإىل  جنتنا"  ويهدف"انتم   

املجتمعية، وتفعيل الدور املجتمعي 
واخلا�صة  احلكومية  للموؤ�ص�صات 
املجتمعية  امل�صوؤولية  م�صاريع  يف 
التنمية  حتقيق  اإىل  ت�صعى  ال��ت��ي 
تعزيز  اإىل  اإ����ص���اف���ة  امل�����ص��ت��دام��ة، 
االإن�����ص��اين وتنويع  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 
ل�أفراد  واالإح�صان  الر  اجتاهات 
واخلا�صة  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

والعامة. 

•• ال�شارقة - وام:

املدير  عطايا  منال  �صعادة  �صلطت 
للمتاحف،  ال�����ص��ارق��ة  لهيئة  ال��ع��ام 
ال�����ص��وء ع��ل��ى ال�����دور ال���ه���ام الذي 
تلعبه املتاحف املعا�صرة كف�صاءات 
جم��ت��م��ع��ي��ة ل���ل���ح���وار وال����رتاب����ط 

االجتماعي.
ج����اء ذل����ك خ�����ل م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف 
�صل�صلة  ���ص��م��ن  ح����واري����ة  ج��ل�����ص��ة 
يف  اأقيمت  التي  املتاحف"  "حوار 

متحف االحتاد.
كمتحدث  عطايا  �صعادة  و�صاركت 
حملت  التي  احل��واري��ة  اجلل�صة  يف 
االإط��������ار  يف  "املتاحف  ع�����ن�����وان 
من  ك��ج��زء  وان��ع��ق��دت  الطبيعي"، 
التي  احل������وارات  �صل�صلة  ب��رن��ام��ج 
"ال�صركال  م��ع  ب��ال�����ص��راك��ة  ت��ن��ظ��م 
حتويل  ب���ه���دف  ل��صت�صارات"، 
اأكرث  من�صة  اإىل  امل��ت��ح��ف  م��ف��ه��وم 
كموقع  دوره  وت���ع���زي���ز  ح����داث����ة، 
وت�صليط  املعريف،  والتبادل  للحوار 
املتاحف  ت�صميم  دور  على  ال�صوء 
املجتمع  م�صاركة  واإذك��اء  تعزيز  يف 

و�صعوره باالنتماء.

اىل  م�صرية  االجتماعي،  التغيري 
االإن�صانية  واخل��رات  التجربة  اأن 
عن�صرا  ت�صكل  ال��وا���ص��ع،  مبعناها 
ف���اع���� مل����ا مت��ث��ل��ه وم�����ا ت���ق���وم به 
�صمان  معه  يتوجب  مما  املتاحف، 
وال�����رام�����ج  امل����ت����اح����ف  ت���ع���م���ل  اأن 
احلوار  تعزيز  على  عنها  املنبثقة 
االلتقاء  م���ن  ال��ن��ا���س  مي���ّك���ن  مب���ا 

والتاأمل وامل�صاركة.
اأن  اإىل  الهيئة  ع��ام  واأ���ص��ارت مدير 
يت�صق  الع�صرية  املتاحف  ت�صميم 
باملجتمعات  املتعلقة  الق�صايا  مع 
املحيطة بها، وذلك بهدف اإحداث 
التنمية  ع��ج��ل��ة  ودف������ع  ال��ت��غ��ي��ري 
املجتمع،  ب����ن����اء  يف  وامل�������ص���اه���م���ة 
بناء  ت�صاعد يف  املتاحف  اأن  موؤكدة 
جم��ت��م��ع��ات��ه��ا م����ن خ������ل دوره�����ا 
اإمكانية  توفر  جمتمعية  كمراكز 
اجلديدة  االأن�صطة  اإىل  ال��و���ص��ول 
اأفراد  لكافة  االإب��داع��ي��ة  واالأف���ك���ار 

املجتمع.
املتاحف  دور  ت����ط����ور   “ وق����ال����ت 
اأ�صبحت  ب��ح��ي��ث  م��ت��زاي��د  ب�����ص��ك��ل 
املجتمع  ب���ن���اء  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  ج�����زًءا 
حيث  املعماري،  ت�صميمها  بف�صل 

�صمن  االن  اإن�صائها  يتم  ما  غالًبا 
ففي  ملجتمعاتها،  ال�صكني  النطاق 
تقع  امل��ث��ال،  �صبيل  وعلى  ال�صارقة 
�صكنية،  اأحياء  يف  متاحفنا  غالبية 
ميكن ال��و���ص��ول اإل��ي��ه��ا ���ص��رًيا على 
االأقدام، وت�صكل جزء ال يتجزاأ من 
مناطق مدنية يتجمع فيها النا�س 

واالأطفال”.
وت�����ص��م��ن��ت ق��ائ��م��ة امل��ت��ح��دث��ني يف 
املهند�صة  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي  اجل��ل�����ص��ة 
الدباغ  �صمية  ال�صعودية  املعمارية 
موؤ�ص�صة �صركة دباغ الهند�صية، ك� 
من برايان رودي، �صريك يف وكالة 
الكندية  وتي�صيما"  "مورياما 
وحممد  امل���ع���م���اري���ة،  ل��ل��ه��ن��د���ص��ة 
وتي�صيما“  "مورياما  ال��رف��اع��ي 

للهند�صة املعمارية.
"حوار  ���ص��ل�����ص��ل��ة  اأن  اإىل  ي�������ص���ار 
االحت������اد  م���ت���ح���ف  يف  املتاحف" 
حول  �صاملة  ا�صرتاتيجية  تتبنى 
التاريخ املعا�صر تعمل على اإ�صراك 
االأ�����ص����وات امل��ع��ا���ص��رة يف ح����وارات 
ترمي اإىل تر�صيخ الثقافة والهوية 
نفو�س  يف  االإم����ارات����ي����ة  ال��وط��ن��ي��ة 

االأجيال ال�صاعدة.

موارد ال�سارقة تناق�ش تطوير اخلطة ال�سرتاتيجية والتميز املوؤ�س�سي 
•• ال�شارقة-وام:

ن��اق�����ص��ت دائ������رة امل�������وارد ال��ب�����ص��ري��ة ب��ال�����ص��ارق��ة ت��ط��وي��ر اخلطة 
الدكتور  �صعادة  بح�صور  وذلك  املوؤ�ص�صي،  والتميز  اال�صرتاتيجية 
ال�صارقة  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  �صلطان بن خادم ع�صو  طارق 
رئي�س دائرة املوارد الب�صرية و �صعادة عبداهلل �صامل امل�صوي مدير 
دائرة املوارد الب�صرية ، ومدراء االإدارات وروؤ�صاء االق�صام ومب�صاركة 

فّعالة ل�صركاء الدائرة من اجلهات اال�صت�صارية. 
واأ����ص���اد ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط���ارق �صلطان ب��ن خ���ادم خ����ل اجتماع 
املا�صية  ال�صنة  خ�ل  ُح�صدت  التي  بالنتائج  الدائرة  مبقر  عقد 
واالأ�صهر املنق�صية من العام احلايل بالرغم من بع�س التحديات 

وال�صعوبات التي مت اجتيازها بنجاح، موؤكداً حر�س الدائرة على 
وذلك  ال�صابقة  واالإجن�����ازات  النتائج  على  ب��ن��اًء  اخل��ط��ط  تطوير 

بتوفري كافة املتطلبات التي تاأتي �صمن م�صوؤولية الدائرة. 
ولفت اإىل اأن املرحلة املقبلة حتتاج ملزيد من العمل اجلاد لتطبيق 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي��ة  يحقق  مبا  التميز  ممار�صات  اأف�صل 
ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�����ص��و امل��ج��ل�����س االأعلى 
طاقاتهم،  وا�صتثمار  الب�صرية  امل���وارد  تنمية  يف  ال�صارقة،  حاكم 
للخطط  ال��دائ��م��ة  ومتابعته  التنفيذي،  املجل�س  توجيهات  وف��ق 

التطويرية والتنموية للموارد الب�صرية بحكومة ال�صارقة. 
املوارد  دائ��رة  امل�صوي مدير  �صامل  �صعادة عبداهلل  من جانبه ثمن 
خ�ل  الت�صغيلية  اخل��ط��ط  تنفيذ  يف  اجل��م��ي��ع  ج��ه��ود  ال��ب�����ص��ري��ة 

التي  اأهمية عقد مثل هذه االجتماعات  ،موؤكدا  ال�صابقة  االأع��وام 
والتميز  اال�صرتاتيجية  اخلطط  اه��داف  و�صع  خ�لها  من  يتم 
املوؤ�ص�صي للمرحلة املقبلة ، ل�صمان ا�صتدامة التح�صني والتطوير 
واملوؤ�ص�صات  ل��ل��دوائ��ر  ال��ري��ادي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  امل��خ��رج��ات وحت��ق��ي��ق  يف 

احلكومية. 
وبحث املجتمعون كيفية رفع �صقف توقعات االهداف اال�صرتاتيجية 
رفع  يف  فعلي  ب�صكل  لت�صاهم  املقبلة  ال�صنوات  خ�ل  والت�صغيلية 
الدائرة مع و�صع اطار عام وزمني ي�صمل كافة االعمال  م�صتوى 

واملبادرات وامل�صاريع. 
ويف ختام االجتماع عقدت ور�صة ل�صرح وتو�صيح نقاط التطوير يف 

اخلطة اال�صرتاتيجية ومنظومة التميز املوؤ�ص�صي. 

�سعود بن را�سد املعال ياأمر برتقية 
القيوين اأم  حكومة  فى  موظفا   35

•• اأم القويني-وام:

اأم  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  املع�  را�صد  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأم��ر 
جلهودهم  تقديراً  وذل��ك  القيوين،  اأم  حكومة  يف  موظفاً   35 برتقية   ، القيوين 
واإجنازاتهم وم�صاهمتهم يف حتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية للحكومة وفق اأف�صل 
املمار�صات التي تدعم االإمارة يف الو�صول اإىل املراكز املتقدمة يف الكفاءة احلكومية، 
لتحقيقها  ت�صعى  التي  واملتطلبات  امل�صتقبلية  الطموحات  مواكبة  اإىل  باالإ�صافة 

حكومة اأم القيوين.

جزيرة ال�سينية يف اأم القيوين تربط احلا�سر باملا�سي 
•• اأم القيوين - وام:

تعد جزيرة ال�صينية يف اأم القيوين احلائزة على جائزة "اأوائل االإمارات" من 
اأبرز املعامل ال�صياحية يف االإمارة، ملا تزخر به من مقومات �صياحية طبيعية، 

والتي تربط احلا�صر باملا�صي. 
يبلغ طول اجلزيرة حوايل 8 كيلومرتات وعر�صها يف اأق�صاها 4 كيلومرتات، 
وتقع على بعد كيلومرت واحد من املدينة، يف حني يف�صل بينها وبني املدينة 

خور اأم القيوين. 
االأثرية  امل��واق��ع  اأه��م  من  ع��دًدا  ال�صينية  جلزيرة  التاريخية  البيئة  وت�صم 
وال�صياحية يف االإمارة، والتي تعد مبثابة �صجل حي ملختلف املجتمعات الدينية 
واملجتمعات املتعددة الثقافات التي ا�صتقرت يف اجلزيرة على مدى القرون 

اأعلنت خ�ل االأ�صبوع  املا�صية.  وكانت دائرة ال�صياحة واالآث��ار باأم القيوين 
املا�صي عن اكت�صاف الدير امل�صيحي التاريخي بجزيرة ال�صينية والذي يعود 

تاريخه اإىل الفرتة ما بني القرنني ال�صاد�س والثامن املي�ديني. 
"جزيرة ال�صينية لعبت دوًرا  اأن  باأم القيوين  واأكدت دائرة ال�صياحة واالآث��ار 
االإم����ارات ككل منذ م��ا يقارب  القيوين ودول���ة  اأم  اإم���ارة  ت��اري��خ  ��ا يف  م��رك��زيًّ
2000 عام، واكت�صاف دير ال�صينية �صاعدت يف فهم تاريخنا القدمي، التاريخ 
الغني باأمثلة من التنوع الب�صري والثقايف، ويعد الدير دليل اآخر على وجود 
الطوائف امل�صيحية التي عا�صت جنًبا اإىل جنب مع املجتمع االإ�ص�مي ب�صاحل 

االإمارات قدمًيا". 
وا�صتمرت عمليات البحث والتنقيب االأثري بجزيرة ال�صينية ملدة مو�صمني 
متتالني من قبل الفريق املحلي بدائرة ال�صياحة واالآثار وم�صاركة عدد من 

القدمي  العامل  درا�صة  املتحدة ومعهد  العربية  االإم��ارات  املوؤ�ص�صات كجامعة 
وال�صباب  الثقافة  وزارة  من  وبدعم  االإيطالية،  والبعثة  نيويورك  بجامعة 

واملركز الدويل لدرا�صة �صون وترميم املمتلكات الثقافية “ايكروم”. 
ويتكون الدير امل�صيحي التاريخي بجزيرة ال�صينية من جمموعة من املباين 
املجتمعية وكني�صة وقاعة طعام و�صهاريج حماطة بغرف معزولة للرهبان 
واالأر�صيات  اجل��دران  املحلية وغطت  ال�صاطئ  الدير من �صخور  بناء  و مت 
باجل�س اجلريي وي�صري الفخار والزجاج امل�صتخرج من املوقع اإىل اأن �صّكان 

الدير كانت لهم روابط جتارية دولية امتدت من العراق اإىل الهند. 
كما ي�صري التاأريخ بالكربون امل�صع لعينات الفحم ودرا�صة الفخار امل�صتخرج 
اإىل  ال�صاد�س  القرن  اأواخ��ر  الفرتة من  الدير خ�ل  ازده��ار  اإىل  املوقع  من 
يف  امل�صيحي  الرهباين  املجتمع  جعل  مما  املي�دي،  الثامن  القرن  منت�صف 

جزيرة ال�صنية �صاهًدا على ظهور االإ�ص�م يف القرن ال�صابع املي�دي. 
ويعد دير ال�صينية ثاين دير مت العثور عليه يف دولة االإمارات من بعد اكت�صاف 
املوقع االأثري لكني�صة ودير �صري بني يا�س يف اأبوظبي يف اأوائل الت�صعينيات، 
وقد مت العثور حتى االآن على �صتة اأديرة قدمية على طول �صواطئ اخلليج 

العربي حيث يوجد خم�صة منها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
وتوؤكد امل�صادر التاريخية اأن العديد من قبائل �صرق اجلزيرة العربية كانت 
االآن  االإ���ص���م، ويبدو  االأي��ام قبل ظهور  يوم من  امل�صيحية يف  الديانة  تتبع 
وا�صًحا ب�صكل متزايد اأن جمتمًعا عربًيا مزدهًرا متعدد االأديان ظهر خ�ل 

الع�صر الذهبي االإ�ص�مي االأول. 
االأثري  التنقيب  اأعمال  �صتوا�صل  باأنها  ال��دائ��رة  اأف��ادت  اآخ��ر،  �صعيٍد  وعلى 

مبوقع الدير الإبراز م�مح املجتمع امل�صيحي الذي عا�س اآنذاك باملنطقة. 

متحف امل�ستقبل يف دبي ي�ست�سيف املتاأهلني لنهائيات حتدي القراءة العربي
•• دبي-وام:

اإىل  امل����ت����اأه����ل����ون  ال�����ط������ب  زار 
العربي،  ال��ق��راءة  حت��دي  نهائيات 
دبي،  امل�صتقبل" يف  "متحف  اأم�س 
اأج��م��ل مبنى ع��ل��ى وج���ه االأر�����س، 
ب��رن��ام��ج ترفيهي  اإط����ار  وذل���ك يف 
القائمون  اأع����ده  ���ص��ام��ل  تثقيفي 
العربي  ال�����ق�����راءة  حت�����دي  ع���ل���ى 
دورته  يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ني  للمتاأهلني 
ال�صاد�صة والذين ت�صت�صيفهم دبي 
اخلتامي  احل��ف��ل  ت��ن��ظ��ي��م  ع�����ص��ي��ة 
ال���ذي ي��ق��ام ي���وم 10 ن��وف��م��ر يف 
اأوب��را دب��ي الإع���ن بطل التحدي 
املتميزة  املدر�صة  بلقب  والفائزين 
اجلاليات  وبطل  املتميز  وامل�صرف 

لهذا العام. 
التحدي  اأبطال  ا�صتقبال  وكان يف 
تقدًما  االأك��رث  "اأميكا"،  الروبوت 
يف ال���ع���امل وال���ت���ي ت��ع��د م���ن اأكرث 

االأن�صطة التعليمية واملمتعة التي 
ل��صتعداد  م���ه���ارات  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
للم�صتقبل مثل الف�صول واالإبداع 

والثقة والتوا�صل والتعاون. 
ورح���ب م��اج��د امل��ن�����ص��وري، ماجد 
التنفيذي  املدير  نائب  املن�صوري، 
الط�ب  ب��زي��ارة  امل�صتقبل  ملتحف 
االأب�����ط�����ال م����ن حت�����دي ال����ق����راءة 
امل�صتقبل،  م��ت��ح��ف  اإىل  ال��ع��رب��ي 
ي��ق��ول �صاحب  " كما  اأن���ه  م��وؤك��داً 
را�صد  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
اآل مكتوم رعاه اهلل، فاإن اأول كتاب 
�صطر  اأول  يكتب  الط�ب  مي�صكه 
متحف  يف  وه��ن��ا  م�صتقبلهم.  يف 
لدعم  كل جهودنا  ن�صع  امل�صتقبل 
االبتكار  بيئة حتفز على  وتطوير 
امل�صتقبل  ك��ت��اب  �صفحات  وت��ف��ت��ح 
وتت�ءم  ال��غ��د  اأج���ي���ال  اأذه�����ان  يف 
م��ع اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وت��ع��زز م�صرية 
م�صتقبل  اأن  اإىل  الف��ت��اً  االبتكار" 

للم�صتقبل وتطوراته املت�صارعة. 
و����ص���اه���د ال����ط�����ب ال���ع���دي���د من 
يف  وانتقلوا  التفاعلية،  التجارب 
رحلة تخيلية للم�صتقبل، وتعرفوا 
قطاعات  م�����ص��ت��ق��ب��ل  اإىل  اأك������رث 
اال�صطناعي  وال��ذك��اء  ال���روب���وت، 
وا�صتك�صاف الف�صاء واإعادة تاأهيل 

الطبيعة وا�صتدامة الكوكب. 
واخ������ت������ر ال������ط�������ب ال����ت����ج����ارب 
ملتحف  امللهمة  الرئي�صية  اخلم�س 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل. وك���ان���ت ال���ب���داي���ة مع 
"اأمل"  املحطة الف�صائية املدارية 
التي حتاكي حمطة الإقامة الب�صر 
خمتر  يف  جالوا  ثم  الف�صاء.  يف 
وتعرفوا  الطبيعة  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة 
البيئية  النظم  عمل  طريقة  على 
م��ن خ���ل حم��اك��اة رقمية جلزء 
ح��ق��ي��ق��ي م����ن غ����اب����ات االأم��������ازون 
املنظومة  ت�����ص��ور  ح��ي��ث  امل���ط���رية 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ب��واق��ع��ي��ة ال 

بالب�صر،  ال�����ص��ب��ي��ه��ة  ال���روب���وت���ات 
باأبطال  "اأميكا"  رح���ب���ت  ح��ي��ث 
حت��������دي ال��������ق��������راءة ال�����ع�����رب�����ي يف 
م��ت��ح��ف امل�����ص��ت��ق��ب��ل واأج���اب���ت على 
يف  معهم  وتفاعلت  ا�صتف�صاراتهم 

جتربة م�صتقبلية ملهمة. 
قدرتها  ع��ل��ى  "اأميكا"  وت��ت��م��ي��ز 
اإظهار تعابري وجه �صبيهة بتعابري 
حماكاة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ب�����ص��ر، 
معهم  وال��ت��ف��اع��ل  ال����زوار  م�صاعر 
الذكاء  خ���وارزم���ي���ات  ب��ا���ص��ت��خ��دام 

اال�صطناعي. 
وجت������ول جن�����وم حت�����دي ال����ق����راءة 
امل�صتقبل  م���ت���ح���ف  يف  ال����ع����رب����ي 
مبادرة  مقر  ي�صكل  ال���ذي  ب��دب��ي، 
اإ�صافة  واأح��دث  العرب"،  "نوابغ 
يف  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  ملنظومة 
اإطار  يف  وذل���ك  امل�صتقبل،  مدينة 
الط�ب  اإع���داد  اىل  تهدف  جولة 
ومعرفياً  اأك���ادمي���ي���اً  وت��اأه��ي��ل��ه��م 

مثيل لها. 
واخ��ت��ر ال��ط���ب جت��رب��ة الواحة 
يحاكي  ع����امل  ���ص��م��ن  امل��ت��ح��ف  يف 
وبيئة  خا�صة  رحلة  يف  حوا�صهم، 
تركز على ال�صحة واإعادة االت�صال 
ب��اأن��ف�����ص��ه��م وا����ص���ت���ع���ادة ال����ت����وازن 
�صهد  كما  دواخلهم.  يف  الطبيعي 
االأطفال معر�س "م�صتقبلنا اليوم 
دور  ي�صتك�صف  وال���ذي  املتحف  يف 
امل�صتقبل  ت�صميم  التكنولوجيا يف 
وي�����ص��م ع�����ص��رات امل��ع��رو���ص��ات من 
النماذج االأولية واملنتجات احلالية 
التي تكز على خم�صة جماالت، مبا 
الغذائي،  واالأم��ن  البيئة،  ذلك  يف 
والزراعة والري، وتخطيط املدن، 

واإدارة النفايات. 
ك��م��ا ت��ع��رف ال������زوار ع��ل��ى جتربة 
املخ�ص�صة  امل�صتقبل"  "اأطفال 
العا�صرة،  ���ص��ن  دون  ل����أط���ف���ال 
وال������ت������ي ت�����ق�����دم جم����م����وع����ة من 

ال��ع��رب��ي مم���ن جن��ح��وا يف ق����راءة 
كتاباً.   50 حم��ت��وى  وت��ل��خ��ي�����س 
لت�صمل  ال���ت�������ص���ف���ي���ات  وت�����ت�����درج 
ثم  الدرا�صية  وامل��راح��ل  ال�صفوف 
ثم  التعليمية  وامل��ن��اط��ق  امل��دار���س 
و�صواًل  املحافظات،  اأو  املديريات 
على  التحدي  اأب��ط��ال  اختيار  اإىل 
م�صتوى كل دولة �صواء يف الوطن 
اأو ال����دول امل�����ص��ارك��ة من  ال��ع��رب��ي 
االأبطال  اخ��ت��ي��ار  وي��ت��م  خ���ارج���ه. 
على  املتميزة  واملدر�صة  املتميزين 
م�����ص��ت��وى ك���ل واح�����دة م���ن ال���دول 
امل�صاركة ا�صتناداً اإىل معايري دقيقة 
ال�صامل  التقييم  ت�صمن  موحدة 
قبل  واملعطيات  اجلوانب  ملختلف 

اختيار الفائزين. 
وي��ه��دف حت��دي ال��ق��راءة العربي، 
ال��ذي تنظمه مبادرات حممد بن 
للدورة  العاملية  مكتوم  اآل  را���ص��د 
اإنتاج  اإىل  التوايل،  على  ال�صاد�صة 

امل���ن���ط���ق���ة ال������واع������د ه�����و ال���ف���ائ���ز 
القراءة  حتدي  باأبطال  احلقيقي 
العربي و�صغفهم ومعرفتهم التي 
يطالعونه  ف�����ص��ل  ك���ل  م���ع  ت��ن��م��و 
واالبتكارات  واالآداب  ال��ع��ل��وم  يف 

واالخرتاعات. 
وي��خ��ت��ل��ف م��ت��ح��ف امل�����ص��ت��ق��ب��ل عن 
تعر�س  التي  التقليدية  املتاحف 
وراء  من  قدمية  ومقتنيات  اآث���اراً 
ح���واج���ز وم��ن�����ص��ات ع���ازل���ة. وهو 
اإذ  ال��غ��د،  ع��امل  اإىل  للعبور  ب��واب��ة 
بني  جتمع  ف��ري��دة  م�صاحًة  ي��وف��ر 
التفاعلية  واملن�صات  امل��ع��رو���ص��ات 
تاأخذ  ال���ت���ي  امل��ل��ه��م��ة  وال���ت���ج���ارب 
م�صتقبلي  ع������امل  اإىل  ال����������زوار 
ويتفاعلون  ب�صغف  ي�صتك�صفونه 

معه بكل جوارحهم. 
القراءة  حت���دي  ي�صهد  و���ص��ن��وي��اً، 
ال���ع���رب���ي م����راح����ل ت�����ص��ف��ي��ة عدة 
القراءة  حت���دي  اأب���ط���ال  الخ��ت��ي��ار 

�صامل،  وم���ع���ريف  ق���رائ���ي  ح�����راك 
والتعارف  ال��ت��وا���ص��ل  ق��ي��م  ي��ر���ص��خ 
الثقافات  على  واالنفتاح  واحل��وار 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، وي����ك����ّر�����س ال�����ق�����راءة 
العلمي  وال��ت��ح�����ص��ي��ل  وامل��ط��ال��ع��ة 
ي��وم��ي��ة يف حياة  ث��ق��اف��ة  وامل���ع���ريف 
العربية،  اللغة  ن  ويح�صّ الطلبة، 
واإنتاج  لنقل  كوعاء  دوره��ا  ويعزز 
اإثراء  يف  وامل�صاركة  املعرفة  ون�صر 
احل�صارة  ورف��د  الب�صري  التقدم 
م�صاهمة  وا���ص��ت��ئ��ن��اف  االإن�����ص��ان��ي��ة 

املنطقة فيها. 

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة لتوعية اجلمهور 
يف املفرق ال�سناعية باحلفاظ على املظهر العام

•• اأبوظبي – الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي - ممثلة يف مركز بلدية م�صفح، اإدارة خدمات 
واإ�صعاد املجتمع- حملة توعوية، ا�صتهدفت اأ�صحاب العقارات وال�صركات يف 
منطقة املفرق ال�صناعية، بهدف التوعية باال�صرتاطات والقوانني املعمول 
للنفايات  الع�صوائي  الرمي  العام من  املظهر  للحفاظ على  االإم��ارة  بها يف 
البيئة  اأف��راد املجتمع للحفاظ على  التوا�صل مع كافة  واملخلفات، وتعزيز 

وال�صحة وال�ص�مة العامة.
ال�صفحات  عر  التوعوية  املن�صورات  من  العديد  ن�صر  احلملة  وت�صمنت 
"فريجنا"،  وتطبيق  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  للبلدية  الر�صمية 
للتوعية  احلملة،  م��ن  امل�صتهدفة  للفئات  ق�صرية  ن�صية  ر�صائل  واإر���ص��ال 
تتمتع  التي  ال�صحية  والبيئة  العام  املظهر  باأهمية و�صرورة احلفاظ على 

بها مدينة اأبوظبي.
واأكدت احلملة اأهمية التخل�س ال�صليم من جميع اأ�صكال النفايات واملخلفات، 
جتاه  املجتمعية  امل�صوؤولية  تعزيز  يف  املجتمع  م�صاهمة  اإط��ار  �صمن  وذل��ك 

بيئتنا ومظهر مدننا احل�صاري واجلميل.
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•• ال�شارقة-وام:

اأحمد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  �صهد 
ب���ن ���ص��ل��ط��ان ال��ق��ا���ص��م��ي، ن��ائ��ب حاكم 
ال�صارقة،  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ال�����ص��ارق��ة، 
االحتياجات  م��ل��ت��ق��ى  اف��ت��ت��اح  اأم�������س، 
ال���رتب���وي���ة اخل���ا����ص���ة، وذل����ك يف مقر 
باملدينة  للتعليم  ال�صارقة  اأك��ادمي��ي��ة 
اجلامعية.  ويهدف امللتقى الذي ُينظم 
اأكادميية  بني  بالتعاون  االأوىل  للمرة 
ال�صارقة  وه��ي��ئ��ة  للتعليم،  ال�����ص��ارق��ة 
ال�صارقة  وم��دي��ن��ة  اخل��ا���س،  للتعليم 
للخدمات االإن�صانية، وجامعة اك�صرت، 
احللول  تقدمي  ممار�صات  تعزيز  اإىل 
االإعاقة،  ذوي  من  للطلبة  التعليمية 
اخلا�صة،  ال���رتب���وي���ة  واالح���ت���ي���اج���ات 
ومناق�صة البحوث املتخ�ص�صة لتقدمي 
ب�����ص��اأن دم���ج الطلبة،  ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة 
والتعليم  التعلم  منظومات  وتطوير 

لهم يف خمتلف العلوم واملهارات. 
وكان حفل االفتتاح قد اأ�صتهل بال�ص�م 
الوطني والذي �صارك يف تقدميه طلبة 
االإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة  مدينة 

بلغة االإ�صارة. 
حمدثة  ال����دك����ت����ور  ب���ع���ده���ا  واأل�����ق�����ت 
الها�صمي رئي�صة هيئة ال�صارقة للتعليم 
ال�صارقة  اأك��ادمي��ي��ة  رئ��ي�����ص��ة  اخل��ا���س 
ال�صكر  ف��ي��ه��ا  ق��دم��ت  ك��ل��م��ة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
�صلطان  ال�صيخ  �صمو  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
ال��ق��ا���ص��م��ي، ع��ل��ى ت�صريف  اأح���م���د  ب���ن 
�صموه افتتاح امللتقى، مما ي�صكل دعماً 
يف  ال�صارقة  عليه  درج���ت  حم����دوداً  ال 
دعم  عام، ويف  ب�صكل  التعليم  جماالت 
جعلها  مما  االإع��اق��ة،  ذوي  االأ�صخا�س 

تطوير  يف  م���رم���وق���ة  م���ك���ان���ًة  ت���ت���ب���واأ 
ومكانة  امل��ع��ل��م��ني،  وت���دري���ب  التعليم 

رائدة يف العناية بهم ومتكينهم. 
واأ�صارت اإىل التعاون املثمر مع مدينة 
والدور  االإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة 
حممد  بنت  جميلة  لل�صيخة  الكبري 
ال���ق���ا����ص���م���ي، رئ��ي�����ص��ة امل���دي���ن���ة خ�ل 
تعزيز  يف  وجهودها  ال�صابقة  االأع���وام 
وتعهدهم  االإع��اق��ة،  ذوي  فئة  خ��دم��ة 
التعليم  م�صتويات  كافة  يف  بالرعاية 

ومبختلف اأنواع اإعاقتهم. 
كلمتها  خ�����ل  ال��ه��ا���ص��م��ي  وت���ن���اول���ت 
للتعليم  ال�صارقة  هيئة  ا�صرتاتيجية 
بتعليم  والعناية  االهتمام  يف  اخلا�س 
م�صتويات،  خم�صة  وف��ق  االع��اق��ة  ذوي 
العمل على  ذل��ك يف  “ يتمثل  وق��ال��ت 
املدار�س  يف  ال���دام���ج  ال��ت��ع��ل��ي��م  ج����ودة 
ال�صيا�صات  تطوير  ع��ر  واحل�صانات 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  وف���ق  واالإج������راءات 
عملية  وت���ن���ظ���ي���م  اجل�������ودة  ل�������ص���م���ان 

واالإ�صراف  االأول،  امل�صتوى  يف  الدمج 
امل��ت��ك��ام��ل وال��رق��اب��ة م��ن ال��ه��ي��ئ��ة على 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  واملرافق  بيئة 
يف  لهم  املطلوبة  االحتياجات  لتلبية 
ال��ث��اين، ويف امل�����ص��ت��وى ال��ث��ال��ث اإج���راء 
عمليات تقييم فاعلية عمليات التعليم 
الرابع  امل�صتوى  يكمن  بينما  والتعلم، 
ت��ط��وي��ر وم��ت��اب��ع��ة و���ص��ع اخلطط  يف 
ومن  عليها،  واالإ���ص��راف  الت�صحيحية 
التثقيف  ب���اأدوار  الهيئة  ا�صط�ع  ث��ّم 
الكوادر  املحلي من  للمجتمع  امل�صتمر 
املجال  ه���ذا  يف  واالإداري������ة  التعليمية 
وتدريبهم كم�صتوى خام�س واأخري”. 
و���ص��اه��د احل�����ص��ور ع��ر���ص��اً م��رئ��ي��اً عن 
االإن�صانية،  للخدمات  ال�صارقة  مدينة 
تطورها،  وم��راح��ل  اإن�صائها  وب��داي��ات 
وم���ا ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه م��ن اأه�����داف نبيلة، 
وجهودها يف التعليم وتدريب الطلبة 
ت���وف���ره لهم  م���ن ذوي االع���اق���ة، وم���ا 
واأن�صطة  متنوعة  مدار�س  من  املدينة 

تفاعلية متخ�ص�صة. 
�صتان�صفيلد  غ��اري��ث  ال��دك��ت��ور  وال��ق��ى 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة اك�����ص��رت، كلمة 
الإمارة  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود  فيها  ت��ن��اول 
موؤ�ص�صاتها  مب���خ���ت���ل���ف  ال���������ص����ارق����ة 
التعليمية ل�رتقاء مبنظومة التعليم 
ال��ط��ل��ب��ة م���ن ذوي االإع���اق���ة  جل��م��ي��ع 
وتطوير  املعلمني  وبتدريب  وغريهم، 
التعلم  ب���ي���ئ���ة  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  ط������رق 
ا�صتيعاب  ل�����ص��م��ان  اأف�����ص��ل  وج��ع��ل��ه��ا 
وا�صتعر�س  ل��ه��م.   ي��ق��دم  مل��ا  ال��ط��ل��ب��ة 
م�صاريع ال�صراكات بني جامعة اك�صرت 
والتي  للتعليم  ال�����ص��ارق��ة  واأك��ادمي��ي��ة 
جماالت  يف  ب���ّن���اء  ت��ع��اون��اً  �صتت�صمن 
الرامج  وت���ق���دمي  اخل������رات،  ت���ب���ادل 
امل�صرتكة، وعقد الدورات املتخ�ص�صة، 
اإىل جانب االأبحاث العلمية يف جماالت 
تعليم ذوي االإعاقة والدمج والتمكني، 
وزيادة  املجتمع  تطوير  يف  ي�صهم  مما 
وعيه، اإىل جانب توزيع فر�س التعلم 

الرتبوية  ب��ال��ب��ح��وث  االه��ت��م��ام  ع���ر 
والتطبيقية يف هذه املجاالت. 

وقدم طلبة مدينة ال�صارقة للخدمات 
االإن�صانية عر�صاً عن الع�ج باملو�صيقى، 
والتعلم،  املو�صيقى  بني  يدمج  وال��ذي 
كاأحد اأحدث الطرق التي تعمل عليها 
لتقوية  اجلل�صة  كانت  حيث  امل��دي��ن��ة، 
املهارات  لتطوير  وال��رتك��ي��ز  االن��ت��ب��اه 

املعرفية ومتييز مفاهيم االألوان. 
واأ����ص���ارت امل��ع��ل��م��ة ح��م��دة ال��ك��ت��ب��ي من 
م��در���ص��ة ال��وف��اء لتنمية ال��ق��درات، يف 
اأن  اإىل  اجلل�صة،  ع��ن  تعريفية  كلمة 
اأحدث  اأح��د  يعتر  باملو�صيقى  الع�ج 
االأ�صخا�س  تعليم  تطبيقات  توجهات 
املدينة  وت���ع���ت���م���ده  االإع������اق������ة،  ذوي 
اأف�صل  ل�����ص��م��ان  2013م  ع���ام  م��ن��ذ 
�صمن  والتعلم  الت�صخي�س  ممار�صات 
ال��رتب��وي يف التعليم  جم���االت دوره���ا 

والتمكني لهذه الفئة. 
وطالبة  ط���ال���ب���اً   876 اإن  وق����ال����ت 

ا�صتفادوا من جل�صات تطوير قدراتهم 
وم���واه���ب���ه���م، وذل������ك ب���ال���ت���ع���اون مع 
اإىل  اجلنوبية،  ال��ك��وري��ة  اأي���وا  جامعة 
ومعلمة  معلماً   116 تخريج  جانب 
متخ�ص�صني يف هذا النوع من الع�ج، 
البحوث  ون�صر جمموعة من  واإجن��از 

والدرا�صات العلمية املتخ�ص�صة. 
من جانبه األقى الدكتور األك�صندر اآلن 
اك�صرت  بجامعة  الرتبية  كلية  عميد 
ف��ي��ه��ا اجل���ه���ود الكبرية  ت���ن���اول  ك��ل��م��ة 
واخل����ط����ط ال���ط���م���وح���ة الأك����ادمي����ي����ة 
ال�صارقة للتعليم يف خمتلف االجتاهات 
مما يعك�س الدعم ال�حمدود لقطاع 
الرتبية والتعليم من كافة امل�صتويات 

القيادية ومتخذي القرار. 
امل�صتمرة  املتابعة  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���ص��ار 
املثمر  وال���ت���ع���اون  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��ل��ب��ح��وث 
املوؤ�ص�صات  م����ن  واالل����ت����ف����ات  ب��ي��ن��ه��م 
يف  امل�صتمر  ال��ت��ق��دم  اإىل  املتخ�ص�صة 
وتعلم  الطبيعي  والع�ج  النف�س  علم 

ال��ل��غ��ات وغ��ريه��ا م��ن م��ه��ارات، وذلك 
التحديات  م��ع  التعامل  م��ن  للتمكن 
االحتياجات  ذوي  تعليم  جم���االت  يف 
ال�صبل  اأف�������ص���ل  وت����وف����ري  اخل���ا����ص���ة 
التعليم  اأه����داف  لتحقيق  وال��و���ص��ائ��ل 

والدمج وتطوير املهارات. 
ال�صارقة،  حاكم  نائب  �صمو  �صهد  كما 
توقيع  امللتقى،  افتتاح  فعاليات  خ�ل 
ث�ث مذكرات من التفاهم والتعاون 
وتطوير  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل�����ج�����االت  يف 

الرامج االأكادميية وتبادل الطلبة. 
اأكادميية  ب��ني  االأوىل  امل��ذك��رة  وك��ان��ت 
ال�صارقة  وم��دي��ن��ة  للتعليم  ال�����ص��ارق��ة 
ال�صارقة  وهيئة  االإن�صانية،  للخدمات 
ال�صيخة  ووق��ع��ه��ا  اخل���ا����س،  للتعليم 
رئي�صة  القا�صمي  حممد  بنت  جميلة 
الها�صمي  حمدثة  والدكتورة  املدينة، 
احلو�صني  وعلي  االأك��ادمي��ي��ة،  رئي�صة 

مدير الهيئة. 
وت���ن�������س امل�����ذك�����رة ع���ل���ى ال����ت����ع����اون يف 

ع��دد م��ن امل��ج��االت اخل��ا���ص��ة بتطوير 
املرخ�صة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
واالإداري  التعليمي  ال��ك��ادر  وت��دري��ب 
الإجن�����اح ع��م��ل��ي��ات دم���ج ال��ط��ل��ب��ة ذوي 
اخلا�صة  ال���رتب���وي���ة  االح���ت���ج���اج���ات 
جانب  اإىل  التعليمية،  امل��وؤ���ص�����ص��ات  يف 
والعملية  ال��ع��ل��م��ي��ة  اخل�����رات  ت���ب���ادل 
بني االأطراف املوقعة يف جمال خدمة 

الطلبة من نف�س الفئة. 
اأم���ا م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ال��ث��ان��ي��ة فكانت 
اخلا�س،  للتعليم  ال�صارقة  هيئة  بني 
وجامعة  للتعليم،  ال�صارقة  واأكادميية 
اك�صرت، وتخت�س بالعمل على تطوير 
الدبلوم  لدرجات  االأكادميية  الرامج 
تخ�ص�صات  يف  وامل��اج�����ص��ت��ري  ال���ع���ايل 
اخلا�صة،  ال���رتب���وي���ة  االح���ت���ي���اج���ات 
وتطوير مركز متيز علمي يف البحوث 
املجال.  ب��ه��ذا  اخل��ا���ص��ة  وال���درا����ص���ات 
د. حمدثة  م���ن  ك���ل  امل����ذك����رة  ووّق������ع 
الها�صمي، وعلي احلو�صني، ود. غاريث 

�صتان�صفيلد. 
بني  للتعاون  الثالثة  امل��ذك��رة  وك��ان��ت 
يف  اك�صرت  وج��ام��ع��ة  ال�����ص��ارق��ة  جامعة 
جماالت تبادل الطلبة وتوفري فر�س 
درا�صية متخ�ص�صة يف جماالت العلوم 
والدرا�صات  واالجتماعية  االإن�صانية 
جانب  اإىل  اجلامعتني،  ب��ني  الدولية 
امل�����ص��اه��م��ة يف ال���ت���دري���ب واالإ�����ص����راف 
البحوث  جم�������االت  يف  االأك�������ادمي�������ي 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل���ت���ق���دم���ة وال���ع���ل���ي���ا. وّق����ع 
املذكرة كل من الدكتور حميد جمول 
ال�صارقة،  ج��ام��ع��ة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
نائب  �صتان�صفيلد  غ��اري��ث  وال��دك��ت��ور 

رئي�س جامعة اك�صرت. 

•• ال�شارقة-وام:

�صهد �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد 
ال��ق��ا���ص��م��ي ويل عهد  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
ونائب حاكم ال�صارقة رئي�س جمل�س 
�صباح  ال�صرطية،  العلوم  اأك��ادمي��ي��ة 
ام�س حفل تخريج الفوج الرابع من 
)املاج�صتري(  العليا  الدرا�صات  طلبة 

وذلك يف مقر االأكادميية. 
وبداأت مرا�صم احلفل بعزف ال�ص�م 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي 
امل��ت��ح��دة، وت�����وة ع��ط��رة م��ن اآي���ات 
العميد  بعدها  األقى  الذكر احلكيم، 
العثمني  خمي�س  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
م��دي��ر ع���ام االأك���ادمي���ي���ة ك��ل��م��ة قال 
العلوم  اأك���ادمي���ي���ة  “حتتفل  ف��ي��ه��ا: 
احلفل  ه����ذا  ال���ي���وم يف  ال�����ص��رط��ي��ة 
من  ال��راب��ع  الفوج  بتخريج  البهيج، 
ال��ع��ل��ي��ا يف درجة  ال���درا����ص���ات  ط��ل��ب��ة 
املاج�صتري، هذا التخرج والذي يعّد 
مبثابة ح�صاد جهود كوادر تعليمية 
على  خ�لها  من  حر�صت  واإداري����ة، 
وتزويدهم  ط���ب��ن��ا  ع��ق��ول  ت��غ��ذي��ة 
املتعلقة  وامل��ع��ارف  العلوم  مبختلف 
امل�صتقبلية،  وحياتهم  بتخ�ص�صهم 
يكتفوا مبا حققوه  اأال  نرجو  والتي 

لدعمها  ي�����ص��ع��وا  اأن  ب���ل  خ����ل���ه���ا، 
ا�صتكمال  بها، من خ���ل  واالرت��ق��اء 
مرحلة  يف  ال���ع���ل���ي���ا  درا������ص�����ات�����ه�����م 
طموحاتهم  يلبي  ومب��ا  ال��دك��ت��وراه، 
وان��ت��م��ائ��ه��م لبلد  وي���ع���زز والئ���ه���م 

احل�صارة والثقافة والتعليم”. 
واأ�صاف العثمني: “نعمل با�صتمرار 
وم�صاقاتنا  مبناهجنا  االرتقاء  على 
م���ن خ�لها  ل��ن��واك��ب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
ال�صديدة  وت��وج��ي��ه��ات��ك��م  دع���م���ك���م 
باهتمام  تلقيناها  وال��ت��ي  ���ص��ي��دي، 
كبري وب��اآذان �صاغية بع�صاً منها يف 
اجتماع جمل�س االأكادميية باالأم�س 
منهجاً  م��ن��ه��ا  وات���خ���ذن���ا  ال���ق���ري���ب، 
وخطة عمل، الإعداد وبناء منظومة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ت���ط���ورة، ب��ه��دف اإع����داد 
اأج���ي���ال وت��ه��ي��ئ��ة خم���رج���ات، ق����ادرة 
على نفع جمتمعها ووطنها، والدفع 
الفاعل  واالإ���ص��ه��ام  ال��ت��ط��ور،  بعجلة 
العلمية  ن��ه�����ص��ت��ه  يف  واحل���ق���ي���ق���ي 
وا�صتقراره  اأمنه  وتعزز  والتنموية، 

وازدهاره”. 
االأكادميية  اأن  اإىل  العثمني  ولفت 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة خ�صبة  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��د  ب���ات���ت 
وح�صنا من ح�صون املعرفة، وموطنا 
التعليمي  االب���������داع  م����واط����ن  م����ن 

االأم���ن���ي، وم��ق�����ص��داً ل��ل��ب��اح��ث��ني عن 
ا����ص���ت���ك���م���ال درا�����ص����ات����ه����م ال���ع���ل���ي���ا يف 
والبحث  ال�صرطة  اإدارة  تخ�ص�صات 
اجلنائي واجلودة والتميز يف العمل 
االأمني، وهي ت�صعى جاهدة الإ�صافة 
حيث  وف��ري��دة  ج��دي��دة  تخ�ص�صات 
و�صعت منهجا را�صخا ووا�صحا من 
ال��ع��ن��ا���ص��ر واالأول����وي����ات ال��ت��ي تلتزم 
الغر�س وهي برامج  بها الأج��ل هذا 
تواكب  حديثة  تعليمية  وم�صاقات 
املت�صارعة،  وم���ت���غ���ريات���ه  ال��ع�����ص��ر 
درجة  على  تعليمية  هيئة  واأع�صاء 

وبنية  والتميز،  الكفاءة  م��ن  عالية 
متطورة،  وتقنية  تعليمية  حتتية 
ي�صرف  م��ت��خ�����ص�����س  اإداري  وك������ادر 
ويوّفر  التعليمية  املنظومة  وي��دي��ر 
كافة م�صتلزماتها املادية واملعنوية". 
العلوم  اأكادميية  عام  مدير  واختتم 
اخلريجني  بتهنئة  كلمته  ال�صرطية 
م�صريتهم  با�صتكمال  وتو�صيتهم 
ال����دك����ت����وراه  ال��ع��ل��م��ي��ة يف م���رح���ل���ة 
اأف�صل  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  واحل�����ر������س 
اإخ��س  ب��ك��ل  االأم���ن���ي���ة  اخل���دم���ات 

وجودة ومتيز. 

ت�صجيلي  ف��ي��ل��م  ع���ر����س  مت  ب��ع��ده��ا 
املاج�صتري  ب���رن���ام���ج  ح����ول  ق�����ص��ري 
وتطوره من حيث زيادة تخ�ص�صاته 
واعتماد خمتلف الرامج باالإ�صافة 

اإىل اأعداد اخلريجني. 
واألقت اخلريجة منى علي احلمادي 
كلمة نيابة عن زم�ئها اخلريجني 
�صعادتهم  ب���ال���غ  ع���ن  ف��ي��ه��ا  اأع���رب���ت 
حافلة  م�������ص���رية  ب���ع���د  ب���ال���ت���خ���رج 
العلم  واكت�صاب  التعلم  يف  وطويلة 
وامل��ع��رف��ة م��ن ���ص��رح اأك���ادمي���ي رائد 
القانونية  العلوم واملعارف  قدم لهم 

وال�صرطية. 
نحتفل  “اليوم  احل���م���ادي:  وق��ال��ت 
واأوّد  وج��ه��دن��ا،  تعبنا  ث��م��ار  ب��ج��ن��ي 
بهذه املنا�صبة الغالية والعزيزة على 
قلوب اخلريجني، اأن اأنتهز الفر�صة 
الأع���ر وب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن زم���ئ��ي عن 
والعرفان،  والتقدير  ال�صكر  خال�س 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
ل�����حت����اد حاكم  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
العلم  م�������ص���رية  راع�������ي  ال�������ص���ارق���ة 
على  وال��ب��ن��اء،  واحل�����ص��ارة  والعلماء 

دعمه وتي�صريه �صبل ا�صتكمال اأبنائه 
العلوم  باأكادميية  العليا  درا�صاتهم 
الدرا�صية  املنح  وت��وف��ري  ال�صرطية، 
التي اآتت اأكلها وكان لها اأطيب االأثر 

واأعمقه”. 
بتهنئة  كلمتها  احل��م��ادي  واختتمت 
زم�ئها بهذا االجن��از ورف��ع ال�صكر 
رئي�س  �صمو  بقيادة  االأكادميية  اإىل 
اأع�صاء  وك��اف��ة  االأك��ادمي��ي��ة  جمل�س 

الهيئة االإدارية والتدري�صية. 
عهد  ويل  ����ص���م���و  ت��ف�����ص��ل  ب���ع���ده���ا 
ال���������ص����ارق����ة ب���ت�������ص���ل���ي���م ال���������ص����ه����ادات 
اإحدى  باإجناز  وهناأهم  للخريجني، 
خطوات م�صريتهم العلمية ومتمنياً 
لهم التوفيق يف حياتهم امل�صتقبلية. 
كل  ���ص��ه��ادات��ه��م  اخل��ري��ج��ون  وت�صلم 
ال�صرطة  اإدارة  يف  تخ�ص�صه  بح�صب 
اجل�����ودة  اأو  اجل���ن���ائ���ي  ال���ب���ح���ث  اأو 

والتميز يف العمل االأمني. 
ك��م��ا ك���رم ���ص��م��وه ع���ددا م��ن اأع�صاء 
لتفانيهم  تقديرا  التعليمية  الهيئة 
يف  القّيمة  وم�صاهماتهم  العمل،  يف 
اإعداد وتاأهيل هذه االأجيال املتعاقبة 
م���ن م��ن��ت�����ص��ب��ي ب���رام���ج ال���درا����ص���ات 
االإيجابي  ال��ت��اأث��ري  وتقييم  العليا، 
لهم، وخمرجات العملية التعليمية. 

كما ت�صلم �صموه لوحة فنية قدمت 
ل���ه ك��ه��دي��ة ت���ذك���اري���ة م���ن جمل�س 
االأكادميية تعبرياً عن تقدير و�صكر 
الدعم  ع��ل��ى  ل�����ص��م��وه  االأك����ادمي����ي����ة 
حلفل  ال��ك��رمي��ة  وال��رع��اي��ة  ال�صخي 

التخريج. 
ويف ختام احلفل تف�صل �صمو رئي�س 
جمل�س االأكادميية بالتقاط ال�صور 
واأع�صاء  اخلريجني  مع  التذكارية 

جمل�س االأكادميية. 
ح�صر حفل التخريج اإىل جانب �صمو 
ال�صيخ  م��ن  ك��ل  ال�����ص��ارق��ة  ويل عهد 
القا�صمي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن  ���ص��امل 
واللواء  احلاكم،  �صمو  مكتب  رئي�س 
عام  ق��ائ��د  ال�صام�صي  ال����زري  �صيف 
�صرطة ال�صارقة نائب رئي�س جمل�س 
وال��دك��ت��ور من�صور بن  االأك��ادمي��ي��ة، 
القانونية  ال����دائ����رة  رئ��ي�����س  ن�����ص��ار 
ه�ل  وعي�صى  ال�����ص��ارق��ة،  حل��ك��وم��ة 
ال�صارقة  جمل�س  رئ��ي�����س  احل��زام��ي 
ب���ن يعروف  وع���ب���داهلل  ال��ري��ا���ص��ي، 
ال�صوؤون  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال�����ص��ب��و���ص��ي 
جمل�س  واأع���������ص����اء  االإ�����ص�����م����ي����ة، 
مديري  م����ن  وع������دد  االأك����ادمي����ي����ة، 
احلكومية،  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال����دوائ����ر 

واأولياء اأمور اخلريجني. 

•• دبي-وام: 

وقعت موؤ�ص�صة دبي خلدمات امل�حة اجلوية "دانز" - مزود خدمات امل�حة 
اجلوية ومراقبة احلركة اجلوية يف كل من دبي واالإمارات ال�صمالية - ودائرة 
الطريان املدين بال�صارقة اتفاقية للتعاون وتبادل املعلومات والبيانات فيما 
بني الطرفني. وقع االتفاقية �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد اآل مكتوم رئي�س 
االأعلى  الرئي�س  دب��ي  م��ط��ارات  موؤ�ص�صة  رئي�س  امل��دين  للطريان  دب��ي  هيئة 
الرئي�س التنفيذي لطريان االمارات واملجموعة رئي�س موؤ�ص�صة دبي خلدمات 
دائرة  رئي�س  القا�صمي  ع�صام  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ  و���ص��ع��ادة  اجل��وي��ة  امل���ح��ة 
ثاين مدير  اآل  اهلل  �صلطان عبد  ال�صيخ  بال�صارقة بح�صور  امل��دين  الطريان 
دائرة الطريان املدين بال�صارقة و�صعادة حممد عبد اهلل اهلي مدير عام هيئة 
دبي للطريان املدين واملدير التنفيذي املنتدب ملوؤ�ص�صة دبي خلدمات امل�حة 

اجلوية وال�صيد اإبراهيم اهلي نائب الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي خلدمات 
امل�حة اجلوية وذلك يف مكتب �صمو ال�صيخ اأحمد بدبي.

" مت توقيع هذه االتفاقية يف  اآل مكتوم  اأحمد بن �صعيد  ال�صيخ  وقال �صمو 
وقت تتوجه فيه �صناعة الطريان نحو التعايف التام االأمر الذي يحمل معه 
منواً اقت�صادياً اإجمالياً اإىل املنطقة ومن �صاأن االتفاقية هذه اأن ت�صاعد ك� 
ال�صروريني  وال�ص�مة  الكفاءة  ل�صمان  خدماتهما  تو�صيع  على  الطرفني 

ملواكبة النمو ال�صريع يف ميدان خدمات امل�حة".
ت�صغيلية متفوقة من  كفاءة  اإىل حتقيق  االتفاقية  " �صتقود  �صموه  واأ�صاف 
خ�ل ا�صتغ�ل اأحدث التكنولوجيات واملعايري الدولية كما اأنها تظهر كيف 
ميكن اإن�صاء اأوجه التاآزر من خ�ل التعاون بني خمتلف الهيئات عر هدف 
ل�صناعة  م��رك��زا  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  جعل  يف  يتمثل  م�صرتك 
 " القا�صمي  ع�صام  ب��ن  خالد  ال�صيخ  ق��ال  جانبه  م��ن  العامل".  يف  ال��ط��ريان 

حتر�س دائرة الطريان املدين بال�صارقة على مواكبة التطورات التكنولوجية 
ال�صمو  وتوجيهات �صاحب  روؤي��ة  يتما�صى مع  وذل��ك مبا  الطريان  يف قطاع 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل  ال�صارقة ومتابعة �صمو 
العهد نائب حاكم ال�صارقة رئي�س املجل�س التنفيذي وكذلك تعزيز التعاون 
مع خمتلف اجلهات وال�صركاء لتحقيق اأف�صل النتائج واالإجنازات مبا يعك�س 
املكانة املتميزة العاملية الإمارة ال�صارقة". واأ�صاف “ نتطلع اإىل وفرة اخلرات 
اأي�صاً  التعاون  هذا  �صيف�صي  حيث  ال�صراكة  هذه  خ�ل  من  املعرفة  وتبادل 
زيادة  وبالتايل  ودب��ي  ال�صارقة  مطاري  داخ��ل  النظم  وم��واءم��ة  توحيد  اإىل 
 " وقال  املطارين”.  وال�ص�مة يف  الكفاءة  امل�صرتك ورفع م�صتوى  التن�صيق 
من املهم اال�صتثمار يف االبتكار والتكنولوجيا يف قطاع ي�صهد منوا مت�صارعاً 
التفاهم  مذكرة  توقيع  اأن  �صك  وال  النتائج.  اأف�صل  لتحقيق  الطريان  مثل 

هذه �صي�صاعد على دفع عجلة تنفيذ اأحدث التكنولوجيات يف جمال الطريان 
االأمر الذي من �صاأنه اأن يرفع م�صتويات الكفاءة وال�ص�مة والكفاءة البيئية 
بالن�صبة لعمليات مطار ال�صارقة". كما مت توقيع اتفاقية اأخرى من قبل كل 
من ال�صيخ �صلطان عبد اهلل اآل ثاين مدير دائرة الطريان املدين بال�صارقة 
واإبراهيم اأهلي نائب الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي خلدمات امل�حة اجلوية 
تقوم “دانز” مبوجبها بتقدمي اخلدمات الفنية ملطار ال�صارقة مما �صي�صاعد 
واتفق  للعمليات.  اللحظية  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  عملية  تعزيز  على 
التكنولوجية  التمكني  عنا�صر  ا�صتك�صاف  بغر�س  التعاون  على  الطرفان 
املدين  للطريان  الدولية  للمنظمة  التابع  الطريان  نظام  الإط��ار عمل  وفقا 
“ايكاو” وذلك بهدف حتديث وتعزيز االت�صاالت الف�صائية والبنية التحتية 
للم�حة واملراقبة. كما �صيقوم الطرفان بتبادل اخلرات العملية وتطوير 

مواردهما الب�صرية بغية ت�صهيل عملية تنفيذ االتفاقية هذه.

موؤ�س�سة دبي خلدمات املالحة اجلوية ودائرة الطريان املدين بال�سارقة توقعان اتفاقية تعاون

ويل عهد ال�سارقة ي�سهد حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة الدرا�سات العليا باأكادميية العلوم ال�سرطية 

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�سهد افتتاح ملتقى الحتياجات الرتبوية اخلا�سة باأكادميية ال�سارقة للتعليم 

•• ال�شارقة-وام:

حاكم  نائب  القا�صمي  �صلطان  بن  اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  افتتح 
"اإيا�صتا  ال�صنوي  املعر�س  اأم�س،  ال�صارقة، �صباح  رئي�س جامعة  ال�صارقة، 

باجلامعة.  الرئي�صي  املبنى  يف  املقام   ،"2022
الفر�صة للتعرف على  اإتاحة  اإىل  املعر�س الذي يهدف  وجتول �صموه يف 

الثقافات االأخرى واالنخراط يف بيئة احلياة العملية من خ�ل التدريب 
البحثية  وامل��راك��ز  اخلا�صة  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  من  العديد  يف  العملي 
امل�صاركني حيث  الطلبة  �صموه على جتارب  الدولة، مطلعاً  خارج وداخ��ل 
ا�صتعر�صوا رح�تهم وثقافات 26 دولة منها �صوي�صرا واإيطاليا واملغرب 

واليونان وفرن�صا ورومانيا وال�صويد واالأردن وم�صر. 
و�صهد �صمو رئي�س جامعة ال�صارقة عر�س جتارب 54 من الطلبة الذين 

�صمن  العلمي  البحث  جمال  يف  للتدريب  ال�صارقة  جامعة  ا�صت�صافتهم 
وال�صحية،  الطبية  للعلوم  البحوث  ملعهد  التابعة  البحثية  املجموعات 
االإن�صانية  للعلوم  ال��ب��ح��وث  ومعهد  والهند�صة،  ال��ع��ل��وم  ب��ح��وث  ومعهد 
والفلك،  الف�صاء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�صارقة  واأكادميية  واالجتماعية، 
البكالوريو�س،  مرحلة  يف  وطالبة  طالب   24 اجلامعة  ا�صت�صافت  حيث 

و25 من طلبة املاج�صتري، و5 من طلبة الدكتوراه. 

وياأتي هذا املعر�س تزامناً مع احتفاالت جامعة ال�صارقة باليوبيل الف�صي، 
بيوبيلها  )االإيا�صتا(  التدريب  عرو�س  لتبادل  الدولية  املنظمة  واحتفال 
الرونزي ومرور 75 عاما على اإن�صائها، يذكر اأن جامعة ال�صارقة تتمتع 
بع�صوية كاملة يف املنظمة منذ عام 2000م، وهي املمثل الوحيد بدولة 
االإم��ارات العربية املتحدة، حيث بلغ عدد الطلبة الذين مت تبادلهم من 

خ�ل جامعة ال�صارقة 713 طالب وطالبة حتى االآن. 

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يفتتح املعر�ش ال�سنوي اإيا�ستا 2022 بجامعة ال�سارقة 
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•• دبي -وام:

للم�صت�صفيات  ال���دويل  االإحت���اد  مل��وؤمت��ر   45 ال���  ال���دورة  فعاليات  اأم�����س  انطلقت 
الذي اأقيم حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل 
التجاري  دبي  اأي��ام يف مركز  وي�صتمر ث�ثة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
العاملي مب�صاركة وح�صور قادة املوؤ�ص�صات ال�صحية وامل�صت�صفيات يف خمتلف دول 
العامل اإىل جانب ح�صد كبري من �صناع القرار ورا�صمي ال�صيا�صات واملخططني 
وزير  العوي�س  الرحمن بن حممد  املوؤمتر معايل عبد  افتتاح  واالأطباء. ح�صر 
ال�صحة ووقاية املجتمع و�صعادة عو�س �صغري الكتبي املدير العام لهيئة ال�صحة 
ال�صحية  دب��ي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  �صريف  اأح��م��د  عامر  وال��دك��ت��ور  بدبي 

االأكادميية وعدد من امل�صوؤولني.
احلدث  ويعد  وتنظيمه  باإ�صت�صافته  دب��ي  ف��ازت  ال��ذي  – ال��ذي  امل��وؤمت��ر  وعقد 
االأبرز عاملياً يف جمال اإدارة الرعاية ال�صحية - حتت �صعار "حتقيق اال�صتدامة 

وم�صتقبل قطاع امل�صت�صفيات يف 2030".
وقال عو�س �صغري الكتبي خ�ل كلمته يف االإفتتاح اإن تنظيم مثل هذا املوؤمتر 
الدولية  ال�صحية  ال�صاحة  على  مكانتنا  يعك�س  دب��ي  ويف  االإم����ارات  اأر����س  على 
وير�صخ تفوق دبي ومتيزها يف املجال الطبي وذلك وفق روؤية وتوجيهات �صاحب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
واأكد اأن رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم الأعمال املوؤمتر 
اأهدافه  ال��دويل دفعة قوية واأ�ص�صت لنجاحه يف حتقيق كل  منحت هذا احلدث 
اأن  اإىل  م�صريا  احل�صور  اأو���ص��اط  يف  مميزاً  اإيجابياً  مناخاً  اأ�صفت  كما  امل��رج��وة 
املمكنة  احللول  ملناق�صة  القرار  و�صناع  للم�صاركني  قيمة  فر�صة  يتيح  املوؤمتر 
ال�صحة  وم�صتقبل  ال�صحية  ال�صاحة  على  املفرو�صة  العاملية  التحديات  لتجاوز 

وا�صتدامتها ف�صً� عن كونه فر�صة مهمة لتبادل التجارب واخل��رات وتوثيق 
الع�قات وفتح اآفاق جديدة للتعاون بني جميع امل�صاركني.

واأو�صح الكتبي اأن هيئة ال�صحة بدبي حري�صة على ا�صتثمار مثل هذه االأحداث 
املهمة وهذا التواجد احلا�صد الكبري من قادة ال�صحة وكبار امل�صوؤولني للتعريف 
اإجنازات  التحديد من  دبي على وجه  عام ومدينة  ب�صكل  االإم���ارات  مبا حققته 
الذي  القطاع  هذا  يف  م�صتقبً�  اإليه  نتطلع  وما  ال�صحي  القطاع  يف  متوا�صلة 
�صادر  بيان  باإع�ن  للموؤمتر  االفتتاحية  اجلل�صة  وب��داأت  احلياة.  ع�صب  ي�صكل 
عن االإحتاد الدويل للم�صت�صفيات �صدد على اأهمية زيادة الوعي وتقدمي الدعم 
ملديري امل�صت�صفيات ل�صمان رعاية �صحية م�صتدامة على م�صتوى العامل حيث 
متت املوافقة على البيان من قبل مزودي خدمات الرعاية ال�صحية وامل�صت�صفيات 

لدى اجلمعية العامة ل�إحتاد الدويل للم�صت�صفيات.
كما مت التاأكيد خ�ل البيان على واحدة من الق�صايا العاملية املهمة والتي جاءت 
تقدمي  من  يتجزاأ  ال  ج��زء  اأن��ه  على  املناخي  التغري  مع  "التعامل  عنوان  حتت 

الرعاية ال�صحية".
 "IHF " واأكد رونالد الفاتر الرئي�س التنفيذي ل�إحتاد الدويل للم�صت�صفيات
املناخ  تغري  اأن  مو�صحا  ال�صحية  الرعاية  قطاع  يف  ل�إ�صتدامة  املا�صة  احلاجة 
يوؤثر على �صحة االإن�صان حيث تتزايد االإعتبارات حول هذا التغري الذي ي�صكل 

اأكر تهديد على �صحة االإن�صان يف امل�صتقبل.
زيادة  باأهمية  دراي��ة  للم�صت�صفيات نحن على  ال��دويل  " كاأع�صاء االحت��اد  وق��ال 
عند  ا�صتدامة  اأك��رث  بطرق  ال�صحية  االأنظمة  الإدارة  املبا�صر  والتحرك  الوعي 

ال�صحية  واالأنظمة  امل�صت�صفيات  تعتر  حيث  املناخي  التغري  لتبعات  االإ�صتجابة 
يف اخلطوط االأمامية ولذلك فاإننا ندرك مدى التاأثريات الناجمة عنه .. وقد 

بداأنا للتو يف معاجلة دور القطاع ال�صحي حلل تلك امل�صكلة".
من جانبها قالت ديبورا ج بوين رئي�صة االإحتاد الدويل للم�صت�صفيات والرئي�س 
 " ال�صحية..  الرعاية  يف  التنفيذيني  للمديرين  االأمريكية  للكلية  التنفيذي 
االإمارات  دولة  للم�صت�صفيات يف  الدويل  االإحت��اد  متحم�صون الإ�صت�صافة موؤمتر 
بدبي.. ونتطلع اإىل التعرف على جهود �صركائنا يف هيئة ال�صحة بدبي يف تعزيز 
مناذج الرعاية املبتكرة واملتكاملة وامل�صاركة املجتمعية. كما �صريكز حدثنا يف دبي 

على الدفع باحللول وتو�صيع نطاق العمل وتاأثريه يف امل�صتقبل".
العامة  ال�صحة  حماية  اإدارة  مدير  البلو�صي  رم�صان  الدكتور  اأ�صار  جانبه  من 
يف هيئة ال�صحة بدبي رئي�س اللجنة املنظمة للموؤمتر اإىل اأن احلدث �صيناق�س 
التحديات التي تواجه القوى العاملة يف قطاع الرعاية ال�صحية واحللول املتعلقة 
بها باالإ�صافة اإىل طرق واأ�صاليب �صمان �ص�مة مقدمي الرعاية ال�صحية ودور 
القيادة الرائدة يف بناء و�صياغة املوؤ�ص�صات ال�صحية الناجحة كما �صيناق�س اأي�صاً 

التوجهات العاملية نحو امل�صت�صفيات اخل�صراء والنظم الداعمة لها م�صتقبً�.
وذكر اأن املوؤمتر �صيبحث العديد من املو�صوعات املهمة منها: و�صع بروتوكوالت 
الت�صخي�س والع�ج ف�صً�  طبية مطورة للم�صت�صفيات وحتديث نظم وو�صائل 
واملراكز  امل�صت�صفيات  داخل  املر�صى  ب�ص�مة  املتعلقة  الطبية  البحوث  دعم  عن 

الطبية والعيادات.
اأعمال  اأن  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�صة  اخلاجة  فريدة  الدكتورة  واأو�صحت 

املوؤمتر تتميز بزخم املناق�صات والتكامل والرثاء العلمي حيث يت�صمن احلدث 
اأكرث من 30 جل�صة عامة وجل�صات موازية وم�صاركة اأكرث من 150 متحدثاً 
وعر�س 150 مل�صقاً علمياً واأكرث من 13 جهة عار�صة من العاملني يف القطاع 
من  اأك��رث  فيه  ت�صارك  متخ�ص�س  طبي  معر�س  تنظيم  اإىل  باالإ�صافة  ال�صحي 
13 �صركة حملية واإقليمية ودولية تقدم اأحدث التطورات واالبتكارات ال�صحية 

املتعلقة مبختلف التخ�ص�صات الطبية.
من جانبه قال الدكتور عبد ال�ص�م املدين �صفري برملان البحر االأبي�س املتو�صط 
اأدركت  " لطاملا  القاب�صة"..  "اندك�س  رئي�س  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  يف 
الرعاية  املحوري ل�بتكار يف قطاعات  الدور  االإم��ارات  الر�صيدة لدولة  القيادة 
ال�صحية ال �صيما يف قطاع امل�صت�صفيات مبا يحقق نتائج اأف�صل ويزيد من كفاءة 
نظام الرعاية ال�صحية..ومن خ�ل تنظيم الدورة ال� 45 ملوؤمتر االحتاد الدويل 
للم�صت�صفيات جندد التزامنا بتوفري البيئة املنا�صبة ل�أفراد وال�صركات وتعزيز 
العديد من  على  ال�صوء  املوؤمتر  االأول من  اليوم  فعاليات  و�صلطت  التوا�صل". 
املو�صوعات املهمة التي تناق�س اأحدث التطورات العاملية املتعلقة بالتحديات التي 
تواجهها امل�صت�صفيات يف قطاع الرعاية ال�صحية يف جميع اأنحاء العامل وتطبيق 
والتكنولوجيا  الذكية  واحل��ل��ول  االبتكارات  اإىل  باالإ�صافة  االأف�صل  املمار�صات 
الأفراد  م�صتدامة  �صحية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  وط���رق  ال�صحة  ق��ط��اع  يف  الرقمية 

املجتمع و�صمان ا�صتمرارية اخلدمات اأثناء االأزمات وبعدها.
واأث�����ره على  ال��دق��ي��ق  "الطب  ع��ن��وان  امل���وؤمت���ر بجل�صة حت��ت  ب��رن��ام��ج  وا���ص��ت��ه��ل 
جل�صات  من  العديد  اإىل  باالإ�صافة  ال�صحية"  اخل��دم��ات  وتقدمي  امل�صت�صفيات 
احلوار والعرو�س التقدميية التي ناق�صت الرعاية ال�صحية على امل�صتوى العاملي 
وطواقم التمري�س واالإ�صتدامة البيئية ورعاية االأطفال واحلفاظ على ال�صحة 
يف اأوقات التغيري الع�صيبة وكيفية �صد الثغرات ومد ج�صور التعاون من خ�ل 

التكنولوجيا والتعاون.

•• اأبوظبي-وام:

ات��ف��اق��ي��ة �صراكة  ال��ث��ق��اف��ة وال�������ص���ي���اح���ة-اأب���وظ���ب���ي  دائ������رة  وق���ع���ت 
العاملي حللول توزيع  املزود  "ويب بيدز"،  ا�صرتاتيجية جديدة مع 
خدمات االإقامة وال�صيافة واملنتجات لقطاع ال�صياحة، وذلك خ�ل 

م�صاركتها مبعر�س �صوق ال�صفر العاملي يف لندن. 
وتهدف االتفاقية اإىل تعميق اأطر التعاون بني اجلانبني يف جوانب 
خمتلفة ت�صمل تعزيز وعي وك�ء ال�صفر وبرامج العط�ت اخلارجية 
�صمن �صبكة "ويب بيدز" باملقومات ال�صياحية اال�صتثنائية يف اأبوظبي 
..وت�صهد اأي�صاً تنظيم �صل�صلة من الندوات عر االإنرتنت واجلوالت 
الرتويجية والرح�ت التعريفية اإىل العا�صمة االإماراتية، الإتاحة 
املجال اأمامهم للتعرف عن قرب على الوجهة ال�صياحية، وما تتميز 

ب��ه م��ن ع��رو���س وم��ع��امل ج��ذب وج���والت ُتلهم زواره����ا، وحتفزهم 
اأنها  ل��صتمتاع بها وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم ال�صخ�صية.  كما 
مع  بالتزامن  "ويب بيدز"،  متهد الطريق الإث��راء قائمة منتجات 
اإط�����ع ���ص��رك��ائ��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب ال��رتف��ي��ه��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واملعامل 
مبا  بالفعاليات،  احلافل  وجدولها  اأبوظبي،  يف  املُذهلة  الطبيعية 
امللك"  "االأ�صد  ال�صهرية  املو�صيقية  ب����رودواي  م�صرحية  ذل��ك  يف 
التي حتت�صنها للمرة االأوىل يف منطقة ال�صرق االأو�صط، ومعر�س 
اأبوظبي.   اللوفر  متحف  يف  احلداثة"  درب  على  "االنطباعية: 
ال�صياحة يف دائرة  وقال �صعادة �صالح حممد اجلزيري، مدير عام 
"ويب  مع  اجلديدة  �صراكتنا  "تدعم  وال�صياحة-اأبوظبي:  الثقافة 
م�صاركة  اإىل  الرامية  مبادراتنا  يف  قدماً  للم�صي  خطواتنا  بيدز" 
اأبوظبي مع العامل، وت�صليط ال�صوء على معاملها وجتاربها املُلهمة، 

مع  التعاون  ..وي�صاهم  العام  مدار  على  الكت�صافها  اجلميع  ودع��وة 
اأ�صواق  فتح  يف  وال�صياحة  ال�صفر  قطاع  يف  العاملة  اجل��ه��ات  اأب���رز 
عاملية جديدة اأمامنا، حيث متنحنا هذه االتفاقية من�صة للتوا�صل 
املبا�صر مع وك�ء ال�صفر وبرامج العط�ت و�صركات اإدارة الوجهات 
واملنتجات �صمن �صبكة "ويب بيدز"، للرتحيب باملزيد من الزوار يف 
"ويب  العا�صمة".  من جانبه، قال عمرو عز الدين، رئي�س �صركة 
"�صعداء بالتعاون مع  بيدز" يف منطقة ال�صرق االأو�صط واأفريقيا: 
دور  تفعيل  على  ي�صاعدنا  مبا  وال�صياحة-اأبوظبي،  الثقافة  دائ��رة 
�صبكة �صركائنا العامليني يف قطاع ال�صفر وال�صياحة لتقدمي االإمارة 
اأنحاء  تطلعات عم�ئهم يف جميع  تلبي  متكاملة  �صياحية  كوجهة 
العامل ..ون�صعى من خ�ل هذه ال�صراكة اإىل زيادة الوعي بالعرو�س 

والتجارب الرائعة يف اأبوظبي". 

دائرة الثقافة وال�سياحة اأبوظبي توقع اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية جديدة مع ويب بيدز 

دبي .. انطالق موؤمتر الإحتاد الدويل للم�ست�سفيات

•• اأبوظبي - وام:

اأن دول��ة االإم���ارات تتمتع  امل��ري وزي��ر االقت�صاد  اأك��د معايل عبداهلل بن ط��وق 
اإقليمياً  املنطقة بو�صفها حا�صنة ومقراً  رائدة على م�صتوى  اإع�مية  مبكانة 
الأهم موؤ�ص�صات االإع�م الدولية حيث ت�صهد �صناعة االإع�م والرتفيه بالدولة 
اال�صتثمارات  ال�صتقطاب  امل��وؤه��ل��ة  احل���رة  املناطق  ام��ت���ك  م��ع  اإي��ج��اب��ي��اً  من���واً 
االإع�مية يف املنطقة احلرة ل�إع�م باأبوظبي و مدينة دبي ل�إع�م ومدينة 

ال�صارقة ل�إع�م.
وقال معاليه يف ت�صريح لوكالة اأنباء االإمارات "وام" :"ياأتي انط�ق فعاليات 
اأب��وظ��ب��ي حت��ت رع��اي��ة �صمو  املقبل يف  االأ���ص��ب��وع  ل���إع���م  ال��ع��امل��ي  الكوجنر�س 
ديوان  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ 
الرئا�صة لُتقدم م�صاحة مثالية ل�صناع القرار وامل�صتثمرين واملبدعني يف املجال 
التطورات  ظل  يف  والفر�س  التحديات  ودرا���ص��ة  والنقا�س  للحوار  االإع���م��ي 
والتغريات املت�حقة خا�صة على �صعيد التقدم التكنولوجي وما اأ�صفر عنه من 
اأدوات وو�صائل ومن�صات توا�صل متنوعة وهو ما يتطلب اإع�ماً مبتكرا وواعياً 

ومواكباً للع�صر". واأكد ثقته باأن اجلل�صات التي �صيحت�صنها الكوجنر�س العاملي 
وتعزيز  االإع�مية  ال�صراكات  وعقد  للتوا�صل  مهمة  اإ�صافة  �صتمثل  ل�إع�م 
م�صاهمة ال�صركات وجمتمع االأعمال يف تنمية فر�س واآفاق العمل االإع�مي، 
و�صيكون له دور موؤثر على �صعيد املنطقة والعامل يف �صياغة م�صتقبل وتوجهات 

االإع�م، وخلق املزيد من االأفكار واملبادرات االإع�مية املبتكرة واالإبداعية.
اأن احت�صان االإمارات ملئات ال�صركات واملوؤ�ص�صات االإع�مية  واأ�صار معاليه اإىل 
العاملية يعد موؤ�صرا وا�صحا على الثقة العاملية للموؤ�ص�صات االإع�مية الدولية 
يف بيئة االأعمال بالدولة وتوافر املناخ الداعم ل�أن�صطة وال�صناعات االإبداعية 
وت�صريعات  ومتطورة  اآمنة  متكاملة  رقمية  حتتية  بنية  اإىل  واملرتكزة  عموما 
عالية.  تناف�صية  ا�صتثمارية مبميزات  بيئة  اإىل  اإ�صافة  داعمة ومرنة  وقوانني 
واأ�صاف اأن دولة االإمارات تنظر اإىل اأن�صطة االقت�صاد االإبداعي باعتبارها رافداً 
رئي�صياً لدفع عجلة التنمية االقت�صادية واالجتماعية ال�صاملة وامل�صتدامة يف 
املقبلة  اخلم�صني  وخطط  الطموحة  التنموية  للروؤية  ووفقا  االإم���ارات  دول��ة 
 5 بن�صبة  االإبداعية  ال�صناعات  مل�صاهمة  االإم��ارات هدفا طموحا  حيث و�صعت 
اإحدى  االإع�مية  االأن�صطة  ومتثل   2031 بحلول  املحلي  الناجت  يف  املائة  يف 

ركائز االقت�صاد االإبداعي والذي يحمل العديد من الفر�س االقت�صادية املهمة 
خا�صة يف ظل التطورات ال�صريعة للتكنولوجيا املتقدمة.

واأ�صار اإىل اأن دولة االإم��ارات حتتل اليوم املركز االأول عربياً والثانية عاملياً يف 
جمال ال�صلع واخلدمات االإبداعية كما حتتل الدولة املرتبة ال�صاد�صة عاملياً يف 
 .2021 لنتائج موؤ�صر االبتكار العاملي  موؤ�صر �صادرات ال�صلع االإبداعية وفقاً 
وتابع : " ت�صري التقديرات العاملية اإىل منو قيمة قطاع اخلدمات االإع�مية 
الذكاء  �صوق  واأن قيمة  املقبل  العام  تريليون دوالر خ�ل   2.4 اإىل  والرتفيه 
مليارات  اال�صطناعي العاملي يف و�صائل االإع�م والرتفيه بلغت اأكرث من 10 
دوالر يف عام 2021". وقال معاليه : “ اإننا نعي�س اليوم يف عامل �صريع التغري 
و�صناعة االإع�م بحكم طبيعتها التفاعلية هي اإحدى اأكرث ال�صناعات املواكبة 
والتحول  املت�صارعة  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  اأوج����دت  وق��د  ال��ت��غ��ريات  ل��ه��ذه 
الرقمي الكبري فر�صاً هائلة - ورمبا تكون غري م�صبوقة - لنمو دور االإع�م 
التنموية لي�س فقط بحكم طبيعته كو�صيلة  املوؤثرة يف امل�صرية  كاأحد الروافد 
ل��صتثمار  ف��ر���س  م��ن  يطرحه  م��ا  ظ��ل  يف  اأي�صا  واإمن���ا  والتوعية  للتوا�صل 

والعمل وتطوير املواهب واملهارات االإبداعية”.

•• ال�شارقة-وام:

العاملي  الكونغر�س  ال�صارقة يف  االإع�مي حلكومة  املكتب  ُي�صارك 
ل�إع�م الذي �صيقام حتت رعاية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �صوؤون الرئا�صة وتنظمه 
وكالة  مع  �صركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س "اأدنيك" بال�صراكة 
 – للمعار�س  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  "وام" يف  االإم����ارات  اأن��ب��اء 

اأدنيك اأبوظبي خ�ل الفرتة 15 – 17 نوفمر 2022. 
واأكد �صعادة طارق �صعيد ع�ي مدير عام املكتب االإع�مي حلكومة 
ل�إع�م  ال��ع��امل��ي  الكونغر�س  وم��وؤمت��ر  معر�س  اأه��م��ي��ة  ال�صارقة 
اآخر  على  والتعرف  العاملية  االإع�مية  اخل��رات  وت��ب��ادل  نقل  يف 
االإع�مي  احل��دث  يتيحه  ما  اإىل  االإع���م الفتاً  تطورات �صناعة 

الفريد من نوعه من فر�س ا�صتك�صاف منو القطاع وتقييمه. 
واأ�صار ع�ي اإىل حر�س املكتب على امل�صاركة يف "الكونغر�س" كونه 
م�صاركة  وي�صهد  االإم��ارات  دولة  ت�صت�صيفه  ا�صتثنائيا  عامليا  حدثا 

اأكرث من 300 جهة اإع�مية و150 �صركة عار�صة من 17 دولة 
م�صاركة اإ�صافة اإىل تنظيم 30 جل�صة حوارية ي�صارك فيها نخبة 
من قادة وخراء وم�صوؤويل املوؤ�ص�صات االإع�مية املحلية والعاملية 
جماالت  يف  املتخ�ص�صة  املو�صوعات  من  العديد  ومناق�صة  لطرح 
االإع�����م وال��ت��وا���ص��ل ال��رق��م��ي وال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي والتقنيات 

املتقدمة. 
يف  م�صاركته  خ���ل  ال�صارقة  حلكومة  االإع���م��ي  املكتب  وينقل 
االإع�مية  ال�صارقة  اإمارة  ل�إع�م" جتربة  العاملي  "الكونغر�س 
واالت�صال  االإع���م  بقطاعي  املتعلقة  وبراجمه  املكتب  وم��ب��ادرات 

احلكومي. 
ال�صارقة  اإم��ارة  درا�صة واقع االت�صال احلكومي يف  كما ي�صتعر�س 
يف  احل��ك��وم��ي  ل�ت�صال  املهني  ال��دب��ل��وم  ع��ن  الر�صمي  واالإع�����ن 

دورته الثانية. 
وتت�صمن اأجندة املكتب االإع�مي حلكومة ال�صارقة يف "الكونغر�س" 
تقدمي جتارب خمتلفة منها ما يتعلق بجائزة ال�صارقة ل�ت�صال 

والن�سء  ل�أطفال  االإع�مي  للتدريب  اإثمار  وبرنامج  احلكومي 
وب��رن��ام��ج ال��ظ��ل ال��وظ��ي��ف��ي ب��االإ���ص��اف��ة اإىل جت���ارب امل��ر���ص��ح��ني يف 
برنامج املتحدث الر�صمي الذي يتبناه املكتب وي�صتهدف اجلهات 

املختلفة يف حكومة ال�صارقة. 
وي��ط��ل��ع ح�����ص��ور ال��ك��ون��غ��ر���س ال��ع��امل��ي ل���إع���م ع��ل��ى ب��رام��ج عمل 
اإدارات املكتب االإع�مي حلكومة ال�صارقة مبا فيها املركز الدويل 
ل�ت�صال احلكومي واملوقع االإخباري االإلكرتوين "ال�صارقة 24" 
ونادي ال�صارقة لل�صحافة كما يتيح املكتب للح�صور االط�ع على 
جتربة من�صة االإع�م الذكي التي تعنى بتوحيد العمل االإع�مي 
احلكومي  االت�صال  يف  متميزة  ك��ف��اءات  وب��ن��اء  ال�صارقة  اإم���ارة  يف 

والعمل االإع�مي يف خمتلف اجلهات والدوائر احلكومية. 
وينظم املكتب �صمن فعالياته يف الكونغر�س حواراً ملهماً لعر�س 
جتربة اجلامعات يف برنامج الظل الوظيفي باالإ�صافة اإىل عر�س 
االإع�مي  للمكتب  التابع  ل�ت�صال  ال�صارقة  مركز  عمل  اأوراق 

حلكومة ال�صارقة. 

•• ال�شارقة-الفجر:

املعنية  ال��ع��امل��ّي��ة  االإن�����ص��ان��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  الكبري"،  "القلب  م���ددت 
من  تتخذ  التي  ال��ع��امل،  ح��ول  واملحتاجني  ال�جئني  مب�صاعدة 
اإمارة ال�صارقة مقرا لها، فرتة ا�صتقبال طلبات امل�صاركة يف الدورة 
ال�جئني  ودع��م  ملنا�صرة  الدولية  ال�صارقة  جائزة  من  ال�صابعة 
للعام 2023، اإىل 30 نوفمر اجلاري، بهدف فتح املجال الأكر 
https://tbhf.ae/  عدد من امل�صاركات وذلك عر الرابط

.nomination/?lang=ar
وت�صتقبل اجلائزة، التي تنظم �صنوياً منذ العام 2017 بالتعاون 
مع املفو�صية ال�صامية ل�أمم املتحدة ل�صوؤون ال�جئني، تر�صيحات 
من  واأفريقيا  اآ�صيا  يف  االإن�صانية  للمنظمات  واالأف���راد  املوؤ�ص�صات 
الذين قدموا خدمات ا�صتثنائية ل�جئني واملهّجرين ق�صرياً عن 

ب�دهم، وتركت اآثاراً اإيجابية م�صتدامة على حياتهم ب�صكل عام، 
وعززت من قدرتهم على الو�صول اإىل الغذاء والرعاية ال�صحية 

والنف�صية والتعليم.
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ودع��م  برعاية  اجل��ائ��زة  وحتظى 
���ص��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�����ص��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى حاكم 
بنت  ج��واه��ر  ال�صيخة  �صمو  وقرينته   ، اهلل-  -حفظه  ال�����ص��ارق��ة 
حممد القا�صمي، رئي�صة موؤ�ص�صة القلب الكبري، املنا�صرة البارزة 
املتحدة  ل����أمم  ال�صامية  املفو�صية  ل��دى  ال���ج��ئ��ني  ل���أط��ف��ال 
ل�صوؤون ال�جئني، وتبلغ قيمتها 500 األف درهم اإماراتي، وهي 
احت�صاب  يتم  وال  الكبري،  القلب  موؤ�ص�صة  م��ن  خا�صة  م�صاهمة 

قيمة اجلائزة من اأي ترعات تقدم للموؤ�ص�صة.
ر�صمياً  م�صجلة  امل�صاركة  املنظمة  ت��ك��ون  اأن  اجل��ائ��زة  وت�����ص��رتط 
كمنظمة غري ربحية تعمل يف املجال االإن�صاين، وتقدم اخلدمات 

تاريخ  من  واح��دة  �صنة  عن  تقل  ال  مل��دة  واالجتماعية  االإن�صانية 
الرت�صيح للجائزة، واأن تكون قيمها و�صلوكياتها متوافقة مع قيم 
موؤ�ص�صة القلب الكبري واملفو�صية ال�صامية ل�أمم املتحدة ل�صوؤون 
يتم  اأو  نف�صها،  لرت�صيح  التقدم  للمنظمات  وميكن  ال�جئني، 

تر�صيحها من قبل اأفراد اأو منظمات اأخرى.
عمل  ت��اأث��ري  م��دى  امل�صاركة  املنظمات  تقييم  معايري  وتت�صمن 
امل�صتهدفة،  املجتمعات  على  ملمو�صة  فوائد  حتقيق  يف  منها  كل 
اإىل  اإ�صافة  املنفذة،  امل�صاريع  يف  االبتكار  تطبيق  على  وقدرتها 
لتعزيز  امل��ن��ظ��م��ات  تتبعها  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة  وامل��م��ار���ص��ات  امل�����ص��اري��ع 
اال���ص��ت��دام��ة، وم���دى م��راع��ات��ه��ا م��ب��داأ امل�����ص��اواة ب��ني اجلن�صني يف 
تخطيط وتنفيذ تلك الرامج وامل�صاريع، اإىل جانب قدرة املنظمة 
االإن�صاين وب�صكل خا�س يف  العمل  القائمة يف  الفجوات  �صد  على 

حاالت الطوارئ. 

عبداهلل بن طوق ل�)وام( : الكوجنر�ش العاملي لالإعالم فر�سة مثالية ل�سناع القرار وامل�ستثمرين واملبدعني يف املجال الإعالمي

املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة ُي�سارك 
يف الكونغر�ش العاملي لالإعالم 

القلب الكبري متدد ا�ستقبال تر�سيحات جائزة ال�سارقة الدولية ملنا�سرة ودعم الالجئني 2023 لغاية 30 نوفمرب 

•• راأ�س اخليمة -وام:

راأ���س اخليمة  العامة يف  دائ��رة اخلدمات  اأطلقت 
التي  البيئية  امل��خ��ال��ف��ات  قيمة  خلف�س  م��ب��ادرة 
 50% بن�صبة  البيئية  راق���ب  دوري����ات  ح��ررت��ه��ا 
16 نوفمر اجلاري  اأي��ام ابتداء من يوم   3 ملدة 

مبنا�صبة اليوم العاملي للت�صامح.
لن�صر  الدائرة  مبادرات  �صمن  املبادرة  هذه  تاأتي 
ب��ي��ئ��ة �صحية  ث��ق��اف��ة احل���ر����س ع��ل��ى  ال���وع���ي و 
�صعادة  ل���رف���ع  ت��وج��ه��ات��ه��ا  و���ص��م��ن  م�����ص��ت��دام��ة 

املتعاملني.

وقال �صعادة املهند�س خالد ف�صل العلي مدير عام 
اإن عدد  راأ���س اخليمة  دائ��رة اخلدمات العامة يف 
املخالفات التي حررها مفت�صو راقب هو 5734 

خمالفة بيئية خ�ل االأ�صهر ال� 11 املا�صية.
ال�صواطئ  اأن���ه مت حت��ري��ره��ا يف  ال��ع��ل��ي  واأ����ص���اف 
االأماكن  من  وغريها  وال�صوارع  العامة  واملرافق 
يف االإمارة .. موؤكدا على اأهمية و�صرورة تثقيف 
وال�صوارع  ال�����ص��واط��ئ  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  اجل��م��ه��ور 
املخلفات  باإلقاء  تلويثها  وع��دم  العامة،  واملرافق 
اإمارة  اأج��ل  االأم��اك��ن املخ�ص�صة لها م��ن  يف غ��ري 

نظيفة وم�صتدامة.

اخلدمات العامة يف راأ�ش اخليمة تخف�ش املخالفات البيئية بن�سبة 50 %

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن رهن معدات    

اإع�ن بالن�صر
االثاث  ل�صناعة  هاو�س  راتان  م�صنع  ال�صادة/  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
القيوين  اأم  يف  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  )ذ.م.م(  والديكور 
)حكومة اأم القيوين( برقم)379( يرغبون يف رهن اآالت واملعدات واملنقوالت 

ل�صالح/ بنك االإ�صتثمار )�س.م.ع( تعدي�ت اخرى:
 )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعم�بن�س 
للعلم  االع�ن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة 
وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا 
االع�ن 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�صديقات  

70555

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
 )18833 رق��م  )رخ�صة  )������س.ذ.م.م(  ح��رة  منطقة  �صوليو�صنز  بزن�س  ت��ي  اأن���د  /اأر  �صركة 
لدى  واملرخ�صة   ، املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة   ، دب��ي   ، دب��ي ل�إع�م  ب���� مدينة  والكائنة 
�صلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�صركة املذكورة يف اع�ن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه 
وفقا  ال�صركة.  وح��ل  اغ���ق  ب�صاأن  بتاريخ   عقد  ال��ذي  اإجتماعه  يف  االإدارة  جمل�س  بوا�صطة 
لذلك، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 
هذه املطالبات خ�ل 45  يوما من تاريخ هذا االع�ن عن طريق الريد امل�صجل او االت�صال 

ب: ال�صيد / عبدالكرمي يحي 
اإ�صم ال�صركة : حمد للمحا�صبة والتدقيق 

دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 0528124000 

akarim_yehya@hamadcpa.com :  الريد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�صعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
70197

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

الأ�سماك  لزراعة  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادات  ُفقدت 
)اأ�سماك( ASMAK(( بال�سماء التالية: 

�سيف  �سعيد  �سيخه   -  1
 �سهادة رقم ASMAK1713119 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

نايع  احمد  اهلل  عبد  اأحمد   -  2
 �سهادة رقم ASMAK1716737 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

نايع  احمد  اهلل  عبد   -  3
 �سهادة رقم ASMAK1713118 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

الرجاء ممن يجدهم ت�سليمها لل�سركة املذكورة اعاله اأو الت�سال على موبايل رقم 
م�سكورا.  0543000403

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

ُفقدت �سهادات اأ�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة لزراعة الأ�سماك 
)اأ�سماك( ASMAK(( بال�سماء التالية: 

الكعبي  حمدان  ح�سن  احمد  �سيخه   -  1
 �سهادة رقم ASMAK1716517 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

الكعبي  حمدان  ح�سن  احمد  حمدان   -  2
 �سهادة رقم ASMAK1713670 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

على  الت�سال  اأو  اعــاله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدهم  ممن  الرجاء 
موبايل رقم 0502001012 م�سكورا.

غ������ازى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
بنغ�دي�س  ع�����ب�����دال�����رب، 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )0537840BN( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0503883289

فقدان جواز �سفر

اجن����ل����ني   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الفلبني   ، دجل�������ادو  ط���ن���ا����س 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )8147204EC(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
امل��دع��و / روزم��اي��ا جمال  فقد 
اندوني�صيا   ، ���ص��وه��وى  ال��دي��ن 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى    )7864742B(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
بال�صفارة االندوني�صية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

افان�صو   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اجلن�صية  ال�����ص��ن��غ��ال   ، ب����ا 
 ج�����������������واز ��������ص�������ف�������ره رق�������م 
)02334285A( يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  ال�صنغال  ب�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

�صمن حملة اأبوظبي املجتمعية لدعم 
ال��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��رع وزراع����ة 
التي  "حياة"،  واالأن�����ص��ج��ة  االأع�����ص��اء 
اأط��ل��ق��ه��ا م��ع��ايل ع��ب��د اهلل ب��ن حممد 
 – ال�صحة  دائ����رة  رئ��ي�����س  ح��ام��د،  اآل 
اأبوظبي، على هام�س فعاليات املوؤمتر 
ال�������دويل مل�����ب�����ادرات ال����ت����رع وزراع������ة 
الذي  الب�صرية  واالأن�صجة  االأع�����ص��اء 
 7 الفرتة من  اأبوظبي يف  ت�صت�صيفه 
االإدارة  �صجل فريق  9 نوفمر،  حتى 
التنفيذية يف دائرة ال�صحة – اأبوظبي 
الرنامج  يف  ل���أع�����ص��اء  ك��م��ت��رع��ني 
دع���م���اً  وذل��������ك  "حياة"،  ال����وط����ن����ي 
للرنامج وامل�صاهمة يف ت�صجيع اأفراد 
كمترعني  الت�صجيل  ع��ل��ى  املجتمع 

يف  وامل�صاهمة  واالأن�صجة  االأع�صاء  يف 
الذين  امل��ر���ص��ى  ح��ي��اة  ج���ودة  حت�صني 

يعانون من الف�صل الع�صوي. 
�صعادة  الرنامج  يف  امل�صجلون  وتقدم 
وكيل  الكعبي،  الدكتور جمال حممد 
دائ���رة ال�صحة – اأب��وظ��ب��ي، وك��ل من 
املدير  ال�������ص���وي���دي،  را����ص���د  ال���دك���ت���ور 
العاملة  ال���ق���وى  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املعيني،  ه���دى  ال��دك��ت��ورة  ال�����ص��ح��ي��ة، 
ال�صوؤون  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
املدير  الزعابي،  هند  اال�صرتاتيجية، 
الرعاية  م��ن�����ص��اآت  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املدير  اخل���������وري،  ع���ل���ي  ال�������ص���ح���ي���ة، 
املالية،  ال�����ص��وؤون  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املدير  امل����زروع����ي،  م����رمي  ال���دك���ت���ورة 
ل��ق��ط��اع م������زودي متويل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اآل  الدكتور �صالح  ال�صحية،  الرعاية 

علي، املدير التنفيذي ملركز اجلاهزية 
واال�صتجابة للطوارئ. 

املجتمعية  اأب��وظ��ب��ي  ح��م��ل��ة  وت���رتك���ز 
على حماور اأ�صا�صية تت�صمن ت�صجيع 
كافة اأفراد املجتمع على ت�صجيل اإبداء 
الرغبة يف الترع باالأع�صاء واالأن�صجة 
ب��ع��د ال���وف���اة وت�����ص��ل��ي��ط ال�����ص��وء على 
ق�ص�س النجاح التي حققتها اأبوظبي 
االإمارة  واإمكانات  وا�صتعرا�س جتربة 
االأع�صاء  وزراع���ة  الترع  يف جم��االت 

واالأن�صجة الب�صرية. 
اإىل م��وا���ص��ل��ة رفع  وت��ه��دف احل��م��ل��ة 
باأهمية  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ب��ني  ال��وع��ي 
يجنبهم  �صحي  ح��ي��اة  اأ���ص��ل��وب  تبني 
باأ�صلوب  مرتبطة  الأمرا�س  التعر�س 
اإىل  االأع�صاء واحلاجة  احلياة وف�صل 
ذل���ك ممار�صة  وي��ت�����ص��م��ن  ال����زراع����ة. 

الن�صاط البدين بانتظام واتباع نظام 
غ���ذائ���ي ���ص��ح��ي ل��ت��ج��ن��ب االأم����را�����س 
امل���زم���ن���ة ك��ال�����ص��ك��ري و����ص���غ���ط ال����دم 

وال�صمنة وغريها.
للترع  ال���وط���ن���ي  ال���رن���ام���ج  وُي���ع���د 
الب�صرية  واالأن�صجة  االأع�صاء  وزراعة 
لتعزيز  وط��ن��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  "حياة" 
ج���ه���ود ال����ت����رع وزراع��������ة االأع�������ص���اء 
واالأن�صجة الب�صرية وفق اأعلى املعايري 
االإمارات  دولة  يف  العاملية  واملمار�صات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة وامل���ن���ط���ق���ة، حيث 
نعمل بالتن�صيق مع خمتلف ال�صركاء 
اال�صرتاتيجيني حملياً وعاملياً الإنقاذ 
ب�صحة  االرت���ق���اء  وم��وا���ص��ل��ة  االأرواح 
و����ص����م���ة امل��ج��ت��م��ع وحت�����ص��ني ج���ودة 
تكاتفاً  ال���رن���ام���ج  وُي��ع��ت��ر  احل���ي���اة. 
جلهود العديد من اجلهات االحتادية 

ال�صحة  وزارة  ذل��ك  يف  مب��ا  واملحلية 
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع، دائ����رة ال�����ص��ح��ة – 
�صركة  بدبي،  ال�صحة  هيئة  اأبوظبي، 
اأبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة"، 
وم�صت�صفى كليف�ند كلينك اأبوظبي، 
الطبية،  ���ص��خ��ب��وط  ال�����ص��ي��خ  وم��دي��ن��ة 
وعدد من املن�صاآت ال�صحية احلكومية 

واخلا�صة يف خمتلف اأنحاء الدولة.
اللجنة  م��ن  بتنظيم  امل��وؤمت��ر  وي��اأت��ي 
االأع�صاء  وزراع�����ة  ل��ل��ت��رع  ال��وط��ن��ي��ة 
ب���وزارة  ال��ب�����ص��ري��ة ممثلة  واالأن�����ص��ج��ة 
ال�����ص��ح��ة ووق����اي����ة امل��ج��ت��م��ع ودائ�����رة 
ال�صحة  وهيئة  – اأب��وظ��ب��ي،  ال�صحة 
بدبي، واملن�صاآت ال�صحية املخت�صة يف 
زراع����ة االأع�����ص��اء وع���دد م��ن اجلهات 
االأخرى.  واالحت��ادي��ة  املحلية  املعنية 
بدعم من  املوؤمتر  فعاليات  وانطلقت 

– اأبوظبي  وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة 
�صركة  ال���وج���ه���ة،  ���ص��ري��ك  ب�����ص��ف��ت��ه��ا 
اإع�مي  ك�صريك  ل���إع���م  اأب��وظ��ب��ي 
الناقل  ب�صفتها  ل��ل��ط��ريان  واالحت����اد 
الر�صمي للموؤمتر، اإىل جانب م�صاركة 
وجمموعات  املن�صاآت  م��ن  ع��دد  ودع��م 
ال��رع��اي��ة ال�صحية يف االإم����ارة مب��ا يف 

ب��ي��وره��ي��ل��ث، ك��ل��ي��ف���ن��د كلينك  ذل���ك 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  م���دي���ن���ة  اأب����وظ����ب����ي، 
�صخبوط  ال�����ص��ي��خ  م��دي��ن��ة  ال��ط��ب��ي��ة، 
الطبية،  ب��رج��ي��ل  وم��دي��ن��ة  ال��ط��ب��ي��ة، 
ال�صحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �صركة 
لرعاية  ���ص��ح��ة  وم���رك���ز  "�صحة"، 
�صركاء  وك���ذل���ك  وب����ي����ورالب،  ال��ك��ل��ى، 

اله�ل  ه��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي:  ال����دع����م 
امل�صاهمات  وهيئة  االإماراتي،  االأحمر 
اأبوظبي  وم��رك��ز  م��ع��اً،   – املجتمعية 
اأبوظبي،  و���ص��رط��ة  ال��ع��ام��ة،  لل�صحة 
وم��وؤ���ص�����ص��ة زاي����د ل���أع��م��ال اخلريية 
واالإن���������ص����ان����ي����ة، وجم���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 

الريا�صي. 

•• ال�شارقة-وام: 

اختتمت اجلامعة القا�صمية وبالتعاون مع جمعية اأ�صدقاء 
ال�صكري باملجل�س االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة بال�صارقة برناجما 
اأيام  "�صفراء ال�صكري"، ا�صتمر ث�ثة  تدريبيا حتت عنوان 
العامل  ق���ارات  خمتلف  م��ن  وط��ال��ب��ة  طالبا   40 مب�صاركة 
وال���دار����ص���ني يف اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���ص��م��ي��ة وذل����ك مب��ك��رم��ة من 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 

ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة.
قدم الور�صة يف يومها االأول الدكتور عادل النجار وهو طبيب 
خمت�س حيث بداأ بالتعريف باملر�س وطرق الوقاية منه اأو 

التعاي�س معها ويف اليوم الثاين، قدم الدكتور اأمين زهران، 
حول  ور���ص��ة  الريطانية  هيل  نوتنج  بكلية  حما�صر  وه��و 
ملر�صى  النف�صية  ال�صغوط  ملواجهة  النف�صي  الدعم  اأهمية 
اأ�صامة  الدكتور  تناول  واالأخ��ري  الثالث  اليوم  ال�صكري، ويف 
اأبوظبي  ريا�صية مبجل�س  برامج �صحية  اخ�صائي   ، ال�ال 
الريا�صي، حمور الن�صاط البدين والتغذية ال�صليمة ملري�س 

ال�صكري، ودور الريا�صة والغذاء يف الوقاية من املر�س.
مع نهاية الرنامج قام �صعادة الدكتور عواد اخللف، مدير 
اجل��ام��ع��ة، ت��راف��ق��ه اأح�����م ب��ن ج��ر���س ال�����ص��وي��دي، م�صاعد 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل�����ص��وؤون ال��ط��ال��ب��ات، وال��دك��ت��ور ع��ط��ا عبد 
بتكرمي  امل�صتمر  والتعليم  التطوير  مركز  مدير  الرحيم، 

الطلبة  اجلامعة  مدير  �صكر  حيث  الرنامج،  يف  امل�صاركني 
لن�صر  وحبهم  وخ��رات��ه��م،  ذات��ه��م  بتطوير  اهتمامهم  على 
ثقافة الوعي ال�صحي بني زم�ئهم ويف اأوطانهم، كما �صكر 
جمعية اأ�صدقاء ال�صكري على جهودهم امللمو�صة يف تثقيف 

فئة ال�صباب.
وتاأهيل  ت��ث��ق��ي��ف  اإىل  ال�����ص��ك��ري  ���ص��ف��راء  ب��رن��ام��ج  وي���ه���دف 
ال�صكري،  العامل حول مر�س  و�صابات  �صباب  جمموعة من 
مر�س  ح��ول  اأوط��ان��ه��م  يف  ال�صحي  ال��وع��ي  بن�صر  ليقوموا 
الع�صر، وبذلك تكون جمعية اأ�صدقاء ال�صكري قد �صاهمت 
من  ان��ط���ق��ا  ال��ع��امل  اإىل  وب�صمتها  ر���ص��ال��ت��ه��ا  اإي�����ص��ال  يف 

ال�صارقة.

عقب اإطالق حملة اأبوظبي املجتمعية لدعم الربنامج الوطني للتربع وزراعة الأع�ساء »حياة«

فريق الإدارة التنفيذية يف دائرة ال�سحة - اأبوظبي ي�سجلون كمتربعني بالأع�ساء 

اجلامعة القا�سمية تختم الربنامج التدريبي �سفراء ال�سكري

•• اأبوظبي-وام:

�صاركت �صرطة اأبوظبي يف املو�صم الثالث ملهرجان البولو الوردي اخلريي 
�صمو  برعاية  �صنوياً  والبولو  اخليل  ل�صباق  غنتوت  ن��ادي  ينظمه  ال��ذي 
ال�صيخ ف�ح بن زايد اآل نهيان رئي�س النادي ، للتوعية مبر�س �صرطان 
ال�صركاء  مع  بالتعاون  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س  من  وبدعم  ال��ث��دي، 

اال�صرتاتيجيني. 
واطلع اجلمهور على جهود مديرية املرور والدوريات يف التوعية بالعبور 
االآمن للم�صاة مع وجود مرافق والقاعدة الذهبية لل�صعود والنزول من 
دورية  باأهداف  واالأطفال  االأ�صر  تعريف  اإىل جانب  املدر�صية  احلاف�ت 
املن�صورات  وعر�س  امل�صابقات  مع  االأ�صر  وتفاعلت  التثقيفية.   االأطفال 

الرقمية وفيديوهات التوعية املرورية الرقمية ور�صومات االطفال عر 
تقنيه AR والتي تتيح م�صاهدتها عر ال�صا�صات الذكية وهي تتحرك 
تثقيفية حول  املر�صم احلر ل�أطفال كما عقدت حما�صرة  و�صاركوا يف 
وحث  االأم��ام��ي��ة  املقاعد  يف  العا�صرة  �صن  دون  االأط��ف��ال  رك��وب  خماطر 
على  حفاظا  املركبات  داخ��ل  ل�أطفال  مقاعد  بوجود  املركبات  قائدي 
وتراثية  وطنية  م��ع��زوف��ات  على  ال��رن��ام��ج  وا�صتمل  اب��ن��ائ��ه��م.   �ص�مة 
والع�قات  امل��را���ص��م  ب����اإدارة  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  مو�صيقى  ف��رق��ة  قدمتها 
"اخليالة" و �صفوة  ال�صرطة  ا�صتعرا�س فر�صان  العامة وتابع احل�صور 
" ق�صم دوريات  من فار�صات العن�صر الن�صائي باإدارة الدوريات اخلا�صة 
املتميز بعرو�س  اأدائها   K9 التفتي�س االمني  اإدارة  " وقدمت  الفر�صان 

مبهرة من الك�ب البولي�صية. 

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف مهرجان البولو الوردي 

•• دبي-وام:

ل�إقامة  العامة  االإدارة  ع��ام  مدير  امل���ري،  اأح��م��د  حممد  الفريق  �صعادة  اأك��د 
ال�صفر  ال�صخ�صية وج����وازات  االأح����وال  اأن خ��دم��ات  دب��ي  االأج��ان��ب يف  و���ص��وؤون 
"رقمية 100 % " عازيا ذلك اإىل قوة قطاع �صوؤون الهوية واجلن�صية باعتباره 
من القطاعات املتقدمة يف االأداء التخ�ص�صي يف اإقامة دبي، وميتلك منظومة 
عمل عالية امل�صتوى، وتقنيات وكفاءات وخرات مكنته من التميز خ�ل العام 

املا�صي .
االإح�صاءات  واأب����رز  للقطاع  اال�صرتاتيجية  امل��وؤ���ص��رات  على  �صعادته  واط��ل��ع 
االإدارة  حر�س  يعك�س  ما  املا�صي،  العام  حتققت  التي  وامل��ب��ادرات  واالإجن����ازات 
ملختلف  وتطبيقها  واالأه�����داف،  املقايي�س  وف��ق  العمل  ا�صتدامة  على  العامة 

املبادرات واالبتكارات والرامج الذكية والتطوير امل�صتمرالأدوات العمل.
جاء ذلك خ�ل تفقد �صعادته لقطاع �صوؤون الهوية واجلن�صية ، �صمن برنامج 
العام  املدير  م�صاعد  املهريي  اأحمد  اللواء  يرافقه   2022 ال�صنوي  التفتي�س 
اجلن�صية  ل�صوؤون  املدير  م�صاعد  نائب  الطاير  علي  والعميد  اجلن�صية  لقطاع 
والعميد علي غامن املري م�صت�صار اجلن�صية والرائد اأحمد خلفان املداوي مدير 

اإدارة حتقيق اجلن�صية وروؤ�صاء اأق�صام و م�صوؤويل قطاع اجلن�صية.

باالإ�صدار اجلديد  املتعلقة  التفا�صيل  يو�صح  اإىل عر�س  العام  املدير  وا�صتمع 
)اجليل الثالث( جلواز �صفر الدولة و املميزات االأمنية والفنية للجواز اجلديد 
وم�صتوى دعم م�صتوى االإ�صتدامة البيئية واالإقت�صادية ف�ص� عن ا�صتعرا�س 
اأو�صحت  حيث  اجل��دي��د  ال�صفر  ج���واز  طباعة  ب��اآل��ي��ة  املتعلقة  التفا�صيل  ك��ل 
االح�صائيات اأنه منذ االإع�ن عن موعد البدء الر�صمي باإ�صدار جواز ال�صفر 
اجلديد بلغ عدد اجلوازات ال�صادرة من اإمارة دبي 6034 جوازا حتى نهاية 
اأكتوبر ، كما اأظهرت ارتفاع م�صتوى توجه املتعاملني لتقدمي الطلب من خ�ل 
بالن�صبة   97% و  ال�صفر  ج���وازات  خل��دم��ات   94% بن�صبة  ال��ذك��ي  التطبيق 

خلدمات االأحوال ال�صخ�صية يف 2021 .
كما اطلع الفريق املري على نتائج خدمة اإ�صدار جواز �صفر بدل فاقد من خ�ل 
تقنية ال�� BLOCKCHAIN حيث مت اإط�ق اخلدمة يف الربع الثالث 
من العام 2020 حتت مظلة دبي الرقمية وبالتعاون مع 4 جهات حكومية يف 
اإمارة دبي تت�صارك يف تقدمي باقة خدمات اإ�صدار جوازات ال�صفر وهي القيادة 

العامة ل�صرطة دبي والنيابة العامة يف دبي واملحاكم وقطاع اجلن�صية يف دبي.
اإجناز  اأ�صهمت يف حتقيق  ه��ذه اخلدمة  اإن  امل��ري  الفريق حممد  �صعادة  وق��ال 
ريادي وتناف�صي عاملي من خ�ل تقلي�س الوقت امل�صتغرق ملعاجلة الطلب من 
دقيقتني فقط االأمر الذي يعزز حمور حتقيق روؤية دولة االإمارات  اإىل  اأيام   3

واإمارة دبي يف الريادة العاملية بالن�صبة لتقدمي اخلدمات اال�صتباقية املرتابطة 
للمتعاملني مما انعك�س جليا يف ارتفاع نتيجة �صعادة املتعاملني للعام 2021 
حتويل  �صهد   2021 العام  اأن الن�صف الثاين من  اإىل  %98.. الفتا  بن�صبة 
ا�صم  – تعديل  االأول  اال���ص��م  تعديل  تت�صمن خدمة  5 خ��دم��ات ج��دي��دة  ع��دد 

ال�صهرة – تعديل القبيلة وغريها من اخلدمات املتعلقة باأحوال املواطنني .
واإ�صدار  جت��دي��د  معام�ت  اإجن���از  م�صتوى  اح�صائيات  على  �صعادته  واط��ل��ع 
تندرج  التي  املعام�ت  ع��دد  بلغ   2020 خ���ل  اأن��ه  تبني  حيث  ال�صفر  وثائق 
حني  يف  رقمية  معاملة   4921 مقابل   25919 ال�صخ�صي  احل�صور  حتت 
 2022 خ���ل  اأم��ا   15636 مقابل   11476 قرابة   2021 خ���ل  بلغت 
فقد �صجلت االإح�صائيات 4799 معاملة ح�صورية مقابل 27681 معاملة 

رقمية .
وك�صفت االح�صائيات اأي�صا ارتفاع م�صتوى اإجناز معام�ت االأحوال ال�صخ�صية 
 2622 املعام�ت احل�صورية  اأن عدد   2020 اأظهرت خ�ل  الرقمية حيث 
الرقمي  املوؤ�صر  لريتفع  مقابل 7889 اأما خ�ل 2021 فقد �صجلت 833 
 .  43857 مقابل   3903 10989 وخ�ل 2022 �صجل احل�صوري  اإىل 
واأ�صارت اح�صائيات اإىل اأن املجموع العام مل�صتوى اإجناز معام�ت قطاع �صوؤون 
 2021 الهوية واجلن�صية للعام 2020 بلغ نحو 41351 معاملة اأما خ�ل 

.  80240 اإىل  فارتفعت اإىل 38934 لت�صل خ�ل 2022 
واطلع املري على منظومة العمل يف مكتب مطار دبي 24 �صاعة و اأهم امل�صروعات 
املكتب خ�ل  التي قام بها  ، واالإجن��ازات  امل�صتقبلية، واخلطط اال�صرتاتيجية 
عام 2021، كما اطلع على اأحدث الرامج والتقنيات املطبقة حيث مت تعزيز 
املطار من خ�ل  االأعمال يف مكتب خدمات  ا�صتمرارية  حمور �صمان وكفاءة 
تفعيل معاجلة الطلبات املقدمة كافة يف املن�صة الرقمية اأو التطبيق الذكي ما 
بعد �صاعات دوام العمل الر�صمي ويف االأعياد والعط�ت الر�صمية واإجازة نهاية 

االأ�صبوع لي�صل عدد الطلبات التي مت معاجلتها 28،764 طلبا .
وا�صتمع �صعادته اإىل تقرير النتائج املوؤ�ص�صية للعام 2021 حيث مت ا�صتعرا�س 
وال�ص�مة  املخاطر  واإدارة  احلوكمة  ب�صيا�صة  املتعلقة  املوؤ�ص�صية  النتائج  كل 
ذلك  يف  مبا   2021-2019 ل���ع��وام  الداخلي  والتدقيق  واملهنية  البيئية 
 12 نتائج جائزة الريادة املوؤ�ص�صية والتي ح�صل خ�لها قطاع اجلن�صية على 
4 جوائز يف فئة التميز الوظيفي ف�ص� عن  املوؤ�ص�صي و  جائزة يف فئة االأداء 

ح�صول قطاع اجلن�صية على بريق اإقامة دبي للعام 2021 .
ويف ختام جولته التفقدية يف قطاع اجلن�صية .. كرم �صعادة الفريق حممد املري 
املبذولة والتفاين يف  .. مثمنا اجلهود  املتميزين يف قطاع اجلن�صية  املوظفني 

تطوير العمل ورفع م�صتوى االأداء يف القطاع .

مدير عام اإقامة دبي يطلع على منجزات قطاع �سوؤون الهوية واجلن�سية

قائد عام �سرطة دبي يلتقي جمال بن حويرب
•• دبي-الفجر: 

ا�صتقبل معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�صرطة دبي، �صعادة 
جمال بن حويرب املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة، 
وبحث اجلانبان خ�ل اللقاء الذي عقد يف مركز ا�صت�صراف امل�صتقبل يف مبنى 

القيادة العامة ل�صرطة دبي �صبل تعزيز التعاون والتن�صيق امل�صرتك.
القائد  م�صاعد  املن�صوري  اإب��راه��ي��م  خليل  خبري  ال��ل��واء  �صعادة  اللقاء  ح�صر 
ال��ع��ام ل�����ص��وؤون البحث اجل��ن��ائ��ي، و���ص��ع��ادة ال��ل��واء ج��م��ال ���ص��امل اجل����ف مدير 
االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، والعميد عيد حممد ثاين حارب، 
مدير  نائب  عتيق،  حممد  والعميد  امل��خ��درات،  ملكافحة  العامة  االإدارة  مدير 
مدير  الغ�صيه،  حمدان  الدكتور  والعقيد  بالوكالة،  للتدريب  العامة  االإدارة 
بالعبيده،  خليفة  عمر  املقدم  ونائبه  القرار،  ودعم  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  مركز 
ال��دك��ت��ور ه��اين تركي رئي�س  ال��زائ��ر  ال��وف��د  وع��دد م��ن ال�صباط، وم��ن جانب 
امل�صت�صاريني التقنيني برنامج االأمم املتحدة االإمنائي. ورحب معايل الفريق 
عبد اهلل خليفة املري ب�صعادة جمال بن حويرب، موؤكداً اأهمية تعزيز التوا�صل 
والتعاون بني القيادة العامة ل�صرطة دبي وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم 
واأث��ر هذه  املجاالت،  ا�صرتاتيجية يف خمتلف  �صراكات  اإىل  للو�صول  للمعرفة، 
االجتماعات التن�صيقية التي تعقد بني القيادة العامة ل�صرطة دبي، وخمتلف 
الفريق  ب��روح  والعمل  امل�صرتك،  العمل  تعزيز  املحلية واالحت��ادي��ة، يف  اجلهات 
اأكد �صعادة جمال بن  الواحد، لتحقيق تطلعات واأهداف احلكومة. من جانبه 
التي  املوا�صيع  التعاون مع �صرطة دبي يف كافة  املوؤ�ص�صة على  حويرب، حر�س 
تهم اجلانبني، وت�صخري كافة االإمكانات لتحقيق االأهداف امل�صرتكة، وحر�س 
املوؤ�ص�صة يف تطوير هذه الع�قات يف خمتلف املجاالت، خ�صو�صا يف ا�صت�صراف 
توقيع مذكرة  اإمكانية  مناق�صة  اتفقا على  اأن اجلانبني  اإىل  امل�صتقبل، م�صرياً 

تفاهم م�صتقبً� بهدف تعزيز التعاون امل�صرتك بني اجلانبني.

•• اأبوظبي-الفجر:

ملواجهة  التنفيذي  املكتب  بالتعاون مع  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  نفذت 
غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب ، ور�صة  عمل توعوية يف مركز �صرطة اخلالدية  

حول اإ�صاءة ا�صتخدام االأ�صخا�س االعتبارية يف الدولة. 
غ�صل  جرائم  مكافحة  ق�صم  رئي�س  املزروعي  �صيف  عبداهلل  املقدم  وا�صتعر�س 
ا�صتغ�ل  خماطر  مواجهة  يف  االأم��ن��ي��ة   اجل��ه��ود  اأبوظبي  �صرطة  يف  االأم���وال 
ال�صركات يف تلك اجلرائم و عر�س درا�صة حالة عن جرمية غ�صل االأموال من 
خ�ل ا�صتغ�ل ال�صركات التجارية .  واأو�صح  اأن املكتب التنفيذي ملواجهة غ�صل 
االأموال ومتويل االإرهاب ناق�س خمرجات تقييم خماطر االأ�صخا�س االعتبارية 

  . 2021و2022 
واأكد  اأهمية  الور�صة يف الرتكيز على دور اجلهات الرقابية يف ر�صد التجاوزات 
غ�صيل  جرائم  مبكافحة  املعنية  اجلهات  كافة  بني  امل�صتمر  التن�صيق  واأهمية 
املرتبط  اال�صرتاتيجي  التحليل  املالية  املعلومات  وح��دة  عر�صت  و   . االأم���وال 
االأ�صخا�س  ع��ن  اال�صرتاتيجي  التحليل  واأي�����ص��ا  النقد  ع��ن  االإف�����ص��اح  بنظام 
االعتبارية.  و �صارك يف الور�صة نيابة االأموال الكلية ووحدة املعلومات املالية 
وح�صور عدد من املخت�صني بقطاع االأمن اجلنائي ب�صرطة اأبوظبي وجمارك 

اأبوظبي.

�سرطة اأبوظبي تنفذ ور�سة عمل حول جرائم غ�سل الأموال

جمل�ش اإدارة ندوة الثقافة والعلوم ي�ستعد لحتفالت اليوم الوطني
••دبي -د.حممود علياء

عقد جمل�س اإدارة ندوة الثقافة والعلوم اجتماعاً دورياً برئا�صة ب�ل البدور رئي�س جمل�س االإدارة، وح�صور 
علي عبيد الهاملي نائب رئي�س جمل�س االإدارة رئي�س اللجنة االإع�مية، والدكتور �ص�ح القا�صم املدير 
اإبراهيم �صلطان رئي�س اللجنة الثقافية،  االإداري، وجمال حممد �صريف اخلياط املدير املايل، وعائ�صة 

واملهند�صة مرمي ثاين رئي�س جلنة املكتبة والن�صر، وعلي ال�صريف رئي�س جلنة ال�صباب.
ا�صتهل ب�ل البدور االجتماع بعر�س اأن�صطة وبرامج جلان الندوة يف خمتلف جماالتها، وثمن اجلهود 

املبذولة من جميع اللجان الإثراء ال�صاحة الثقافية والعلمية باأن�صطة متنوعة.
وا�صتعر�س احل�صور برنامج احتفاالت اليوم الوطني ال� )51( والذي �صيت�صمن الكثري من الفعاليات 

واملعار�س مواكباً لذلك احلدث الذي يعزز الهوية الوطنية ويوؤ�صل االنتماء والوالء للوطن.
واأ�صاد اأع�صاء جمل�س االإدارة بتنوع الرامج واالأفكار املقدمة ومنا�صبتها ملختلف فئات املجتمع واملهتمني 

من جمهور الندوة.

جلنة يف الوطني الحتادي 
توا�سل مناق�سة مو�سوع �سيا�سة 

احلكومة يف �ساأن الأمن املائي
•• دبي -وام:

ال�صحية  ال�������ص���وؤون  جل��ن��ة  وا���ص��ل��ت 
الوطني  امل���ج���ل�������س  يف  وال���ب���ي���ئ���ي���ة 
االحتادي، خ�ل اجتماع عقدته اأم�س 
للمجل�س يف  العامة  االأمانة  يف مقر 
عبداهلل  ناعمة  �صعادة  برئا�صة  دب��ي، 
لرئي�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  ال�����ص��ره��ان 
مناق�صة  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����ص��ة  امل��ج��ل�����س 
�صاأن  يف  احل��ك��وم��ة  �صيا�صة  م��و���ص��وع 
املركز  املائي، بح�صور ممثلي  االأمن 
الوطني ل�أر�صاد ودائرة الطاقة يف 
اأبوظبي. �صارك يف االجتماع اأع�صاء 
ال��ل��ج��ن��ة ����ص���ع���ادة ك����ل م�����ن: حممد 
لهذا  اللجنة  مقرر  اليماحي  اأحمد 
بو�صهاب،  ح��م��د  واأح��م��د  االج��ت��م��اع، 
اأع�صاء  ال�صويدي،  ع��ب��داهلل  و�صمية 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�������ادي. ومت 
التحديات  مناق�صة  االجتماع  خ�ل 
الدولة  يف  امل��ي��اه  قطاع  ت��واج��ه  التي 
التن�صيق  واآل��ي��ة  املقرتحة  واحل��ل��ول 
لتكثيف  امل����ع����ن����ي����ة  اجل������ه������ات  م������ع 
تر�صيد  يف  ت�صهم  ال��ت��ي  االإج������راءات 
وا�صتعر�س  امل��ي��اه.  م��وارد  ا�صته�ك 
املائي  االأمن  ا�صرتاتيجية  االجتماع 
الهادفة   2036 االإم������ارات  ل��دول��ة 
وا�صتمرارية  ا���ص��ت��دام��ة  �صمان  اإىل 
الظروف  خ���ل  املياه  اإىل  الو�صول 
مع  ين�صجم  مبا  والطارئة،  العادية 
منظمة  وموا�صفات  الدولة  قوانني 
ال�صحة العاملية، واال�صهام يف حتقيق 
وا�صتدامة  املجتمع  وازده�����ار  رخ���اء 

منو االقت�صاد الوطني.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

ق�صر العدلة للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1135850 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

�صرتيت كافية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2679221 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : جبل الزمرد لتبديل 

الزيوت وا�ص�ح االطارات
 رخ�صة رقم:CN 4449713 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 اإ�صافة حممد خلفان را�صد غليظه القمزي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبيد �صامل خمي�س غامن ال�صام�صي

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

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

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : جرين بيت�س للهواتف 

املتحركه  رخ�صة رقم:CN 2054937 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 اإ�صافة حممد جمعه عبداهلل الكو�س الزعابي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي حممد ح�صن باطوق
دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خ�ل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإع�ن 

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

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : كويك كلني الندري  

رخ�صة رقم:CN 1376654 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 اإ�صافة احمد �صعيد حممد �صعيد املزروعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صعيد حممد �صعيد را�صد املزروعي
دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خ�ل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإع�ن 

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

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : با�صتا لوت�صي مطعم 

ايطايل  رخ�صة رقم:CN 2561115 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 اإ�صافة حمدان غدير عيد �صيف الكتبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حمد عتيق حارب فرحان الكويتي
دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خ�ل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإع�ن 

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

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
بايك  بروفي�صنال   : ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لت�صليح الدراجات النارية
رخ�صة رقم:CN 3657476 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 اإ�صافة خديجه عي�صى احمد جمعه البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ها�صم احمد عبداهلل احلامد

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

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

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
املدينة  موؤ�ص�صة   : ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الفرعونية للمواد الغذائية
رخ�صة رقم:CN 1098160 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 اإ�صافة حممد جمعه عبداهلل الكو�س الزعابي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد ح�صن باطوق

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

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

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
االإن�صاءات  ملقاوالت  هاند�س  جون   : ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املعدنية رخ�صة رقم:CN 4218216 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل مدير / اإ�صافة جانا كريامان موتهوماريابان

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 1500

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

تعديل اإ�صم جتاري من/ جون هاند�س ملقاوالت االإن�صاءات املعدنية

JOIN HANDS METAL CONSTRUCTION CONTRACTING

اإىل / جون هاند�س مقاوالت االإن�صاءات املعدنية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

JOIN HANDS METAL CONSTRUCTION CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خ�ل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : �صالون �صلفر �صتي ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1100387 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد �صيف الدين كبري احمد من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد �صيف الدين كبري احمد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف يحيى �صعيد حممد نا�صر احل�صرمي

تعديل نوع رخ�صة / من جتارية اإىل مهنية
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل موؤ�ص�صة مهنية

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صالون �صلفر �صتي ذ.م.م
SILVER CITY SALOON L.L.C

اإىل/ �صالون �صلفر �صتي
  SILVER CITY SALOON 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خ�ل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : �صركة ابوظبى ملواد البناء والتعهدات  ذ م م

رخ�صة رقم:CN 1031186 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ابراهيم حممد عبداهلل املزروعى %100

تعديل مدير / اإ�صافة ابراهيم حممد عبداهلل املزروعى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد ط�ل اكرم الفرا

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم حممد عبداهلل املزروعى
تعديل راأ�س املال / من 550000 اإىل 1000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة ابوظبى ملواد البناء والتعهدات  ذ م م

ABU DHABI BUILDING MATERIALS & SUB CONTRACTING COMPANY W L L
اإىل/ �صركة ابوظبى ملواد البناء والتعهدات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ABU DHABI BUILDING MATERIALS & SUB CONTRACTING COMPANY - SOLE   PROPRIETORSHIP L.L.C 

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل ث�ثون يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : كافترييا قطر الندى

رخ�صة رقم:CN 1189618 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة كيد�صي�صت جير مرمي وودي�صنبيت

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة كيد�صي�صت جير مرمي وودي�صنبيت %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عمر �صالح �صعد با�صراوى احل�صرمى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ كافترييا قطر الندى
QATER AL NADA CAFFTERIA

اإىل/ كافترييا قطر الندى - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
QATER AL NADA CAFFTERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : بقالة التكامل

رخ�صة رقم:CN 1067497 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ابو القادر نور احمد %50

تعديل مدير / اإ�صافة ابو القادر نور احمد
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد خالد مياه حممد منري مياه %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �صعيد عبداهلل يو�صفى احلمادى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ بقالة التكامل
AL TAKAMUL GROCERY

اإىل/ بقالة التكامل ذ.م.م
  AL TAKAMUL BAQALA L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

اال�صم التجاري:احلديد للتجارة احلا�صب االيل واآلة م�صتن�صخات ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي �صرق 0.10 مبنى امنه بطي احمد

CN 4256243 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

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:2022/10/25  لل�صركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205044225 

- تاريخ التعديل:2022/11/8
املعني  امل�صفي  مراجعة  االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خ�ل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االع�ن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

لتجارة مواد البناء
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3840600 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

العا�صمة لتجارة اال�صماك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4164668 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

ملعدات املطابع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2285306 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

رول
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3746340 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

ال�صمان ل��صت�صارات الهند�صية والزراعية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1126870 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
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ق���رر االحت�����اد االأوروب�������ي مت��دي��د االإج��������راءات ال��ت��ق��ي��ي��دي��ة املتعلقة 
بالعقوبات �صد تركيا ملدة عام واحد، ب�صبب ما تقوم به من اأن�صطة 

التنقيب يف �صرق البحر االأبي�س املتو�صط.
اأن  الث�ثاء،  االأول  اأم�س  االأوروب��ي  املجل�س  �صادر عن  بيان  واأو�صح 
االحتاد قرر متديد العقوبات التي اتخذت �صد مواطنني تركيني يف 
فراير -�صباط 2020، على خلفية اأن�صطة تركيا يف �صرق املتو�صط، 
حتى 12 نوفمر -ت�صرين الثاين 2023، بح�صب ما نقلته وكالة 

االأنا�صول.
اثنني من م�صوؤويل موؤ�ص�صة  التقييدية حظر  االإج��راءات  وتت�صمن 
البرتول الرتكية )TPAO( من ال�صفر وجتميد االأ�صول وحظر 

التمويل.
موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  وع�صو  العام  املدير  نائب  العقوبات  و�صملت 
ال��ب��رتول ال��رتك��ي��ة حم��م��د اأك���ال���ني، ون��ائ��ب م��دي��ر اإدارة ال��ب��ح��ث يف 
املوؤ�ص�صة علي نام اأوغلو امل�صوؤولني عن تخطيط واإدارة وتنفيذ اأعمال 

التنقيب يف �صرق املتو�صط.

اأن��ط��ون��وف، اإن  اأن���ات���ويل  ق���ال ال�صفري ال��رو���ص��ي ل���دى وا���ص��ن��ط��ن، 
الواليات املتحدة تطيل اأمد ال�صراع يف اأوكرانيا من اأجل اال�صتفادة 

من مبيعات املعدات الع�صكرية و�صادرات الغاز الطبيعي امل�صال.
“البيت  اأن  الرو�صية  �صبوتنيك  وكالة  بح�صب  اأنطونوف  واأ�صاف 
وقتل  ال�صراع  اأم��د  اإط��ال��ة  ع��ن  امل�صوؤولية  م��ن  يفلت  ل��ن  االأبي�س 
االأبرياء. ومع ذلك، توا�صل الواليات املتحدة باإ�صرارها املهوو�س 
ا�صتنفاد  خ����ل  م��ن  اال���ص��ت��ن��زاف  ح���رب  بتكتيكات  االل���ت���زام  ع��ل��ى 
املواطنني  االأوك��ران��ي��ني وال��رو���س واالأوروب��ي��ني وكذلك  اجلميع - 

االأمريكيني«.
مع  حرباً  ت�صن  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  اإىل  الرو�صي  ال�صفري  واأ���ص��ار 

رو�صيا “حتى اآخر اأوكرانيا”..
 كما اأ�صار اإىل اأن امل�صوؤولني االأمريكيني غالباً ما يقولون اإنهم لن 
يتحدثوا مع رو�صيا حول اأوكرانيا دون م�صاركة اأوكرانيا واأن االأمر 
اأي نقطة للجلو�س على طاولة  مرتوك لكييف التخاذ قرار عند 

املفاو�صات.

العماين  بلينكن ونظريه  اأنتوين  االأمريكي  وزير اخلارجية  اأعلن 
الواليات  بني  االأول  اال�صرتاتيجي  احل��وار  ب��دء  البو�صعيدي  ب��در 
املتحدة و�صلطنة عمان والذي يتناول العديد من امللفات املتعلقة 
االهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  والق�صايا  الثنائي  بالتعاون 

امل�صرتك.
ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان م�����ص��رتك ل��ل��وزي��ري��ن ب��ع��د زي����ارة البو�صعيدي 
لوا�صنطن “ل�حتفال مبعاهدة ال�صداقة والع�قات االقت�صادية 
الثاين  -ك���ان���ون  دي�����ص��م��ر   20 يف  امل��وق��ع��ة  القن�صلية  واحل���ق���وق 
التعاون الطويل الذي بداأ مع معاهدة  1958 ف�صً� عن تاريخ 
ال�صداقة والتجارة املوقعة منذ 189 عاماً يف 21 �صبتمر -اأيلول 

.»1833
واأكد اجلانبان اأن هذا احلوار ياأتي “اإدراكاً لقوة الع�قة الثنائية 
التعليم  البلدين و�صي�صمل ث�ث جمموعات عمل تركز على  بني 

والتبادل الثقايف والتجارة واال�صتثمار والطاقة املتجددة«.
واالإ�صرتاتيجية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  “ال�صراكة  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان  و���ص��دد 
ب�����ص��اأن االأمن  امل��ت��ح��دة و�صلطنة ع��م��ان  ال���والي���ات  ب��ني  وامل��ت��ن��ام��ي��ة 
على  عمان  ل�صلطنة  �صكره  ع��ن  بلينكن  اأع���رب  حيث  االإقليمي” 
دعمها الثابت للق�صايا االإن�صانية مبا يف ذلك دورها يف االإفراج عن 

املواطن االأمريكي باقر منازي الذي كان حمتجزاً يف اإيران.
ورحب البلدان “بالتوقيع املرتقب على مذكرة تفاهم بني �صلطنة 
على  �صتعمل  والتي  االأمريكي  واال�صترياد  الت�صدير  وبنك  عمان 
ت�صمل  التي  الرئي�صية  االقت�صادية  القطاعات  يف  التعاون  تعميق 

الطاقة املتجددة والت�صنيع«.

عوا�شم

بروك�شيل

مو�شكو

وا�شنطن

اإليا�ش �سعب يدعو اإىل حوار مع �سوريا لرت�سيم احلدود 

اأين تكمن اأهمية معركة خري�سون؟

و�سط تنديد اأمريكي.. نقل بريتني غريرن ملجّمع لل�سجون
االأمريكي، وهي ممار�صة �صائعة ل�عبات كرة ال�صلة اللواتي 

يك�صنب اأحيانا يف اخلارج اأكرث من الداخل.
األقي  مو�صكو،  يف  ت�صريمييتيفو  مطار  اإىل  و�صولها  عند 
القب�س على املتوجة بالذهب االأوملبي مع منتخب ب�دها يف 
ريو دي جانريو 2016 وطوكيو 2020 ال�صيف املا�صي، 
وب��ح��وزت��ه��ا، وف��ق��ا ل���ت��ه��ام، زي��ت القنب يف ع��ب��وات خا�صة 

بال�صجائر االإلكرتونية كانت يف حقيبتها.
ل�10  �صجن قد ت�صل  تواجه عقوبة  التي  احُتجزت غرير 
ف�دميري  الرو�صي  الرئي�س  اإع���ن  من  اأي��ام  قبل  �صنوات، 

بوتن اإط�ق عملية ع�صكرية خا�صة يف اأوكرانيا.
الوهلة  يف  الق�صية  على  �صرية  املتحدة  ال��والي��ات  فر�صت 

االأوىل ومل يتم الك�صف عنها لعامة النا�س حتى 5 مار�س.
على خلفية التدهور امل�صتمر للع�قات الرو�صية االأمريكية، 
وال �صيما مع النزاع يف اأوكرانيا، تناولت اأعلى ال�صلطات يف 
غري  “ب�صكل  حتتجز  رو�صيا  اإن  وق��ال��ت  الق�صية  وا�صنطن 

عادل” النجمة البالغة من العمر 31 عاما.
الواليات  مبع����وث  ي������دي  ب��ني  غرين������ر  ق�صي����ة  و�صعت 
االحتاد  واأك���د  ك��ره��ائ��ن،  للمحتجزين  اخل��������ا�س  امل��ت��ح��دة 
ال�عبة  اإع��ادة  اأن��ه يعمل على  اأي�صا  ال�صلة  لكرة  االأمريكي 

اإىل بيتها.
ميكن اأن تتوقع غرير عقوبة قا�صية الأن القانون الرو�صي 
اأحكام قا�صية  �صارم يف حاالت مماثلة، وقد �صدرت موؤخرا 

على اأجانب اآخرين بتهم تتعلق باملخدرات.
باحتجاز  ال��ب��ع�����س  بع�صهم  وال���رو����س  االأم���ريك���ي���ون  ي��ت��ه��م 
من  العديد  تبادل  مت  وق��د  �صيا�صية،  الأغ��را���س  مواطنيهم 

االأ�صرى يف املا�صي.
يف اأبريل املا�صي، مت تبادل جندي م�صاة البحرية االأمريكية 
ال�صابق تريفور ريد الذي ُحكم عليه بال�صجن 9 �صنوات يف 
كون�صتانتني  الرو�صي  الطيار  مقابل  العنف،  بتهمة  رو�صيا 
 2010 املتحدة منذ عام  الواليات  امل�صجون يف  ياروت�صنكو 

بتهمة تهريب املخدرات.
النوع  ه��ذا  م��ن  اأخ�������رى  تب������ادالت  اإن  مراقب������ون  يق����ول 

�صتكون مو�ص�������وع حمادث��ات حمتملة بني البلدين.

•• وا�شنطن-وكاالت

املحتجزة  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ص��ل��ة  ك���رة  الع��ب��ة  رو���ص��ي��ا  �صتنقل 
بريتني غرير اإىل جمّمع لل�صجون يف رو�صيا، على ما اأعلن 

حماموها ما اأثار تنديدا �صديدا من البيت االأبي�س.
زيت  من  �صغرية  كمية  بحيازة  اأدي��ن��ت  التي  غرير  وُنقلت 
و”يف  نوفمر  من  ال��راب��ع  يف  احتجاز  مركز  من  احل�صي�س 
فريقها  ق���ال  ك��م��ا  لل�صجون”،  جم��ّم��ع  اإىل  االآن  ط��ري��ق��ه��ا 

القانوين يف بيان.
ك���ان���ت الع���ب���ة ف��ي��ن��ك�����س م���ريك���وري و���ص��ل��ت اإىل رو���ص��ي��ا يف 
فراير املا�صي من اأجل اللعب خ�ل فرتة توقف الدوري 

•• بريوت-اأ ف ب

النواب  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن���ائ���ب  دع����ا 
ال���ل���ب���ن���اين اإل����ي����ا�����س ب����و ���ص��ع��ب اإىل 
مع  وعلنا”  “مبا�صرة  ال���ت���وا����ص���ل 
دم�����ص��ق م���ن اأج�����ل ت��ر���ص��ي��م احل����دود 
وذلك  و���ص��وري��ا،  لبنان  ب��ني  البحرية 
ب��ع��د ت��وق��ي��ع ل��ب��ن��ان ات��ف��اق��اً لرت�صيم 

حدوده مع اإ�صرائيل ال�صهر املا�صي.
التفاو�س  ق��اد  ال��ذي  وق��ال بو �صعب 
االأ�صهر  خ�ل  اللبناين  اجلانب  من 
امل��ا���ص��ي��ة م���ع ال��و���ص��ي��ط االأم���ريك���ي 
اأم����و�����س ه��وك�����ص��ت��ني ب�������ص���اأن احل����دود 
البحرية مع اإ�صرائيل، يف مقابلة مع 
وكالة فران�س بر�س، “يجب اأن يكون 
ه��ن��اك ت��وا���ص��ل م��ن ج��ان��ب احلكومة 
وعلنية  مبا�صرة  بطريقة  اللبنانية 
م��ع احل��ك��وم��ة ال�����ص��وري��ة، وم���ن دون 
خجل، ومن دون اأن ُندخل اخل�فات 

ال�صيا�صية االإقليمية يف هذا امللف«.
مع  ن��ت��وا���ص��ل  اأن  “علينا  واأ�����ص����اف 
نر�صم  واأن  ع��ل��ن��اً  ال�����ص��وري��ة  ال���دول���ة 
وعلى   ،)...( علناً  البحرية  احل��دود 

اأي حكومة قادمة اأن تقوم بهذه املهمة«.
اإبرام  على  اأ�صبوعني  نحو  بعد  �صعب  ب��و  دع��وة  وت��اأت��ي 
لبنان واإ�صرائيل اتفاق تر�صيم احلدود البحرية، ما اأتاح 
كان متنازعاً  الغاز من منطقة  باإنتاج  البدء  الإ�صرائيل 
واالأوروب���ي���ة  ال��غ��رب��ي��ة،  ال����دول  ب��ح��ث  خ�صم  يف  عليها، 
حتديداً، عن م�صدر جديد للغاز لتقليل اعتمادها على 
الغاز الرو�صي اإثر احلرب يف اأوكرانيا. فيما ياأمل لبنان 

الغارق يف انهيار اقت�صادي، ببدء التنقيب قريباً.
اأما  ر�صميا.  وع���داء  ح��رب  ح��ال��ة  واإ���ص��رائ��ي��ل يف  ولبنان 
الع�قات بني لبنان و�صوريا فمعّقدة جدا. فقد هيمنت 
دم�صق على لبنان ل�صنوات طويلة وكانت �صاحبة القرار 
ان�صحاب  حني  اىل  العامة،  ال�صيا�صة  تفا�صيل  اأدن��ى  يف 
ال�صارع  ���ص��غ��ط  حت��ت   2005 ال��ع��ام  يف  م��ن��ه  جي�صها 
واملجتمع الدويل بعد قرابة ث�ثني �صنة من االنت�صار 
الع�صكري. لكن اللبنانيني ال يزالون منق�صمني حولها، 

بني معاد لها ومتحالف معها وعلى راأ�صهم حزب اهلل.

•• عوا�شم-وكاالت

فوجئت رو�صيا يف �صبتمر -اأيلول عندما �صنت اأوكرانيا 
هجوماً م�صاداً يف خاركيف باملنطقة ال�صمالية ال�صرقية 
بداًل من منطقة خري�صون يف اجلنوب. وت�صري الدالئل 
بعد �صهرين اإىل اأن الهجوم على خري�صون بات جاهًزا 
ل�نط�ق. واأمرت ال�صلطات الرو�صية باإج�ء ع�صرات 
االأحكام  واأعلنت  املا�صي،  ال�صهر  اأواخ��ر  املدنيني  اآالف 
العرفية، واتهمت كييف بالتخطيط لعملية على نطاق 

وا�صع على املنطقة قريباً.
االأ�صابيع  يف  ت��ق��دم��اً  كييف  حققت  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف 
وا�صتعادت  دن��ي��ر،  لنهر  الغربية  ال�صفة  يف  االأخ����رية 
ع�صرات القرى والبلدات، و�صربت م�صتودعات الذخرية 
واجل�صور، بينما هاجمت رو�صيا البنية التحتية للطاقة 
ال�صرقية، مبا يف  املناطق  وفر�صت االأحكام العرفية يف 
ال�صربة  توقيت  اأن  من  الرغم  وعلى  خري�صون.  ذل��ك 
اأن ك��� اجل��ان��ب��ني يجري  ي��ب��دو  م��ا زال غ��ري وا����ص���ح، 

حت�صرياته للقاء ال مفر منه.
ويف هذا االإطار، تناول املحلل ريدفان باري يوركو�صتا، 
اخلبري املخت�س بال�صوؤون الرو�صية-االأوكرانية ومنطقة 
“جيوبولتيكال  مب��وق��ع  حت��ل��ي��ل  يف  االأ�����ص����ود،  ال��ب��ح��ر 
تقع  ق���ائ���ً�:  خ��ري���ص��ون  اأه��م��ي��ة  اأ���ص��ب��اب  فيوت�صرز”، 
خري�صون على البحر االأ�صود ونهر دنير ذي االأهمية 
التي  الرئي�صية  امل��دن  اأوائ���ل  من  وه��ي  اال�صرتاتيجية، 
وهذه  اأوك��ران��ي��ا.  مو�صكو  غ��زت  بعدما  ال��رو���س  احتلها 
البوابة  وكانت مبنزلة  تقريباً،  بلجيكا  املنطقة بحجم 
ميناء  اأكر  وت�صت�صيف  القرم  جزيرة  ل�صبه  الرئي�صية 

“�صوريا  االنقطاع، م�صيفاً  �صنوات من  بعد  و”فجاأة” 
دولة لديها ماآخذ ومطالب«. وبعد اأ�صهر من مفاو�صات 
لبنان  ب��ني  االت��ف��اق  اأب���رم  وا�صنطن،  بو�صاطة  م�صنية 

واإ�صرائيل يف27 ت�صرين االأول/اأكتوبر.
واعتر بو �صعب اأن االتفاق “يعد خرقاً نوعياً، اإذ لي�س 
القائم،  ال�صيا�صي  باملفهوم  اإل��ي��ه  التو�صل  ال�صهل  م��ن 
فنحن مل نطّبع مع اإ�صرائيل وال عملنا ع�قات �صيا�صية 
يف  م�صلحة  للطرفني  اأن  اإىل  م�صرياً  دبلوما�صية”،  اأو 

احلفاظ عليه واالبتعاد عن التوتر االأمني.
وغ����داة اإع�����ن االت���ف���اق، ت��و���ص��ل ل��ب��ن��ان وق��ر���س اإىل 
االإحداثيات  بناء على  بينهما،  تفاهم لرت�صيم احلدود 
اأن  دون  من  اإ�صرائيل،  مع  باالتفاق  املرتبطة  اجلديدة 

يوقعا اتفاقاً حتى اللحظة.
هذا  اأن  نقول  اأن  املمكن  من  “اإقليمياً،  بو�صعب  وق��ال 

التفاهم )مع اإ�صرائيل( يعطي ا�صتقراراً«.
اأوروب��ا وبالتحديد  “يف الظروف التي تعي�صها  واأ�صاف 
جراء احلرب الرو�صية على اأوكرانيا، باتت هناك حاجة 

وال يوجد تر�صيم وا�صح للحدود بني لبنان و�صوريا ال 
بّراً وال بحراً. وقال بو �صعب اإن �صوريا ولبنان يعتمدان 
طريقتني خمتلفتني لرت�صيم احلدود، وبالتايل “هناك 
خ�ف كبري، قد يكون اأكرث من 800 كيلومرت مربع، 
عليها  متنازعاً  ك��ان  التي  املنطقة  م��ن  اأك��ر  ميكن  ب��ل 

بيننا وبني االإ�صرائيليني«.
الرقعتني  يف  والتنقيب  العمل  ب��دء  للبنان  ميكن  وال 
1 و2 ال��واق��ع��ت��ني اىل ال�����ص��م��ال م��ن دون  ال��ب��ح��ري��ت��ني 

تر�صيم حدوده مع �صوريا، وفق بو �صعب.
واأعلنت الرئا�صة اللبنانية ال�صهر املا�صي اأن وفداً ر�صمياً 
البحرية،  احل��دود  تر�صيم  لبحث  دم�صق  اىل  �صيتوجه 

لكن الزيارة مل حت�صل.
وتراجعت كثافة الزيارات الر�صمية بني لبنان و�صوريا 
منذ االن�صحاب ال�صوري، وتقت�صر اإجمااًل على مبادرات 
حليفة  اأح��زاب��اً  ميثلون  و�صخ�صيات  وزراء  م��ن  ف��ردي��ة 

لدم�صق.
ب�صرعة  يتّم  اأن  ميكن  ال  الرت�صيم  اإن  �صعب  بو  وق��ال 

منذ  خري�صون  يف  قواتها  م��ن  االآالف  رو�صيا  ون�صرت 
اإىل  للتقدم  مو�صكو  خطة  من  كجزء  -�صباط  فراير 
اأوكرانيا.  جنوب  على  واال�صتي�ء  واأودي�صا  ميكواليف 
وكانت نقطة حمورية لكييف الأ�صهر، وهذا هو ال�صبب 
يف اأن ال��ك��رم��ل��ني ف��وج��ئ ب��ه��ج��وم اأوك���ران���ي���ا امل�����ص��اد يف 

اأوكرانيا.  جنوب  يف  عليه  ال�صيطرة  من  رو�صيا  متكنت 
وكانت خري�صون قبل احلرب حموراً اقت�صادياً اإقليمياً 
عر  ومتتد  الرئي�صية.  ال�صفن  بناء  ل�صناعة  وموطناً 
تو�صيل  نظام  ُتعد  التي  ال��ق��رم،  �صمال  قناة  خري�صون 
املياه الرئي�صي ل�صبه جزيرة القرم التي �صمتها رو�صيا.

حاجة  املنطقة،  يف  اأك��رث  ل��صتقرار 
الأن يهداأ البحر املتو�صط وينتج الغاز 
ع��م��ا خ�صرْته  ب��دي��ل��ة  ل��ي��وؤم��ن ط��اق��ة 

اأوروبا«.
يف  اال�صتثمار  للبنان  االتفاق  و�صمن 
حقل قانا الذي يتجاوز خط الرت�صيم 
و�صت�صّكل  الطرفني.  املتفق عليه بني 
قانا  حقل  يقع  حيث   9 رق��م  الرقعة 
به  �صتقوم  للتنقيب  رئي�صية  منطقة 
�صركتا “توتال” الفرن�صية و”اإيني” 
االإيطالية اللتان ح�صلتا عام 2018 مع �صركة رو�صية 
على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل اأن تن�صحب 

االأخرية خ�ل العام احلايل.
“خ�ل  عملهما  ال�صركتان  ت��ب��داأ  اأن  �صعب  ب��و  وت��وّق��ع 

ث�ثة اإىل اأربعة اأ�صهر«.
الب�د  دخلت  فقد  �صيا�صيا.  �صل�  اأي�صا  لبنان  وي�صهد 
انتهاء  مع  رئا�صي  �صغور  مرحلة  املا�صي  ال�صهر  نهاية 
اأن ينجح النواب  والية الرئي�س مي�صال عون، من دون 

يف انتخاب رئي�س جديد.
وتدير الب�د حالياً حكومة ت�صريف اأعمال عاجزة عن 
اإ�ص�حات  تنفيذ  خ�صو�صاً  ���ص��روري��ة،  ق���رارات  ات��خ��اذ 
لتقدمي م�صاعدات اىل  الدويل �صرطاً  املجتمع  ي�صعها 
الت�صويات  منطق  على  القائم  البلد  لبنان،  ويف  لبنان. 
واملحا�ص�صة بني القوى ال�صيا�صية والطائفية، غالباً ما 
يحتاج تكليف رئي�س حكومة اأو ت�صكيلها اأو حتى انتخاب 

رئي�س، اأ�صهراً.

�صبتمر -اأيلول الذي ا�صتهدف بداًل من ذلك املناطق 
التي ت�صيطر عليها رو�صيا يف ال�صمال ال�صرقي. وخ�صرت 
مو�صكو بالفعل خاركيف - ونتيجة لذلك اأُجرت على 
ع���ن احل�����رب. فهي  امل�������ص���وؤول  ق��ائ��د جي�صها  ا���ص��ت��ب��دال 
بح�صب  اأي�����ص��اً،  خ��ري���ص��ون  خ�����ص��ارة  ت�صتطيع حت��م��ل  ال 

التحليل.
و�صخ�صية،  ل��وج�����ص��ت��ي��ة  م�����ص��اك��ل  ت���واج���ه  رو���ص��ي��ا  ل��ك��ن 
ي��ق��ول ال���ك���ات���ب، ف��امل��ج��ن��دون اجل�����دد، امل��ن�����ص��م��ون من 
تدريب  اإىل  �صيحتاجون  اجلزئية”،  “التعبئة  خ���ل 
املنطقة. ومع  بالفعل يف  املنت�صرة  القوات  �صريع لدعم 
بالقرب من  اأخ��رى  الرو�صي مرة  يقاتل اجلي�س  ذل��ك، 
جانبي  عن  دفاعية  خطوط  لبناء  وليمان،  كوبيان�صك 
الهجومية  العمليات  وا�صتمرار  دونت�س،  �صري�صكي  نهر 
تعمل  اأن  وي��اأم��ل  واأوج��ل��ي��دار.  و�صوليدار  ب��اه��ام��وت  يف 
االأوكرانية  امل��واق��ع  زع��زع��ة  على  اال�صرتاتيجية  ه��ذه 
بالقرب  ومتركزها  االأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  كثافة  وجتنب 

من منطقة خري�صون.
ا�صتعادة  م��زاي��ا  اإح����دى  تتمثل  الأوك���ران���ي���ا،  وبالن�صبة 
عن  بعيداً  الرو�صية  القوات  �صتدفع  اأنها  يف  خري�صون 
مواقع رئي�صية اأخرى يف جنوب الب�د، مثل ميكواليف 
ت�صيطر  اأن  وميكن  اأوكرانيا.  و�صط  وكذلك  واأودي�صا، 
كييف اأي�صاً على قناة �صمال القرم. ودون ال�صيطرة على 
اإمدادات  �صمان  رو�صيا  ت�صتطيع  ال  خري�صون،  منطقة 
اأن  كييف  وت���درك  �صمتها.  التي  اجل��زي��رة  ل�صبه  امل��ي��اه 
اأزمة  يثري  اأن  ميكن  الكرملني  م��ن  خ��ري���ص��ون  ان��ت��زاع 
�صيا�صية يف مو�صكو، والتي ميكن اأن ت�صعف عزم رو�صيا 

وموقفها التفاو�صي يف املحادثات امل�صتقبلية.

جنوب �سرق اآ�سيا بني ال�سراكة مع رو�سيا وال�سغوط الأمريكية •• بانكوك-اأ ف ب

اآ�صيا  ���ص��رق  ج��ن��وب  دول  �صت�صطر 
اإىل اإيجاد توازن �صعب مع رو�صيا، 
ال�صريك االقت�صادي الذي يجب اأن 
حتافظ عليه، يف مواجهة �صغوط 
ل��ع��زل مو�صكو،  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
االجتماعات  م����ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ق���ب���ل 

الدولية.
الرو�صي  ال����غ����زو  ت����اأث����ري  وو�����ص����ل 
اإىل  �صباط-فراير  يف  الأوك��ران��ي��ا 
ج��ن��وب ���ص��رق اآ���ص��ي��ا ال��ت��ي �صيتعني 
عليها اخلروج عن �صمتها ملناق�صة 
امل�صاألة احل�صا�صة وتداعياتها  هذه 
من  ���ص��ل�����ص��ل��ة  يف  االق����ت���������ص����ادي����ة، 
املقررة  الدبلوما�صية  االجتماعات 

يف ت�صرين الثاين-نوفمر.
الرنامج  على  قمم  ث�ث  وهناك 
ه�����ذا ال�������ص���ه���ر: ق���م���ة راب����ط����ة اأمم 
جنوب �صرق اآ�صيا )اآ�صيان( يف بنوم 
بنه )بني 11 و13 اجلاري( وقمة 
)بني  ب��ايل  يف  الع�صرين  جمموعة 
التعاون  راب��ط��ة  وقمة  و16(   15
واملحيط  الآ�����ص����ي����ا  االق����ت���������ص����ادي 
بانكوك )بني  )اأب��ي��ك( يف  ال��ه��ادي 

اإندوني�صيا  ودع�����ت  و19(.   18
الرئي�س  ب��ال��و���ص��اط��ة،  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
الرو�صي ف�دميري بوتني ونظريه 
زيلين�صكي  فولودميري  االأوك���راين 
الع�صرين،  حل�صور قمة جمموعة 
يوؤكد  مل  الرئي�صني  م��ن  اأي���ا  ل��ك��ّن 

م�صاركته ح�صوريا.
ومن املقرر اأن توّقع اأوكرانيا اأي�صا 
دول  م��ع  وت��ع��اون  �صداقة  معاهدة 
اآ�صيان يف بنوم بنه يف كمبوديا حيث 
مداخلة  اإج����راء  زيلين�صكي  ط��ل��ب 

عر الفيديو خ�ل القمة.
توا�صلت  ال���ذي���ن  اخل�����راء  واأّك������د 
معهم وكالة فران�س بر�س اأن هذه 
ع�صر  ت�صّم  التي  االإقليمية  الكتلة 
التدخل  ع���دم  ج��ع��ل��ت  وال��ت��ي  دول 
ينبغي  ال  االأ�صا�صية،  مبادئها  اأح��د 
موقفا  تتخذ  اأن  منها  ي��ت��وق��ع  اأن 

وا�صحا جتاه كييف ومو�صكو.
منق�صمني  اآ�صيان  اأع�صاء  زال  وما 
بني احلاجة اإىل التجارة مع رو�صيا 
�صركائها  ان���ت���ق���ام  م���ن  واخل������وف 

ال��غ��رب��ي��ني ال���ذي���ن ي���ري���دون عزل 
مو�صكو.

وق����ال����ت ج������وان ل����ني ال���ب���اح���ث���ة يف 
اآ�صيا  ���ص��رق  درا���ص��ات ج��ن��وب  معهد 
اآ�صيان  “�صتوا�صل  ���ص��ن��غ��اف��ورة  يف 
على  و�صتبقي  رو�صيا،  مع  التعاون 

الو�صع الراهن«.
الدول  م��ن  “العديد  اأن  واأ���ص��اف��ت 
يح�صنون  ال��راب��ط��ة  يف  االأع�������ص���اء 

ت�يف امل�صائل اخل�فية«.
الطريق  �صيا�صة  تاي�ند  وجت�ّصد 
�صد:  وال  م����ع  ال  ه������ذه،  ال���ث���ال���ث 
فاململكة، على غرار الو�س وفيتنام 
وال�������ص���ني وال���ه���ن���د، ام��ت��ن��ع��ت عن 
الت�صويت يف ت�صرين االأول-اأكتوبر 
الذي  امل��ت��ح��دة  االأمم  ق����رار  ع��ل��ى 
القانوين”  غ���ري  “ال�صم  ي��دي��ن 

ل�أرا�صي الرو�صية يف اأوكرانيا.
واأو�صح �صورات�صارت بامرونغ�صوك، 
ال�صيا�صية يف جامعة  العلوم  اأ�صتاذ 
�صواللونغكورن يف بانكوك “يعتقد 
االمتناع  اأن  التاي�نديون  ال��ق��ادة 

عن الت�صويت مفيد للب�د، الأنهم 
ي���ت���وق���ع���ون ���ص��ي��ئ��ا يف امل���ق���اب���ل من 

مثل ال�صياح. رو�صيا”، 
االأول-اأكتوبر،  ت�صرين  نهاية  يف 
ا�صتاأنفت �صركة الطريان الوطنية 
خدماتها  “اإيروفلوت”  الرو�صية 
بوكيت  وج�����زي�����رة  م���و����ص���ك���و  ب����ني 
ال�صياحية، بعد اأكرث من �صتة اأ�صهر 
من االنقطاع املرتبط بال�صراع يف 

اأوكرانيا.
تعتر  ث����ان����ي����ة،  ج���ه���ة  م�����ن  ل���ك���ن 
علنا  ت����دع����م  ال����ت����ي  ����ص���ن���غ���اف���ورة 

العقوبات �صد مو�صكو، ا�صتثناء.
من  اإيفانوف  فيليب  املحلل  وق��ال 
موؤ�ص�صة “اآ�صيا �صو�صايتي”الفكرية 
ميكنها  م��و���ص��ك��و  اإن  اأ���ص��رتال��ي��ا  يف 
�صمت  ل�صاحلها”  “ت�صتخدم  اأن 
اأن  “الإظهار  اآ���ص��ي��ا  ���ص��رق  ج��ن��وب 

لديها اأ�صدقاء يف اآ�صيا«.
تقدمي  رو�صيا  “�صتحاول  واأ���ص��اف 
نف�صها ك�صريك اقت�صادي و�صيا�صي 
حمايد، يحرتم املنظمة وا�صتق�ل 

اآ�صيان«.
الرئي�س  اأ�صاد  اأيلول-�صبتمر،  ويف 
الرو�صي ف�دميري بوتني “بالدور 
اإليها  تّتجه  التي  الآ�صيا  املتزايد” 
رو�صيا اأكرث فاأكرث على اأمل اإيجاد 
اأ�صواق وموردين جدد ليحلوا مكان 
ال���ذي���ن خ�����ص��رت��ه��م ب�صبب  اأول���ئ���ك 

العقوبات االأوروبية واالأمريكية.
خ�صو�صا  �ص�ته  الكرملني  وع��ّزز 
فيتنام  ه��م��ا  ق���دمَي���ني،  ب��ح��ل��ي��ف��ني 
املجل�صان  ُيعتر  ال��ل��ذي��ن  وب��ورم��ا 
فيهما،  احل���اك���م���ان  ال��ع�����ص��ك��ري��ان 
اخلا�س  االأ�صلحة  لقطاع  زب��ون��ني 
بها. كذلك، تبيع رو�صيا املحروقات 
اآ�صيا، وهي �صرورية  �صرق  جلنوب 
ل���دع���م من���وه���ا ال�����ذي ي��ع��ت��ر من 

االأكرث ديناميكية يف العامل.
ال��ن��ف��ط احلكومية  ���ص��رك��ة  وك��ان��ت 
يف  اأخ��دت  بريتامينا  االإندوني�صية 
النفط  ع��ل��ى  االع��ت��ب��ار احل�����ص��ول 
لكنها مل  ب�صعر خمّف�س،  الرو�صي 
رو�صيا  م��ع  عقد  اأي  توقيع  ت��وؤك��د 

هذه  وتظهر  ال�صراع.  بداية  منذ 
رو�صيا  ع���م���ل  جم�����ال  ال����������رتددات 
تا�صع  تعد  التي  اآ�صيان  يف  املحدود 
اأك����ر ���ص��ري��ك جت����اري ل��ه��ا. وهذه 
املنطقة تهيمن عليها يف احلقيقة 
التي  واالأمريكية  ال�صينية  القوى 

ال تنوي التخلي عن ثقلها هناك.
الواليات  اأن  اإي���ف���ان���وف  واأو�����ص����ح 
الوجود  من  “متخّوفة”  املتحدة 
على  “حري�صة  ومو�صكو  الرو�صي 
التي  بكني”  غ�����ص��ب  اإث������ارة  ع����دم 
ت���دع���ي احل���ي���اد جت����اه ال�������ص���راع يف 

اأوكرانيا.
ودف��������ع اخل��������وف م�����ن ال���ع���ق���وب���ات 
االأمريكية باإندوني�صيا والفيليبني 
ملعدات  عقَدين  ع��ن  ال��رتاج��ع  اإىل 
ع�����ص��ك��ري��ة رو���ص��ي��ة وّق��ع��ا ق��ب��ل بدء 

غزو اأوكرانيا.
رو�صيا  “لدى  اإي����ف����ان����وف  وق������ال 
اأن  يجب  ال��ذي  العمل  من  الكثري 
من  اآ�صيا  �صرق  جنوب  يف  به  تقوم 
االقت�صادي  وج��وده��ا  زي����ادة  اأج���ل 
وال��دب��ل��وم��ا���ص��ي، ل��ك��ن مي��ك��ن��ن��ا اأن 
ن��ت��وق��ع روؤي��ت��ه��ا اأك����رث ح�����ص��ورا يف 

املنطقة«.

 مقتل فل�سطيني يف ا�ستباكات 
مع القوات الإ�سرائيلية 

•• القد�س-رويرتز

تبادل  خ�ل  قتل  عاما   15 عمره  نا�صطا  اإن  فل�صطينيون  م�صوؤولون  قال 
وقت  يف  املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف  اإ�صرائيليني  جنود  م��ع  ال��ن��ار  الإط����ق 
مبكر من �صباح االأربعاء، وذلك يف اأحدث حلقات موجة عنف ت�صاعدت يف 
االأ�صهر املا�صية. وقال بيان �صادر عن وزارة ال�صحة الفل�صطينية اإن ال�صاب 
ا�صتباكات مع اجلي�س  بها خ�ل  اأ�صيب  �صظايا  ج��راء  بجراح  متاأثرا  تويف 
قتل  اإن���ه  ق��ال  الفل�صطينية  فتح  ح��رك��ة  اأ���ص��درت��ه  بيانا  لكن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 
مهدي  با�صم  القتيل  فل�صطينيون  م�صوؤولون  وعرف  اإ�صرائيلي.  بر�صا�س 

ح�صا�س. وقالت كتائب االأق�صى التابعة حلركة فتح اإنه اأحد اأع�صائها.
ومل يوؤكد اجلي�س االإ�صرائيلي الوفاة، لكنه قال اإن قواته كانت توؤمن مدخل 
واإنها  الغربية  بال�صفة  نابل�س  مدينة  يف  يو�صف  قر  با�صم  يعرف  موقع 

فتحت النار بعد و�صع عبوة نا�صفة يف املنطقة.
وذكرت و�صائل اإع�م حملية اأن القوات االإ�صرائيلية كانت يف املنطقة حلرا�صة 
جمموعة زائرة من الرملانيني املنتخبني حديثا من الكتلة اليمينية التي 
فازت يف انتخابات االأ�صبوع املا�صي يف اإ�صرائيل. و�صهد قر يو�صف ا�صتباكات 
متكررة بني الفل�صطينيني والزوار اليهود الذين يعتقدون اأنه مو�صع دفن 
امل�صايخ. ومل يوؤكد  اأنه �صريح الأحد  الفل�صطينيون  النبي يو�صف. ويعتقد 
ال�صيا�صي  لكن  وف��د،  حلرا�صة  هناك  كانوا  جنوده  اأن  االإ�صرائيلي  اجلي�س 
يزور  وهو  تويرت  على  لنف�صه  �صورا  ن�صر  ليكود  حزب  من  بي�صموت  بوعز 
اأخ��رى. و�صارت  اأح��زاب ميينية  اإىل جانب برملانيني منتخبني من  املوقع، 
امل�صلحة  اجلماعات  بني  ل��صتباكات  بوؤرة  الغربية  بال�صفة  نابل�س  مدينة 
اأكرث  املا�صية. وقتل  القليلة  االأ�صهر  االإ�صرائيلية يف  الفل�صطينية والقوات 

من مئة فل�صطيني يف ا�صتباكات منذ بداية العام.
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عربي ودويل

- التقدم �صوب احلدود االإدارية ملنطقة دونيت�صك. لن نتخلى عن 
اأعلنت  اأرب��ع مناطق  اأر�صنا«. واملنطقة واح��دة من  �صر واحد من 
م�صتمر  وال��ق��ت��ال  اأي��ل��ول.  �صبتمر  اأواخ���ر  يف  �صمتها  اأن��ه��ا  رو�صيا 
رو�صيا  عن  بالوكالة  تعمل  وق��وات  االأوك���راين  اجلي�س  بني  هناك 
2014، وهو العام نف�صه الذي �صمت فيه مو�صكو �صبه  منذ عام 
االإع�م  وكالة  نقلت  ذل��ك،  اجل��ن��وب. يف غ�صون  القرم يف  جزيرة 
�صنيهوريفكا  ب��ل��دة  يف  رو���ص��ي��ا  عينته  بلدية  رئي�س  ع��ن  ال��رو���ص��ي��ة 
�صرقي مدينة ميكواليف اجلنوبية قوله اأم�س الث�ثاء اإن ال�صكان 
�صاهدوا الدبابات واإن القتال العنيف م�صتمر. وقال رئي�س البلدية 
يف  تتحرك  دبابات  هناك  اإن  )ال�صكان(  “قالوا  بارابا�صوف  ي��وري 
اأطراف  على  يجري  عنيفا  قتاال  فاإن  ملعلوماتهم،  ووفقا  االأنحاء، 
واأ�صاف لوكالة االإع�م الرو�صية “النا�س راأوا هذا العتاد  البلدة”. 

املتعددة اأمريكية ال�صنع هيمار�س واأطلقت �صاروخني على مدينة 
لقوا  اأربعة مدنيني هناك  اأن  واأ�صافت  لوجان�صك.  �صتاخانوف يف 
حتفهم جراء اإط�ق �صاروخ م�صاء االأحد. ويف تقريره حول الو�صع 
يف منطقة خري�صون اجلنوبية اتهم اجلي�س االأوكراين م�صاء اأم�س 
النهب  اأعمال  املزيد من  بارتكاب  الرو�صية  القوات  الث�ثاء  االأول 
البنية التحتية. وتلوح مواجهة بني الطرفني يف مدينة  وتدمري 
قامت  الرو�صية  القوات  اإن  اجلي�س  وق��ال  اأ�صابيع.  منذ  خري�صون 
بتفكيك اأبراج ات�صاالت الهواتف املحمولة واأخذت املعدات، م�صيفا 
اأنها “فجرت خط تيار كهربائي وا�صتولت على معدات من حمطة 
طاقة �صم�صية” قرب مدينة بري�ص�ف. وذكر اأن القوات الرو�صية 
مدينة  يف  �صوفكونيكو  اأوليك�صي  للر�صام  خم�ص�صا  متحفا  اأخلت 

خري�صون من املعرو�صات واالأثاث واملعدات.

•• كييف-رويرتز

تعهد الرئي�س االأوكراين فولودميري زيلين�صكي باأال تتخلى قواته 
“�صر واحد” يف املعارك الدائرة لل�صيطرة على منطقة  ولو عن 
عن  رو�صيا  عينتهم  م�صوؤولون  حت��دث  بينما  ال�صرقية  دونيت�صك 

اقتحام قوات اأوكرانية بلدة جنوبية بالدبابات.
تقع النقاط املحورية لل�صراع يف املنطقة ال�صناعية يف دونيت�صك 
اأعنف قتال يف  واأفدييفكا، م�صرح  بلدات باخموت و�صوليدار  حول 
اأوكرانيا منذ غزو القوات الرو�صية يف اأواخر فراير �صباط. وقال 
يزالون  ال  “املحتلون  الث�ثاء  ليل  امل�صور  خطابه  يف  زيلين�صكي 

ن�صطني للغاية- ع�صرات الهجمات كل يوم«.
واأ�صاف “اإنهم يتكبدون خ�صائر كبرية. لكن االأمر ال يزال كما هو 

�صرتميو�صوف،  كرييل  وق��ال  امل��دي��ن��ة«.  و�صط  ���ص��وارع  يف  يتحرك 
تطبيق  على  خري�صون،  منطقة  يف  الرو�صية  االإدارة  رئي�س  نائب 
تيليجرام اإن القوات االأوكرانية حاولت التقدم على ث�ث جبهات، 
ملنطقة  االأوك��راين  واأ�صار فيتايل كيم، احلاكم  �صنيهوريفكا.  منها 
بني  اعرتا�صها  مت  مبحادثة  يبدو  ما  على  م�صت�صهدا  ميكواليف 
اأن ال��ق��وات االأوك��ران��ي��ة ق��د ط���ردت بالفعل  اجل��ن��ود ال��رو���س، اإىل 
القوات الرو�صية من املنطقة. وقال يف بيان على تيليجرام “القوات 
الرو�صية ت�صكو من طردها بالفعل من هناك«. ومل يت�صن لرويرتز 

التحقق من تقارير القتال.
ومل ترد اأنباء ر�صمية عن الو�صع يف املدينة من م�صوؤولني ع�صكريني 
اأن  ل�أنباء  الرو�صية  تا�س  وك��ال��ة  وذك���رت  رو�صيا.  اأو  اأوك��ران��ي��ا  يف 
القوات امل�صلحة االأوكرانية ا�صتخدمت منظومة راجمة ال�صواريخ 

زيلين�سكي يتعهد بعدم التخلي عن »�سرب واحد« يف �سرق اأوكرانيا 

•• وا�شنطن-رويرتز

اأجرته  ل���ل���راأي  ا���ص��ت��ط���ع  اأظ���ه���ر 
�صعبية  ت��راج��ع  روي��رتز-اإب�����ص��و���س 
اإىل  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س 
توقعات  ي��ع��زز  مم���ا  امل���ئ���ة،  يف   39
النتخابات  امل�����ص��ت��ق��ل��ني  امل��راق��ب��ني 
التجديد الن�صفي للكوجنر�س باأن 
ال��دمي��ق��راط��ي يف طريقه  احل���زب 
انتخابات  يف  خ�����ص��ائ��ر  يتكبد  الأن 

اأم�س الث�ثاء.
ال������راأي الذي  ا���ص��ت��ط���ع  واأظ���ه���ر 
اأن تاأييد  اأُج��ري على مدار يومني 
تراجع  ب��اي��دن  الأداء  االأم��ري��ك��ي��ني 
اأدين  م��ن  ليقرتب  واح���دة،  نقطة 

م�صتوى و�صل اإليه خ�ل واليته.
باين  ����ص���ع���ب���ي���ة  ت�����راج�����ع  وي�����ع�����زز 
اجلمهوريون  يفوز  ب��اأن  التوقعات 
النواب  ع��ل��ى جم��ل�����س  ب��ال�����ص��ي��ط��رة 
ومن املحتمل اأي�صا جمل�س ال�صيوخ 

اليوم الث�ثاء.
بجامعة  ال�صيا�صات  مركز  وت��وق��ع 
االثنني  االأول  اأم�������س  ف��ريج��ي��ن��ي��ا 
ب�صهولة  اجل��م��ه��وري��ون  ي��ف��وز  اأن 
ب���االأغ���ل���ب���ي���ة يف جم��ل�����س ال����ن����واب، 
بينما  24 مقعدا  على  ويح�صلون 
يحققون اأغلبية �صئيلة يف جمل�س 

ال�صيوخ.
وال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى جم��ل�����س واح���د 
كفيلة  ال��ك��وجن��ر���س  جمل�صي  م��ن 
ال�صلطة  ب���اأن مت��ن��ح اجل��م��ه��وري��ني 
بايدن  اأع����م����ال  ج�����دول  ل��ت��ع��ط��ي��ل 

الت�صريعي.

ات�������ص���م���ت والي��������ة ب�����اي�����دن، ال�����ذي 
العام  يناير  يف  ال�صلطة  اإىل  ج��اء 
فريو�س  ت��ف�����ص��ي  و����ص���ط  امل���ا����ص���ي 
كورونا، مب�صاكل اقت�صادية نتيجة 
ومنها  العاملية،  اجلائحة  تداعيات 

ارتفاع الت�صخم.
وه�����وت ���ص��ع��ب��ي��ت��ه ه����ذا ال���ع���ام اإىل 
م�صتوى متدين الم�س 36 باملئة يف 
�صهري مايو اأيار ويونيو حزيران. 
رويرتز-اإب�صو�س،  ا���ص��ت��ط���ع  ويف 
اختار ثلث امل�صاركني يف اال�صتط�ع 
م�صكلة  اأك���ر  باعتباره  االقت�صاد 

•• الفجر -خرية ال�شيباين
    اأع����ل����ن دون�����ال�����د ت����رام����ب اأن����ه 
اأن يكون  امل��رج��ح ج��ًدا ج��ًدا  “من 
املقبل. توقيت  مر�صًحا” االأ�صبوع 

مبكر لكن ا�صرتاتيجي.
اأول  ي����ك����ون  اأن  ه����ي  »خ���ط���ت���ه     
وحيد  كمر�صح  نف�صه  ي��ث��ّب��ت  م��ن 
مناف�صيه  وي�����ص��ت��ب��ع��د  وط��ب��ي��ع��ي، 
يرغبون  قد  الذين  اجلمهوريني 
��ا يف ال��رت���ص��ح ل��ع��ام 2024،  اأي�����صً
ب���ا����ص���اران، موؤرخة  ن��ي��ك��ول  حت��ل��ل 
ومتخ�ص�صة يف الواليات املتحدة. 
االنتخابية  احلملة  تبداأ  تقليديا، 
ال����رئ����ا�����ص����ي����ة ب����ع����د االن����ت����خ����اب����ات 
ي�صتبق  وهكذا  مبا�صرة  الن�صفية 

امللياردير احلركة«.

ا�ستبعاد مناف�سيه 
اجلمهوريني

   وا�صتبعاد العديد من مناف�صيه 
يرغبون  قد  الذين  اجلمهوريني 
��ا يف ال��رت���ص��ح ل��ع��ام 2024  اأي�����صً
دي�صانتي�س،  رون  ي���ت���ق���ّدم���ه���م، 
لفلوريدا،  اجل���م���ه���وري  احل���اك���م 
وجامعة  ي���ي���ل  ج���ام���ع���ة  ف���خ���ري���ج 
هارفارد هذا، ي�صع ع�مة على كل 
املربعات. “اإنه يتبنى عملًيا جميع 
اأكرث  ت��رام��ب، لكنه يظل  م��واق��ف 
�صحية  موا�صيع  يف  منه  ح��داث��ة 
با�صاران.  نيكول  تو�صح  معينة”، 
بع�صهما  ي��ك��ره��ان  وت���رام���ب  ه���و 

يف  اجتماعاتهما  وتنظم  البع�س، 
فلوريدا الّيا ب�صكل منف�صل.

   وكدليل وا�صح على عداوتهما، 
اأطلق عليه ترامب لقب “رون دي 
البابا(.  )رون  �صانكتيمونيو�س” 
القائمة،  بقية  يف  جيد  و�صع  ويف 
الرئي�س  ن����ائ����ب  ب���ن�������س،  م����اي����ك 
ال�صوت  ي��ج�����ص��د  ال����ذي  ال�����ص��اب��ق، 
اأبوت،  االأك���رث حم��اف��ظ��ة، وغ��ري��غ 
ترامب  م���ن  اأك�����رث  “الرتامبي 
�صناتور  ك����روز،  ت��ي��د  اأو  نف�صه”، 
عام  تقدم  ان  �صبق  ال��ذي  تك�صا�س 
ان  ع��ل��ي��ه  ك���ان  واإذا      .2020
ال�صابق  الرئي�س  النطلق  يختار، 
على  ال�صباق  يف  ال��وق��ت  ه��ذا  قبل 
م�صت�صاروه  يثنه  مل  ل��و  الرئا�صة 
امل��خ��اط��ر التي  اإىل  ن��ّب��ه��وا  ال��ذي��ن 
االإع�ن  ه��ذا  مثل  �صيوّلدها  ك��ان 
ع��ل��ى ان��ت��خ��اب��ات م��ن��ت�����ص��ف امل����دة. 
و�صبق ان اأملح امراطور العقارات 
خ�ل  ال���رت����ص���ح  اإم���ك���ان���ي���ة  اإىل 
تر�ّصحه  يعلن  مل  و”اإذا  ال�صيف، 
م���ن ق��ب��ل، ف��ذل��ك ب�����ص��ب��ب قواعد 
تو�صح  االنتخابي”،  ال��ت��م��وي��ل 
نيكول با�صاران، لقد جمع الكثري 
من االأموال يف العامني املا�صيني 
ر�صمًيا،  م��ر���ص��ًح��ا  ي��ك��ن  مل  ل��ك��ن��ه 
وهذه االم��وال مل تخ�صع لرقابة 
االنتخابات  مت���وي���ل  م��ف��و���ص��ي��ة 
ال��ف��ي��درال��ي��ة«.    لذلك ف��اإن لهذا 
ال���ت���وق���ي���ت م���ي���زة م����زدوج����ة على 
االنتخابية  املجازفة  ع��دم  االأق��ل: 

الكوجنر�س. كما اأنه �صيفتح الباب 
اجلمهوريون  يقودها  لتحقيقات 
من �صاأنها اأن تلحق ال�صرر بالبيت 
ال�صيوخ  ملجل�س  وميكن  االأب��ي�����س. 
ال���ذي ي��ق��وده اجل��م��ه��وري��ون اأي�صا 
للمنا�صب  ب��اي��دن  تر�صيحات  منع 

الق�صائية اأو االإدارية.
على  اجل���م���ه���وري���ون  ح�����ص��ل  واإذا 
فاإنهم  ال��ن��واب،  جمل�س  يف  اأغلبية 
�صقف  ال�����ص����ت����خ����دام  ي���خ���ط���ط���ون 
ال���دي���ن االحت������ادي و���ص��ي��ل��ة �صغط 
يف  ك��ب��رية  بتخفي�صات  للمطالبة 
االإن����ف����اق. و���ص��ي�����ص��ع��ون اأي�����ص��ا اإىل 
ال�صريبية  ال��ت��خ��ف��ي�����ص��ات  ج��ع��ل 
ل�أفراد التي اأقرها ترامب يف عام 
2017 دائمة وكذلك اإىل حماية 
لل�صركات  ال�صريبية  التخفي�صات 
ال����ت����ي ح��������اول ال���دمي���ق���راط���ي���ون 
اإلغاءها دون جدوى خ�ل العامني 
على  ال�صيطرة  اأن  كما  املا�صيني. 
اجلمهوريني  �صتمنح  الكوجنر�س 
الأوكرانيا،  امل�صاعدات  منع  �صلطة 
يبطئوا  اأن  امل�����رج�����ح  م�����ن  ل���ك���ن 
االأ�صلحة  ت���دف���ق  م���ن  ي���ح���دوا  اأو 
وامل�صاعدات االقت�صادية اإىل كييف 

بدال من اإيقافها.

تواجهها الواليات املتحدة، وجتاوز 
كل  واح��د من  نحو  بكثري  عددهم 
ارتفاع  اخ���ت���اروا  اأ���ص��خ��ا���س  ع�����ص��رة 
معدل اجلرمية. وقال نحو واحد 
اأكر م�صكلة كانت  اإن   15 من كل 
االإجها�س،  حل��ق��وق  ن��ه��اي��ة  و���ص��ع 
يف  الد�صتورية  املحكمة  ق��رار  بعد 
اأط���اح بحق  ال���ذي  يونيو ح��زي��ران 

االإجها�س.
روي������رتز- راأي  ا����ص���ت���ط����ع  ج���م���ع 

اأج���������ري على  ال��������ذي  اإب���������ص����و�����س، 
على  االإجنليزية  باللغة  االإنرتنت 

ويتوقع  كليهما.  اأو  ال��ك��وجن��ر���س 
اأن يح�صل اجلمهوريون  مراقبون 
25 مقعدا يف  م��ن  يقرب  م��ا  على 
 435 امل��وؤل��ف من  ال��ن��واب  جمل�س 
م��ق��ع��دا، وه��و ع��دد اأك���رث م��ن كاف 
وق����ال حمللون  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة.  ل��ل��ف��وز 
اأي�صا  مي��ك��ن��ه��م  اجل��م��ه��وري��ني  اإن 
احل�صول على املقعد الوحيد الذي 
على  بال�صيطرة  للفوز  يحتاجونه 

جمل�س ال�صيوخ.
ب��ال��ل��وم على  اجل��م��ه��وري��ون  ويلقى 
االأ�صعار  ارت���ف���اع  يف  ب���اي���دن  اإدارة 
واجلرمية، وهما من اأهم خماوف 
املر�صحني  لكن ع�صرات  الناخبني. 
الرئي�س  م����زاع����م  اأي�������ص���ا  رددوا 
ال�����ص��اب��ق دون���ال���د ت���رام���ب ال��ت��ي ال 
�صبب  ه��و  التزوير  ب��اأن  لها  اأ�صا�س 
 .2020 ان��ت��خ��اب��ات  يف  ه��زمي��ت��ه 
وقد ينتهي االأمر ببع�صهم حكاما 
واليات  يف  انتخابات  م�����ص��وؤويل  اأو 
يف  مركزيا  دورا  ويلعبون  حا�صمة 

ال�صباق الرئا�صي لعام 2024.
اأوهايو  اإىل والي��ة  ت��رام��ب  وت��وج��ه 
ملجل�س  اجل��م��ه��وري  املر�صح  ل��دع��م 
حملته  يف  فان�س  جيه.دي  ال�صيوخ 
وتكرارا  م���رارا  واأمل���ح  االنتخابية. 
انتخابات  ل��ب��دء  يخطط  اأن���ه  اإىل 

رئا�صية اأخرى قريبا.
جمل�س  يف  اجلمهوريون  ف��از  واإذا 
النواب اأو ال�صيوخ، ف�صيق�صي ذلك 
على جهود بايدن للحفاظ على حق 
االإجها�س ومزايا اجتماعية اأخرى 
يف  الدميقراطيني  اأولويات  �صمن 

اإجابات  م�صتوى الواليات املتحدة، 
بينهم  م���ن  ب��ال��غ��ني   1004 م���ن 
للدميقراطيني  م����وؤي����دا   424

و390 للجمهوريني.
االأمريكي جو  الرئي�س  هذا وحذر 
اجلمهوريني  ف���وز  اأن  م��ن  ب��اي��دن 
الن�صفي  ال��ت��ج��دي��د  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
املوؤ�ص�صات  ي�صعف  قد  للكوجنر�س 
من  الكثري  ويف�صد  الدميقراطية 

اإجنازات رئا�صته.
وق��ال بايدن اأم��ام ح�صد يف جامعة 
وا�صنطن  خ�����ارج  ال���واق���ع���ة  ب�����ووي 

وامل����ع����روف����ة ت���اري���خ���ي���ا ب���اأن���ه���ا من 
ال���ي���وم  “منر  ال�������ص���ود  ج���ام���ع���ات 
مبنعطف خطري. نعلم متام العلم 
اأن دميقراطيتنا يف خطر ونعلم اأن 
للدفاع  املنا�صبة  اللحظة  هي  هذه 

عنها«.
االنق�صام  بايدن  تعليقات  وتعك�س 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال��ع��م��ي��ق يف ال���والي���ات 
الثامن  ان��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ل  امل��ت��ح��دة 
التي  ال��ث��اين  ت�صرين  نوفمر  م��ن 
ق�����د ت�������ص���ه���د ف������وز اجل���م���ه���وري���ني 
جمل�صي  اأح�����د  ع��ل��ى  ب��ال�����ص��ي��ط��رة 

ان������ه مل ي���ت���وق���ف اأب����������دا، وك���ان���ت 
حملة  عن  عبارة  باأكملها  رئا�صته 
البيت  ت��رك  اأن  وم��ن��ذ  انتخابية، 
االأبي�س بالقوة، كانت مو�صوعاته 
�صياغة  اإع���������ادة  ه����ي  ال����وح����ي����دة 
واالن��ت��ق��ام من   2020 ع��ام  لعبة 
منه’.  ‘�ُصرقت  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ات 
االأمريكيني  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
�صماع  م��ن  وت��ع��ب��وا  �صئموا  ال��ذي��ن 
ه�����ذا ال�������ص���ع���ار ال������ذي مل ي���ع���د يف 

�صميم اهتماماتهم«.

متكن  اإذا  اليه  الغطاء  �صحب  مع 
اجل�����م�����ه�����وري�����ون م�����ن ا����ص���ت���ع���ادة 
ال�������ص���ي���ط���رة ع���ل���ى ال���ك���وجن���ر����س، 
خا�صة اأنه دّعم ع�صرات املر�صحني 

يف حملتهم االنتخابية.

تعقيد التحقيقات
 التي ت�ستهدفه

   م�����ص��ل��ح��ة اأخ������رى، اإع����ن���ه قد 
التي  ال��ع��دي��دة  التحقيقات  يعّقد 
مبنى  يف  ���ص��ي��م��ا  وال  ت�����ص��ت��ه��دف��ه، 

الكابيتول. اإذا �صيطر اجلمهوريون 
دفن  ميكن  ال��ن��واب،  جمل�س  على 
نف�صه  وامل�����ص��ري  التحقيق،  جل��ن��ة 
ل�إجراءات اجلنائية التي اأطلقتها 
الوثائق  ب�������ص���اأن  ال����ع����دل  وزارة 
اإىل  اإع��ادت��ه��ا  رف�س  التي  ال�صرية 
والتي احتفظ  الوطني،  االأر�صيف 
اأالغو.     اإقامته يف مار  بها يف مقر 
واإذا اأدانته املحكمة، فقد ال متّكنه 
و  الرت�صح،  من  العقوبات  اإح��دى 
“الّتبكري بالرت�صح �صيعّقد تنفيذ 

هذه االدان��ة. و�صيتعني على وزير 
اإىل  اتهام  توجيه  يقرر  اأن  العدل 
رئي�س �صابق يكون يف الوقت نف�صه 
املعركة  �صتكون  ج��دي��ًدا،  مر�صًحا 

تتوقع نيكول با�صاران. رهيبة”، 

خطر ال�سجر
   ومع ذلك، يظل البقاء مر�صًحا 
حمفوًفا  ره����اًن����ا  ع���ام���ني  ط��ي��ل��ة 
نخ�صى  اأن  “ميكن  ب���امل���خ���اط���ر. 
املوؤرخة،  ت�صري  التاآكل،  من  �صكً� 

كوريا ال�سمالية تطلق 
»�ساروخا بال�ستيا غري حمدد« 

•• �شول-رويرتز

�صاروخا  ال�صمالية  ك��وري��ا  اأط��ل��ق��ت 
بالي�صتيا واحدا على االأقل يف البحر 
كوريا  ق��ال��ت  فيما  االأرب���ع���اء،  اأم�����س 
من  حطاما  ر�صدت  اإنها  اجلنوبية 
ل�����ص��اروخ �صطح-جو  ���ص��اب��ق  اإط�����ق 
للحقبة  يعود  اإ�س.اإيه-5  طراز  من 

ال�صوفيتية.
وق���ال خ��ف��ر ال�����ص��واح��ل ال��ي��اب��اين اإن 
ال�������ص���اروخ ال��ب��ال��ي�����ص��ت��ي ���ص��ق��ط على 
دق��ائ��ق من  البحر بعد  ي��ب��دو يف  م��ا 
اإط�قه. وذكر وزير الدفاع الياباين 
اإن  لل�صحفيني  ه��ام��ادا  ي��ا���ص��وك��ازو 
ال�����ص��اروخ ح��ل��ق ع��ل��ى ارت���ف���اع ي�صل 
 250 ومل�صافة  كيلومرتا   50 اإىل 
قدمت  طوكيو  اإن  وق��ال  كيلومرتا. 
احتجاجا �صديدا اإىل كوريا ال�صمالية 
الدبلوما�صية  ال��ق��ن��وات  خ����ل  م��ن 

عر بكني ونددت ب�صدة باالإط�ق.
يف  امل�صرتكة  االأرك����ان  هيئة  وق��ال��ت 
���ص��ول اإن��ه��ا ر���ص��دت اإط����ق �صاروخ 
ب��ال��ي�����ص��ت��ي غ���ري حم����دد م���ن كوريا 
اأن  بعد  االإط����ق  وج���اء  ال�صمالية. 
انتهت كوريا اجلنوبية من حتليل ملا 
قالت يف البداية اإنه جزء من �صاروخ 
اأطلقته  امل�����دى  ق�����ص��ري  ب��ال��ي�����ص��ت��ي 
بيوجنياجن و�صقط بالقرب من املياه 
املا�صي.  االأ�صبوع  اجلنوبية  الكورية 
التحليل  اإن  ال���دف���اع  وزارة  وق��ال��ت 
اأظهر اأن القطعة، التي يبلغ طولها 
نحو ث�ثة اأمتار وعر�صها مرتين، 
اإ�س.اإيه-5  �صاروخ  من  ج��زءا  كانت 
امل�صاد للطائرات، م�صت�صهدة ب�صكلها 

وخ�صائ�صها.

اإعدام �سخ�سني يف اإيران
 مدانني بقتل عنا�سر من ال�سرطة

•• طهران- ف ب

اأعلنت ال�صلطة الق�صائية االإيرانية اأم�س اإعدام �صخ�صني اأدينا بقتل اأربعة 
عنا�صر من ال�صرطة عام 2016 يف حمافظة �صي�صتان بلو�ص�صتان )جنوب 

�صرق( التي ت�صهد اأعمال عنف متفرقة منذ اأ�صابيع.
اإن عن�صرين من جماعة  للق�صاء،  التابع  اأون�ين”  “ميزان  واأف��اد موقع 
بلو�س  “ر�صيد  هما  ط��ه��ران،  قبل  م��ن  “اإرهابية”  امل�صّنفة  ال��ع��دل  جي�س 
واإ�صحاق اآ�صكاين، مت اإعدامهما الث�ثاء يف �صجن زاهدان”، مركز املحافظة 

احلدودية مع اأفغان�صتان وباك�صتان.
وتاأ�ص�صت “جي�س العدل” على يد عنا�صر �صابقني يف ت�صكيل �صّني متطرف 
�صّن حركة متّرد يف املحافظة. و�صبق مل�صوؤولني اإيرانيني اأن اتهموا اجلماعة 

ب�صّن عمليات انط�قا من باك�صتان املجاورة.
ومت احلكم على بلو�س واآ�صكاين باالعدام على خلفية “ت�صببهما با�صت�صهاد 
اآخ��ر من رج��ال ال�صرطة يف  اأربعة عنا�صر من حر�س احل��دود وج��رح ع��دد 

2016” يف املحافظة، وفق ما اأورد “ميزان اأون�ين«.
وغالبا ما �صهدت حمافظة �صي�صتان بلو�ص�صتان على مدى االأعوام املا�صية، 

مناو�صات متكررة بني قوات االأمن االإيرانية وجمموعات م�صلّحة.
ويف حني يرتبط العديد من هذه املواجهات مبحاوالت تهريب، يعود بع�صها 

اىل ا�صتباكات مع انف�صاليني من اأقلية البلو�س اأو جماعات متطرفة.
ويف االآون��ة االأخ��رية، عرفت املحافظة، خ�صو�صا مركزها زاه��دان، توترات 
احتجاجات  اأيلول-�صبتمر،   16 منذ  اإي��ران  ت�صهد  وقت  يف  تاأتي  اإ�صافية 
على خلفية وفاة ال�صابة مه�صا اأميني بعد اأيام من توقيفها من قبل �صرطة 
االأخ�ق يف طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد ال�صارمة للبا�س يف 
اجلمهورية االإ�ص�مية. وق�صى الع�صرات على هام�س االحتجاجات، بينهم 
عنا�صر من قوات االأم��ن، واأوق��ف مئات اآخ��رون يف التحركات التي تخللها 

رفع �صعارات مناه�صة لل�صلطات، وما يعتره امل�صوؤولون “اأعمال �صغب«.
و�صهدت زاهدان اأحداثا دامية يف 30 اأيلول-�صبتمر راح �صحيتها ع�صرات 

بينهم عنا�صر من احلر�س الثوري االإيراين.
واأف��اد م�صوؤولون يف حينه اأن االأح��داث �صببها هجوم م�صّلحني على مراكز 
اأنباء  اأ�صارت �صخ�صيات حملية اىل توتر �صببه  لقوات االأم��ن. من جهتها، 
عن تعر�س فتاة “ل�غت�صاب” من قبل م�صوؤول يف �صرطة املحافظة، واأن 

قوات االأمن اأطلقت النار على متجّمعني قرب م�صجد بزاهدان.
ويف اأواخر ت�صرين االأول-اأكتوبر، اأقال جمل�س االأمن يف املحافظة م�صوؤولني 
يف ال�صرطة بينهم قائدها يف زاهدان، على خلفية “اإهمال” من قبل �صباط 
اأدى اىل “جرح ووفاة عدد من املواطنني الذين كانوا يوؤدون ال�ص�ة، وم�صاة 

اأبرياء مل يكن لهم اأي �صلوع” يف االأحداث.

»دميقراطيتنا يف خطر«.. بايدن حمذرا قبيل انتخابات التجديد الن�سفي  

 ا�ستطالع: الدميقراطيون ب�سدد فقد ال�سيطرة على الكوجنر�ش

الوليات املتحدة:

لهذا يريد دونالد ترامب الإ�سراع بالرت�سح للرئا�سية...!
لئن مل يعلن تر�ّسحه من قبل فذلك ب�سبب قواعد التمويل النتخابي

اجتماع اأمريكي رو�سي ب�ساأن معاهدة »نيو �ستارت«  •• وا�شنطن-اأ ف ب

ورو�صيا  املتحدة  الواليات  اأن  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
التفتي�س  عمليات  ا�صتئناف  اإمكانية  ملناق�صة  قريبا  �صتجتمعان 
اال�صرتاتيجية  الهجومية  االأ�صلحة  “خف�س  معاهدة  مبوجب 
ال�ص�ح  ل��ن��زع  الرئي�صي  االت��ف��اق  ���ص��ت��ارت(،  )ن��ي��و  منها”  واحل���د 

النووي بني القوتني.
ن��ي��د براي�س  االأم���ريك���ي  ب��ا���ص��م وزارة اخل��ارج��ي��ة  ال��ن��اط��ق  وق����ال 
لل�صحافيني “اتفقنا على اأن تتمكن اللجنة اال�صت�صارية الثنائية 
“نيو �صتارت”  اإط��ار معاهدة  من االجتماع يف م�صتقبل قريب يف 

موؤكدا بذلك معلومات اأوردتها وكالة بلومرغ.
بّناء”،  اجتماع  يف  ن��اأم��ل  لكننا  ���ص��ّري  اللجنة  “عمل  اأن  واأ���ص��اف 

معاهدة  مبوجب  الع�صكرية  مواقعها  يف  لها  املخطط  االأمريكية 
االأمريكية  العقوبات  رد على  اأن ذلك هو  موؤكدة  �صتارت”،  “نيو 

اأمام عمليات التفتي�س الرو�صية املماثلة يف الواليات املتحدة.
النوع  ثنائي من هذا  اتفاق  اأح��دث  هي  �صتارت”  “نيو  ومعاهدة 

يربط بني القوتني النوويتني الرئي�صيتني يف العامل.
ووّقعت املعاهدة يف 2010. وهي تن�س على حد تر�صانتي القوتني 
النوويتني ب1550 راأ�صا نوويا لكل منهما كحد اأق�صى، وهو ما 
ال�صابق  بال�صقف  مقارنة  تقريبا   %  30 بن�صبة  خف�صا  ميثل 

املحدد يف العام 2002.

م�صريا اإىل اأهمية موا�صلة التحدث مع الرو�س حول “احلد من 
االأخطار” على الرغم من احلرب يف اأوكرانيا.

االأيام  يف  قلي�  ت��راج��ع��ت  بينما  ف�صيعقد  االج��ت��م��اع،  ت��اأك��د  واإذا 
الت�صريحات حول تهديدات رو�صيا ب�صربة نووية  االأخ��رية حدة 

يف اإطار حربها �صد اأوكرانيا.
ورف�س امل�صوؤول االأمريكي حتديد موعد االجتماع اأو مكانه.

ت�صرين  اإىل  اال�صت�صارية  اللجنة  لهذه  االأخ��ري  االجتماع  ويعود 
االأول-اأكتوبر 2021.

التفتي�س  عمليات  تعليق  اآب-اأغ�����ص��ط�����س  مطلع  رو���ص��ي��ا  واأع��ل��ن��ت 

والقاذفات  اال�صرتاتيجية  االط����ق  اآل��ي��ات  ع��دد  حت��د  اأن��ه��ا  كما 
الثقيلة ب800 وهو ما يكفي لتدمري االأر�س مرات عدة.

يف كانون الثاين-يناير 2021 مددها الرئي�س الرو�صي ف�دميري 
بوتني خلم�س �صنوات حتى العام 2026.

وحتى االآن، كان لكل من مو�صكو ووا�صنطن احلق يف اإج��راء اأقل 
اإط��ار هذه  بقليل من ع�صرين عملية تفتي�س متبادلة كل عام يف 

املعاهدة.
واأكد املتحدث االأمريكي رغبة الواليات املتحدة يف احلفاظ على 
“قنوات ات�صال” مفتوحة مع رو�صيا، ال �صيما للتعامل مع امل�صائل 

الثنائية املهمة.
ويف الواقع مل تتوقف هذه القنوات يوما منذ بدء الهجوم الرو�صي 

على اأوكرانيا يف 24 �صباط-فراير املا�صي.

الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب يف جتمع �صيا�صي يف فانداليا، اأوهايو
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خرباء باحلركات الإ�سالموية: اإعالم الإخوان فا�سل وتكرار للما�سي
يكن من  ا�صرتاتيجية حترك ومل 
بداأها  اإذا  اإال  ال��ت��ظ��اه��رات  بينها 
مظاهرات  ك��ان��ت  ح��ي��ث  اآخ������رون؛ 
االإخ��وان حمدودة ب�صقف، ولكنهم 
اإن  االآخ��ري��ن. وق��ال  ي�صاركون م��ع 
االإخوان هذه املرة ي�صهدون نهايتهم 
لي�س فقط ب�صبب االن�صقاق؛ ولكن 
حتطمت  االإخ���وان���ي���ة  ال��ف��ك��رة  الأن 
ف����أول مرة  ال��واق��ع،  على �صخرة 
عند  كابو�س  اىل  االإخ���وان  يتحول 
اإذا كانت  اإن��ه  النا�س. وق��ال ر�صوان 
�صعب  واإرادة  ُح��ك��م  اإرادة  ه��ن��اك 
دة ف�صوف يبقى االإخوان على  موحَّ
احلالية؛  ح��دوده��م  ويف  الهام�س 
التجنيد  على  ال��ق��درة  فقدوا  وق��د 
املا�صية،  الع�صر  ال�����ص��ن��وات  ط���وال 
املناورة  ���ص��وى  اأم��ام��ه��م  ي��ع��د  ومل 
واالإع�����م وال���ذي ه��و يف احلقيقة 

اإع�م تابع وُمغِر�س.

 – – اأال وه��و الفل�صطينيون  اخل���ارج  
وهو  اأال   – الداخل”  يف  “العدو  اإىل 

العرب االإ�صرائيليون«.
واأ�صاف هالرتال اأن ائت�ف نتانياهو 
املُ�صتقلة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اأي�������ص���اً  ه���اج���َم 
الدميوقراطية  تدعم  التي  احليوية 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة وامل�������ص���وؤول���ة، م���ن بني 
االأقليات،  ح��ق��وق  ع���ن  اأخ�����رى،  اأم�����ور 
ال��ُدن��ي��ا وو�صائل  امل��ح��اك��م  ن��ظ��ام  وه���ي 
التي  ال���ع���ل���ي���ا  وامل���ح���ك���م���ة  االإع������������م، 
اإخ�صاعها  وح��ل��ف��اوؤه  نتانياهو  ي��ري��د 
“على  لليمني،  ال�صيا�صية  لل�صيطرة 
وج���ه ال��ت��ح��دي��د ك���ي ال حت��م��ي حقوق 
املتاحني  والنطاق  بالزخم  االأقليات” 
ُت��ع��دُّ هذه  ل��ه��ا. ويف ال��وق��ت ع��ي��ن��ه، ال 
االن���ت���خ���اب���ات وح�������ص���ب ����ص���راع���اً على 
اأي�صاً  ه��ي  واإمن���ا  اإ���ص��رائ��ي��ل،  م�صتقبل 
يف  ال��ي��ه��ودي��ة  م�صتقبل  ع��ل��ى  “�صراع 
اإ�صرائيل. اإن التوارة توؤيد امل�صاواة بني 
ُخلقنا  كلنا  اأننا  وفكرة  جميعاً  الب�صر 
على �صورة الرب. وعلى االإ�صرائيليني 
حقوق  اح��رتام  النا�س  جميع  بني  من 
نعرف  ي��ه��وداً  ب�صفتنا  الأننا  االأقليات، 
واأ�صاَف  االأقليات”.  �صعور  العلم  متام 
اأخ�قيات  “وهذه  ق��ائ��ً�:  ه��ال��رت��ال 
ي���ه���ودي���ة ع��م��ي��ق��ة ت��ط��ع��ن ف��ي��ه��ا االآن 
اإ���ص��رائ��ي��ل ذات��ه��ا. ول��ك��ن، ع��ن��دم��ا جتد 
اأم��ام��ك ك��ل ه��ذه ال��ت��ه��دي��دات االأمنية 
ي�صبح  ي���وم،  ك��ل  ال�����ص��ارع  اجل�صيمة يف 
���خ تلك  ُت���ر����صِّ اأن  ب��ك��ث��ري  م���ن االأ����ص���ه���ل 

االأيديولوجيات الب�صعة نف�صها«.
ي��ق��ول ف��ري��دم��ان: ���ص��ي��ك��ون ل��ه��ذا اأثر 
االأمريكية  ال���ع����ق���ات  ع���ل���ى  ع��م��ي��ق 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة. ل��ك��ن، ال ت��ت��ع��ام��ل��وا مع 
ك�مي هذا بو�صفه دليً� دامغاً. ففي 
1 اأكتوبر )ت�صرين االأول(، ن�صَر موقع 
“اآك�صيو�س” االأمريكي خراً ا�صت�صهد 
به  اأخ��َر  ذك��رت ما  التي  بامل�صادر  فيه 
ال�صيوخ  جمل�س  ع�صو  مينينديز  بوب 
الدميوقراطي عن والية نيو جري�صي 
الع�قات اخلارجية  الذي يقود جلنة 
ن��ت��ان��ي��اه��و خ����ل رح��ل��ة مل��ي��ن��ي��دي��ز اإىل 

اإ�صرائيل يف �صبتمر. 

•• اأبوظبي -الفجر:

اأك������������د خ������������راء واأك��������ادمي��������ي��������ون 
جماعة  ف���ك���ر  اأن  م��ت��خ�����ص�����ص��ون 
واأن  يتغري،  ال  االإرهابية  االإخ���وان 
 11-11 ي��وم  للتظاهر  دعواتهم 
يائ�صة  حم����اول����ة  ه����ي  م�������ص���ر  يف 
تهدف لزعزعة االأمن واال�صتقرار، 
و�صتبوء  الفو�صى  �صيناريو  وتكرار 
تعد  مل  ال�����ص��ع��وب  الأن  ب��ال��ف�����ص��ل؛ 
الذي  وال��ت��ل��ون  ل��ل��خ��داع  م�صتعدة 
ميار�صه االإخوان، وباتت اأكرث وعًيا 

مبخاطرهم.
باحلركات  خ�����راء  اأرب����ع����ة  واأك������د 
االإ���ص���م��وي��ة، يف ن��دوة )ع��ن ُبعد( 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ن��ظ��م��ه��ا 
بعنوان  اأم���������س  واال�����ص����ت���������ص����ارات، 
»االإخ�������وان امل�����ص��ل��م��ون وحم����اوالت 
اأن  ال�صيا�صي«  امل�صهد  اإىل  ال��ع��ودة 
وث��ي��ق��ة »ت���ي���ار ال��ت��غ��ي��ري« االأخ����رية 
ت���ن���درج ���ص��م��ن حم�����اوالت دغدغة 
والقومية  ال���وط���ن���ي���ة  امل�������ص���اع���ر 
اأه������داف  اأن  وب���ي���ن���وا  وال���دي���ن���ي���ة. 
الوثيقة تتلخ�س يف �صعي الف�صيل 
ع��ل��ى تنظيم  ل��ل�����ص��ي��ط��رة  اجل���دي���د 
ال����روح  ب���ث  واإع�������ادة  “االإخوان” 
االإق�صاء  منطق  اإىل  وال��ع��ودة  فيه 

والعنف.
“تيار  م�������ن  اخل�������������راء  وح�����������ذر 
العامل  ي�صتهدف  الأن��ه  التغيري”؛ 
اأن����ه ل��ي�����س بو�صع  ك��ك��ل، م��وؤك��دي��ن 
جديد  اأي  ي��ق��دم��وا  اأن  االإخ�������وان 
االإع�مي،  اخلطاب  م�صتوى  على 

فاأي ف�صائيات جديدة �صوف تكون 
تكراًرا ملا مت اإط�قه يف وقت �صابق. 
بكلمة ترحيبية  الندوة  ب��داأت  وقد 
اإدارة  مدير  نائب  ال�صريف  ل�صقر 
“تريندز”  ب���  احلكومي  االت�����ص��ال 
مدير اجلل�صة، م�صرًيا اإىل اأن هذه 
اإهمام مركز  اإط��ار  تاأتي يف  الندوة 
االإ�ص�م  بظاهرة جماعات  تريندز 
خطابها  وت���ف���ك���ي���ك  ال�������ص���ي���ا����ص���ي 

واخلطابات املتعاطفة معها. 
االإخ��������وان  ج���م���اع���ة  اأن  واأو������ص�����ح 
امل�صلمني توا�صل حماوالت العودة 
ذلك  وي��ب��دو  ال�صيا�صي،  للم�صهد 
على  التحري�س  خ���ل  م��ن  جلًيا 
ال��ع��ن��ف واخل����روج ع��ل��ى ال��دول��ة يف 
اإىل  ت�صعى  الندوة  اإن  وق��ال  م�صر، 
وماآالتها  امل����ح����اوالت  ه����ذه  ب��ح��ث 

واآلياتها ونتائجها.

حماولة يائ�سة
قدم  ال���ن���دوة  اأع���م���ال  م�صتهل  ويف 
االأ�صتاذ حممد تقي املحلل ال�صيا�صي 
والكاتب ال�صحفي ورقة عمل حول 
“ تيار التغيري” وحماوالت خلط 
اإىل  الدعوة  اإّن  فيها  قال  االأوراق، 
هي  م�صر  يف   11-11 تظاهرات 
االإخوان  جلماعة  يائ�صة  حماولة 
امل�صهد  اإىل  للعودة  “االإرهابية” 
االأمن  لزعزعة  وتهدف  ال�صيا�صي، 
ل�صيناريو  وت���ك���رار  واال����ص���ت���ق���رار، 
م�صر  يف  اخل������ق�����ة  ال����ف����و�����ص����ى 

واملنطقة.
ال��دع��وات جاءت  اأن ه��ذه  واأو���ص��ح 

اأم���ام �صكل ج��دي��د م��ن لعبة خلط 
االأوراق، ولكن الهدف االأ�صا�صي هو 
اخل�صائر  بعد  ال�صاحة  اإىل  العودة 
اجل��م��اع��ة يف عدة  بها  ال��ت��ي منيت 

دول.
اأن حم��اول��ة ال��ع��ودة مرة  واأو����ص���ح 
فا�صلة؛  االأوراق  وخ���ل���ط  ث��ان��ي��ة 
انتهوا،  اأنهم  االأول  هما:  ل�صببني 
على  م����وج����ودي����ن  ي������ع������ودوا  ومل 
اأن  ال�صدد  ه��ذا  يف  مبيًنا  ال�صطح، 
ينتهي  ال  ولكنه  يخفت  قد  الفكر 
متاًما. واأما ال�صبب الثاين فهو اأن 
التنظيم فقد الكثري من قياداته؛ 
واإبراهيم  القر�صاوي  يو�صف  مثل 
منري، حيث كان االأول ميثل الروح 
واجل����ان����ب ال���دي���ن���ي واالإع�����م����ي، 
باأعمال  ال���ق���ائ���م  ك�����ان  وال�����ث�����اين 
امل��ر���ص��د، ك��م��ا ي��ع��اين االإخ�����وان من 
ج����راء  االن��ق�����ص��ام��ات ب��ني جبهتي 
اإ�صطنبول ولندن. وخل�س ال�صوايف 
اإىل اأن عودة االإخوان لل�صاحة مرة 
�صبه م�صتحيلة؛  تكون  تكاد  اأخرى 
يف  �صيقف  م��ن  ه��ي  ال�����ص��ع��وب  الأن 

وجوههم ولي�س احلكومات فقط.

الإخوان عاجزون عن تقدمي 
اأي خطاب اإعالمي جديد

من جانبه قال منري اأديب الباحث 
امل�������ص���ري امل��ت��خ�����ص�����س يف ����ص���وؤون 
احل����رك����ات امل���ت���ط���رف���ة واالإره��������اب 
الدويل، يف مداخلة حول “تطورات 
امل�������ص���ه���د االإع�������م������ي االإخ���������واين 
“ال�صعوب”  ق��ن��ات��ي  اإط������ق  ب��ع��د 

�صمن متغريين اأ�صا�صيني اأ�صهما يف 
اختيار توقيت الدعوة للتظاهرات، 
وه����م����ا: ال���ت���دخ����ت اخل���ارج���ي���ة، 
وا�صت�صافة م�صر قمة املناخ “كوب 
الفرتة  يف  ال�صيخ،  ���ص��رم  يف   ”27
 .”2022 ن���وف���م���ر   18-6“
وحماولة  عليها  الت�صوي�س  بهدف 
اجلماعة اإظهار م�صر اأمام العامل 
مب��ظ��ه��ر ال����دول����ة ال��ف��ا���ص��ل��ة غري 

الدميقراطية.
جماعة  اأن  ت��ق��ي  االأ����ص���ت���اذ  وب����ني 
باطنية،  ل��ر���ص��ال��ة  ت���روج  االإخ�����وان 
 11-11 ي��وم  اأن موافقة  م��وؤداه��ا 
ل��ي��وم اجل��م��ع��ة ه��و ر���ص��ال��ة ربانية 
معهم  واملتعاطفني  االإخ����وان  اإىل 
معتًرا  ال�������ص���ارع،  اإىل  ب���ال���ن���زول 
اجلماعات  ت�����ص��ب��ه  اجل���م���اع���ة  اأن 
جماعة  واأ����ص���ه���ره���ا  ال���ب���اط���ن���ي���ة، 
اأّن “االإخوان”  احل�صا�صني، موؤكًدا 

هم “ح�صا�صو” هذا الزمان.

فكر الإخوان اإرهابي ل يتغري 
حممد  والكاتب  الباحث  ق��دم  كما 
خ��ل��ف��ان ال�������ص���وايف ورق�����ة ح����ول “ 
خلط  وحم����اوالت  التغيري”  ت��ي��ار 
وثيقة  اأن  اإىل  م�����ص��رًيا  االأوراق، 
“الكماليون”  ف�صيل  تقدم  التيار 
االإخواين، ك�صورة �صاملة عن ذلك 

الفكر الذي يتنامى كورم خبيث.
اإن االإخ����وان ي��ج��ي��دون لعبة  وق���ال 
التاريخ،  م��ر  ع��ل��ى  االأوراق  خ��ل��ط 
اإىل  ال�صعوب  ج��ر  م��ه��ارة  ول��دي��ه��م 
اإننا  وق���ال:  اأه���داف غ��ري وا�صحة، 

•• القد�س-وكاالت

اأ�صفه  اأع����رب ت��وم��ا���س ف��ري��دم��ان ع��ن 
ل��ل��ت��ح��ال��ف ال���دي���ن���ي امل���ت�������ص���دد ال����ذي 
ال�صلطة  اإىل  ي�����ص��ل  اأن  امل���رج���ح  م���ن 
االأ�صبوع  ان��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  اإ���ص��رائ��ي��ل  يف 
اليمني  يف  اًل  حت�������وُّ ن�����ص��ه��د  امل���ا����ص���ي. 
املُت�صدد من الهوية ال�صيا�صية القائمة 
على الرتكيز على “العدو يف اخلارج” 
– اإىل  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون  وه����و  اأال   –
وهو  اأال   – الداخل”  يف  “العدو 
فريدمان  وكتب  االإ�صرائيليون  العرب 
بعنوان  مقالة  تاميز”  “نيويورك  يف 
عرفناها”،  ال��ت��ي  اإ���ص��رائ��ي��ل  “انتهت 
ي�����ص��رح للقراء  اأن  ح���اول م��ن خ���ل��ه��ا 
ع����ودة رئي�س  ت��داع��ي��ات  االأم��ري��ك��ي��ني 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ال���ل���ي���ك���ود  ح�����زب 
حزب  يف  م��ع��ه  املتحالفني  ج��ان��ب  اإىل 
ال�صهيونية الدينية اليميني املتطرف، 
اأمريكية  ب�صخ�صيات  اإي��اه��م  م�صبهاً 
وا�صتهل  االأمريكيون.  القراء  يعرفهم 
فريدمان مقاله بالقول: “تخيل اأنك 
الرئا�صية  االنتخابات  بعد  ا�صتيقظَت 
بدونالد  واإذا   ،2024 عام  االأمريكية 
ترامب قد اأُعيد انتخابه، واختار رودي 
ج��ول��ي��اين ن��ائ��ب��اً ع��ام��اً، وم��اي��ك��ل فلني 
وزيراً  ب��ان��ون  و�صتيف  ل��ل��دف��اع،  وزي����راً 
جيم�س  االإجنيلي  والزعيم  للتجارة، 
دوب�صون وزيراً للتعليم، واإنريك تاريو، 
الزعيم االأ�صبق جلماعة “براود بويز” 
املُ��ت��ط��رف��ة، وزي������راً ل�أمن  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة 
ال��ق��وم��ّي، وم���ارج���وري ت��اي��ل��ور غرين 
االأبي�س.  ل��ل��ب��ي��ت  ر���ص��م��ي��ًة  ُم��ت��ح��دث��ًة 
�صتظن حتماً اأن هذا م�صتحيل. ح�صناً، 

اأعد النظر يف ظنك هذا«.
اآنفاً،  ذك���رت  كما  ف��ري��دم��ان:  واأ���ص��اف 
ال�صيا�صية  االجت��اه��ات  تكون  ما  غالباً 
اأو�صع  الجتاهات  موؤ�صراً  االإ�صرائيلية 
الغربية،  ال��دمي��وق��راط��ي��ات  يف  ن��ط��اق��اً 
خارجّياً  م�����ص��رح��اً  ���ل  مُت���ثِّ م���ا  وك���ث���رياً 
م�صرحنا  ع��ل��ى  اجل����اري����ة  ل�����أح����داث 

ال�صيا�صي.
حكومة  اأن  على  االآم����ال  ع��ق��دُت  لقد   

الوحدة الوطنية التي تقّلدت ال�صلطة 
ي��ون��ي��و )ح����زي����ران(  اإ����ص���رائ���ي���ل يف  يف 
2021 رمبا كانت اأي�صاً نذيراً مبزيٍد 
ولكن،  هنا.  احلزبية  االزدواج��ي��ة  من 
االآن،  انهارت  احلكومة  اأّن  االأ�صف  مع 
اأكرث  من  واح���داً  حالّياً  حملها  ويحلُّ 
تاريخ  يف  تطرفاً  اليمينية  االئت�فات 
اإ�صرائيل. فليخل�صنا الرب اإذا كان هذا 

نذيراً مبا �صيحدث يف بلدنا!

ائتالف كارثي
الذي  االئت�ف  اأن  فريدمان  واأو���ص��ح 
ي��ق��وده زع��ي��م ح���زب ال��ل��ي��ك��ود بنيامني 
املُكافئ  ه���و  ال�����ص��ل��ط��ة  اإىل  ن��ت��ان��ي��اه��و 
االأمريكية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
“غري  اأع����ه.  تخيلها  التي  الكارثية 
حقيقية؛  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأّن 
االأرثوذك�س  ال��ق��ادة  م��ن  حت��ال��ف  فهي 
القوميني  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني  امل��ت�����ص��ددي��ن 
بع�س  ذل�������ك  يف  مب������ا  امل����ت����ط����رف����ني، 
العن�صريني  ال����ي����ه����ود  امل���ت���ط���رف���ني 
ل��ل��ع��رب الذين  امل��ع��ادي��ن  ال�����ص��ري��ح��ني 
ون خ���ارج م��ع��اي��ري وحدود  ك��ان��وا ُي���ع���دُّ

ال�صيا�صة االإ�صرائيلية متاماً.
 ومبا اأنَّه من امل�صتحيل عملّياً اأن يبني 
دعٍم  دون  اأغ��ل��ب��ي��ة  ائ��ت���ف  ن��ت��ان��ي��اه��و 
م��ن اأول��ئ��ك املُ��ت��ط��رف��ني، ف��ي��ك��اد يكون 
منا�صب  بع�صهم  ي�صغل  اأن  املوؤكد  من 
االإ�صرائيلية  احل���ك���وم���ة  يف  وزاري�������ة 

التالية«.
��خ هذه  َت��َر���صُّ “مع  ف��ري��دم��ان:  وت��اب��ع 
��ة على  احل��ق��ي��ق��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ع�����ص��يَّ
فهناك  املا�صي،  يف  والتخيُّل  الت�صور 
�صوؤال جوهري �صيق�س م�صجع املعابد 
اأرجاء  �صتى  ويف  اأم��ري��ك��ا  يف  اليهودية 
اإ�صرائيل  اأدع��م  اأن  علّي  “هل  ال��ع��امل: 
هذه؟ اأم اأحجم عن دعمها؟” �صيطارد 
ه������ذا ال���������ص����وؤال ال����ط�����ب امل���وؤي���دي���ن 
الإ�صرائيل يف ُحُرم اجلامعات، و�صي�صعِّب 
اإ���ص��رائ��ي��ل العرب  االأم��ورع��ل��ى ح��ل��ف��اء 
جتارية  ع�قات  اإق��ام��ة  اأرداوا  وال��ذي 
يوافقوا  ومل  اإ���ص��رائ��ي��ل،  م��ع  فح�صب 
ق��ط ع��ل��ى ال���دف���اع ع��ن ح��ك��وم��ة هناك 
الإ�صرائيل.  امل��ن��اوئ��ني  للعرب  م��ع��ادي��ة 
الدبلوما�صيني  على  �صغوطاً  و�صيمثل 
االأمريكيني الذين دافعوا عن اإ�صرائيل 
بو�صفها دميوقراطية يهودية تتقا�صم 
اأ�صدقاء  و�صيجعل  قيماً،  اأم��ري��ك��ا  م��ع 
االأمريكي  ال��ك��ون��غ��ر���س  يف  اإ���ص��رائ��ي��ل 

اإىل  اأديب  ملواجهته. وخل�س منري 
�صعى  التي  الف�صائية  القنوات  اأن 
�صتتحول  تد�صينها  اإىل  االإخ����وان 
الداخلية بني  للحروب  �صاحة  اإىل 
اجلبهات املنق�صمة داخل التنظيم، 
ب���اأول،  اأواًل  خ��ط��ره��ا  و�صيت��صى 
ول��ك��ن��ه ����ص���دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة وج���ود 
ا�صرتاتيجية مبنية على حكمة يف 

مواجهتها.

الإخوان كابو�ض ل ي�سدقه 
اأحد 

ب����دوره ق���ال ���ص��ي��اء ر���ص��وان رئي�س 
ل��صتع�مات  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
بعنوان  ع���م���ل  ورق�������ة  يف  مب�������ص���ر 
“االإخوان وحماوالت اإثارة ال�صارع 
يف م�صر.. دعوات التظاهر يف 11 
جماعة  اأن  م��و���ص��ًح��ا  نوفمر”. 
ي��ك��ون لها  اأن  داأب���ت على  االإخ����وان 

ال�صيا�صية ما بعد ثورة عام 2013 
الّنا�س وبات �صوتها  مل توؤثر على 
القنوات  فهذه  وبالتايل  ا.  خفي�صً
املديني  ت��اأث��ري على  لها  ي��ك��ون  ل��ن 

القريب اأو البعيد.
واأ�صار اإىل اأنه لي�س بو�صع االإخوان 
اأن يقدموا اأي جديد على م�صتوى 
اخلطاب االإع�مي، فاأي ف�صائيات 
ج��دي��دة ���ص��وف ت��ك��ون ت��ك��راًرا مل��ا مت 
والرهان  �صابق،  وق��ت  يف  اإط���ق��ه 
ع���ل���ى جن���اح���ه���ا غ����ري م��ب��ن��ي على 

قواعد وا�صحة.
واأو�صح اأن الدولة امل�صرية طورت 
وا�صرتاتيجيتها  ب���راجم���ه���ا  م���ن 
االإع������م�����ي�����ة مل����واج����ه����ة االإع��������م 
االإع�م  ه��ذا  امل��ع��ادي، ويف مقدمة 
ما ُي�صدره االإخوان من ف�صائيات، 
املعادي  االإع������م  اأن  اإىل  م�����ص��رًيا 
ينجح عندما ال يجد اإع�ًما قوًيا 

امل�صهد  اأن  فيها  ب��ني  و”حراك”، 
ب�صبب  م�����رت�����ب�����ك؛  االإع���������م��������ي 
حماوالت ظهور االإخوان مرة ثانية 
ع���ر ع���دد م���ن ال��ف�����ص��ائ��ي��ات التي 
حُتر�س على ا�صتخدام العنف �صد 
النظام ال�صيا�صي يف م�صر، وهو ما 
مير  التي  التحوالت  فهم  يتطلب 
بها التنظيم وا�صرتاتيجيته خ�ل 
تفكيك  واإمكانية  املقبلة،  ال��ف��رتة 

اخلطاب االإع�مي.
وقال عن قناة ال�صعوب مهما كانت 
ه  املوجَّ خطابها  اأو  انتقادها  ن��رة 
اإىل املنطقة العربية، ومهما كانت 
ن�����رة ق���ن���اة ح�������راك، ف���اإن���ه���م���ا لن 
التي  ال��ق��ن��وات  ع��ن  ك��ث��رًيا  يختلفا 
اأطلقها االإخوان يف ال�صابق باأ�صماء 
وما   ”25 و”اأحرار  “رابعة” 
اأخ���رى، فهذه  ق��ن��وات  ت�هما م��ن 
ال���ق���ن���وات و����ص���ط زخ����م االأح������داث 

اأن����ه م��ن ب��ني العوامل  وك��ت��ب ه��اري��ل 
“كراهية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  احل��ا���ص��م��ة 
اإب����ع����اده����م عن  ال����ع����رب وال���رغ���ب���ة يف 

املنا�صب ال�صلطوّية«.
اأي�صاً  نتانياهو  ���ص��اع��َد  مم��ا  اأّن���ه  غ��رَي 
على الفوز حقيقة اأنه رغم اأن اليمني 
�صا ب�صدة بفعل  املتطرف حتمَّ واليمني 
وانعدام  العرب  من  املتزايدة  املخاوف 
الثقة بهم – �صواء من املواطنني العرب 
الفل�صطينيني  م��ن  اأو  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني 
لدى  ت��ك��ن  – مل  ال��غ��رب��ي��ة  ال�صفة  يف 
خ�صومهم من الو�صط وي�صار الو�صط 

ر�صالة م�صادة ُمتجان�صة وُملهمة.
ب���ارن���ي���اع قوله  وي���ن���ق���ل ال���ك���ات���ب ع����ن 
اإىل  منق�صمة  لي�صت  “اإ�صرائيل  ل���ه: 
منها   50% ي����وؤي����د  اإذ  ق�صمني”، 
ر�صالة   50% وي���ت���ب���ن���ى  ن���ت���ان���ي���اه���و 
“ال،  �����َدت�����ني.  حَّ ُم�����وَّ وا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ممن   50% ب��ني  ُمنق�صمة  اإ���ص��رائ��ي��ل 
ممن  و50%  ن��ت��ان��ي��اه��و  ي���وؤي���دي���ون 
هذا  اأن  غري  نتانياهو.  حظر  يوؤيدون 
ال�����ذي ميكنهم  ال��وح��ي��د  ال�����ص��يء  ه���و 
وق���د جت��ل��ى ذل���ك يف  االت��ف��اق عليه”. 

االنتخابات، ومل يكن كافّياً.
َد مو�صيه  ما عّلة خطورة كل ذلك؟ َر�صَ
ه���ال���رت���ال ال��ف��ي��ل�����ص��وف واالأ����ص���ت���اذ يف 
اإذ  ب��راع��ة  امل�صهد  ال��ع��ري��ة  اجل��ام��ع��ة 
اأع�صاء  اعتقَد  على مدى عقود،  قال: 
وغالبيتهم  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي،  ال���ي���م���ني 
اأّن  االأمن”،  “�صقور  م���ن  ال��ع��ظ��م��ى 
اأب����داً  ي��ق��ب��ل��وا  ول���ن  مل  الفل�صطينيني 
وبالتايل  جوارهم،  اإىل  يهودية  بدولة 
كانت اإ�صرائيل بحاجة اإىل اللجوء اإىل 
حلماية  �صرورية  ع�صكرية  و�صيلة  اأي 

نف�صها منهم.
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي جتاه  ال��ت�����ص��دد  اأن  غ���ري 
تف�صري  ب���ح�������ص���ب  ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ني، 
اإىل  ويتحول  االآن  ر  “يتحوَّ هالرتال 
القوميَّة  من  و���ص��رٍب  جديدة  ظ��اه��رٍة 
املغالية يف الت�صدد” ال ترف�س وح�صب 
اأي فكرة لدولة فل�صطينية، واإمنا ترى 
 – االإ�صرائيليني  العرب  كل  اأن  اأي�صاً 
�صكان  م����ن   21% مي���ث���ل���ون  ال����ذي����ن 
االأطباء  م��ن   20% ونحو  اإ�صرائيل، 
ن�صف  ون��ح��و  املمر�صني  م��ن  و25% 

ال�صيادلة – اإرهابيون حمتملون.
اًل يف  وقال هالرتال: “اإننا ن�صهد حتوُّ
ال�صيا�صية  الهوية  من  املُت�صدد  اليمني 
يف  العدو  على   الرتكيز  على  القائمة 

واأقام  ي��ه��ودي.  اإره��اب��ي  تنظيم  ودع���م 
حزب  ب��ني  حتالفاً  �صخ�صّياً  نتانياهو 
الَعَظَمة اليهودية لنب غفري وبت�صلئيل 
ال�صهيونية  ح��زب  زعيم  �صموتري�س، 
اأك������ر ثالث  ال���دي���ن���ي���ة، مم����ا ج��ع��ل��ه��م 
نتانياهو  وَم����َن����َح  ال����دول����ة،  يف  ح����زب 
احل���ل���ف���اء ال����ذي����ن ي���ح���ت���اج���ه���م ح���زب 
الرملانية  ب��االأغ��ل��ب��ي��ة  ل��ل��ف��وز  ال��ل��ي��ك��ود 
جدير  احل��ايل.  االأ�صبوع  انتخابات  يف 
من  م�صهور،  �صموتري�س  اأن  ب��ال��ذك��ر 
ب���اق���رتاح الف�صل  اأخ�����رى،  اأم�����وٍر  ب���ني 
االإ�صرائيليات  اليهوديات  االأمهات  بني 
واالأم���ه���ات ال��ع��رب يف اأق�����ص��ام ال����والدة 
ولطاملا  االإ�صرائيلية.  امل�صت�صفيات  يف 
ال�صريح  اإ����ص���رائ���ي���ل  ����ص���م  اإىل  دع�����ا 
ل��ل�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، واح���ت���جَّ ب���اأن���ه “ال 
تعلََّق  متى  اليهودي”  وجود ل�إرهاب 
يثاأرون  ال��ذي��ن  ب��امل�����ص��ت��وط��ن��ني  االأم����ر 
اأعمال  م���ن  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  مب��ع��رف��ت��ه��م 
الكاتب  ول��ف��ت  الفل�صطينية.  ال��ع��ن��ف 
النظر اإىل اأن نتانياهو �صعى على نحٍو 
ُمتزايد على مّر ال�صنني اإىل اال�صتفادة 
االنتخابية  ال���دائ���رة  ه���ذه  ط��اق��ة  م��ن 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ل��ف��وز مب��ن�����ص��ب��ه، وهو 
االأ�صلوب الذي ال يختلف عن ا�صتغ�ل 
بي�س  ل��دى  القوميَّة  للنزعة  ت��رام��ب 
يجلب  مل  نتانياهو  اأن  غ��ري  الب�صرة، 
ع��ن�����ص��راً م��ت��ط��رف��اً ق���ط – م��ث��ل بن 

يفرون من اأي ُمرا�صل �صحايف ي�صاألهم 
عّما اإذا كان ينبغي الأمريكا اال�صتمرار 
م���������ص����اع����دات مب���ل���ي���ارات  اإر�������ص������ال  يف 
املُ�صتلهمة  احلكومة  لهذه  ال���دوالرات 

من التطرف الديني«.

نتنياهو يقود رفاقه اإىل ال�سلطة
ب��ع��د عزيزي  امل�����ص��ه��د  ت�����ص��ه��د ه����ذا  مل 
اإ�صرائيلي  قائد  م��ن  م��ا  الأن��ه  ال��ق��ارئ، 
يقول  ق��ب��ل،  م���ن  املدى”  ه����ذا  “بلَغ 
اإىل  ن���ت���ان���ي���اه���و  “�صاَق  ف����ري����دم����ان: 
ال�صلطة رفاُقه الذين يرون املواطنني 
خام�صاً  ط��اب��وراً  االإ�صرائيليني  العرب 
اأق�صموا  وال��ذي��ن  ب���ه،  ال��ث��ق��ة  ال مي��ك��ن 
على  ال�صيا�صية  �صيطرتهم  ب�صط  على 
التعيينات الق�صائية، والذين يوؤمنون 
من  ب��د  ال  اليهودية  امل�صتوطنات  ب��اأن 
واحد  م��رت  يبقى  ال  بحيث  تو�صعتها 
يف اأي مكان يف ال�صفة الغربية للدولة 
اإدخال  يريدون  والذين  الفل�صطينية، 
ل  ُتعطِّ اأن  مي��ك��ن  ق�صائية  ت��ع��دي���ت 
حماَكَمة نتانياهو اجلارية ب�صبب تهم 
احتقارهم  ُيعربون عن  والذين  ف�صاد، 
حلقوق  امل�����دي�����د  اإ�����ص����رائ����ي����ل  ل���ت���ب���ن���ي 
جمتمع امليم«. وتابع فريدمان: “اإننا 
اإي��ت��م��ار ب��ن غفري  اأم��ث��ال  نتحدث ع��ن 
عام  اإ�صرائيلية  حمكمة  اأدان��ت��ه  ال���ذي 
العن�صرية  على  بالتحري�س   2007

ورغ�����م اأن ه����ذا ال�����ص��ع��ود امل��ف��اج��ئ يف 
اأعمال العنف بداأ عندما كان نتانياهو 
اأنحى  فقد  ال�صابق،  يف  للوزراء  رئي�صاً 
باللوم  للعرب  املعار�صون  هو وحلفاوؤه 
على العرب وحكومة الوحدة الوطنية 

االإ�صرائيلية.

كفى.. لقد طفح الكيل
االإع�نية  ال��ل��وح��ات  اإح����دى  ��ت  �����صَ خلَّ
املوقف،  نتانياهو  حلملة  االنتخابية 
اأف����اد م��را���ص��ل �صحيفة  ك��م��ا  ك��ان��ت،  اإذ 
“هاآرت�س” االإ�صرائيلية اآمو�س هاريل، 
التايل:  التعليق  حتمل  كئيبة  “لوحة 
وه���ي  الكيل”  ط���ف���ح  ل���ق���د  “كفى. 
واليته  املنتهية  ال���وزراء  رئي�س  ر  ُت�صوِّ
االئت�ف  يف  و���ص��ري��ك��ه  ل��ب��ي��د  ي���ائ���ري 
من�صور عّبا�س التابع للقائمة العربية 
����َدة«. وع��ّب��ا���س ه��و زع��ي��م احلزب  َحّ امل����وَّ
البارع  ال��دي��ن��ي  ال��ع��رب��ي  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
واالأهمية  اإ�صرائيل  بدولة  ُيقرُّ  ال��ذي 
من  ج����زءاً  وُي��ع��دُّ  للمحرقة،  ال��ك��ب��رية 

حكومة الوحدة التي انهارت االآن.
ر�صالة  اأن  “يبدو  ه��اري��ل:  ق���ال  وك��م��ا 
موؤيدي  يف  ��������َرت  اأثَّ الكيل”  “طفح 
الليكود واالأحزاب ال�صهيونية الدينية 
واالأح�������زاب املُ���ت�������ص���ددة. وي���ب���دو االأم���ر 
اأي�صاً  نتانياهو  �صاعدت  الر�صالة  وكاأن 
الث�ثاء”.  يوم  بانتخابات  الفوز  على 

غ���ف���ري ال�������ذي ي����زع����م اأن�������ه ج���ن���ح اإىل 
اأَم��َر موؤيديه باأن  اأن��ه  االع��ت��دال ملجرد 
بداًل  ل�إرهابيني”  “املوت  ي��ن�����ص��دوا 
ف�صيله  اإىل   – للعرب”  “املوت  م��ن 
بالتزامن  ولكن،  حكومته.  اأو  احلاكم 
مع انف�صال املزيد من حلفاء نتانياهو 
املزعوم  االإج��رام��ي  �صلوكه  ب�صبب  عنه 
على  الكاتب،  ترير  حد  على  وك��ذب��ه، 
اأكرث تدريجّياً عن  يبتعد  اأن  نتانياهو 
االإ�صرائيلية  لل�صيا�صة  الرئي�صي  التيار 
االأ�صوات  كاٍف من  ليح�صل على عدٍد 
ُيبطل حماكمته  ليحكم وي�صن قانوناً 

ويق�صي على احتماالت �صجنه.
نتانياهو  “لدى  اأن  فريدمان  واأو�صح 
َر  تربًة �صيا�صية خ�صبة، بح�صب ما ف�صَّ
�صحيفة  يف  الكاتب  بارنياع  ناحوم  يل 
ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت. ف��ق��د ك���ان هناك 
– ما  العنف  �صعود مفاجئ يف وت��رية 
ر�صا�س  واإط�����ق  طعن  عمليات  ب��ني 
َمة  ُمنظَّ وج���رائ���م  ع�����ص��اب��ات  وح����روب 
اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون �صد  ن���ّف���ذه���ا ع����رب   –
اإ���ص��رائ��ي��ل��ني، وع�����ص��اب��ات عربية  ع���رب 
نالت من  َمة  ُمنظَّ اإ�صرائيلية، وجرائم 
ًة يف املجتمعات  يهود اإ�صرائيليني، خا�صّ
املُختلطة. واملح�صلة اأنه، كما يف اأمريكا 
بال�صبط، بات “عمل ال�صرطة م�صكلة 
ال�صنوات  خ����ل  اإ���ص��رائ��ي��ل  يف  ك��ب��رية 
بارنياع.  ت�صريح  بح�صب  االأخرية”، 
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خرباء باحلركات الإ�سالموية: ال�سعوب 

رف�ست الإخوان ومل تعد م�ستعدة لألعيبهم

ال�سوداين: نعمل على حل امل�ساكل الأمنية واملائية مع تركيا
•• بغداد-وكاالت

���ص��رح رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة حم��م��د ���ص��ي��اع ال�����ص��وداين باأن 
حكومته تعمل على حل امل�صاكل االأمنية واحلدودية واملائية مع 
تركيا مبا ال يلحق ال�صرر بك� البلدين ووفق قاعدة االحرتام 
املتبادل. وقال يف موؤمتر �صحفي عقب جل�صة اأ�صبوعية للحكومة 
“التبادل التجاري بني العراق وتركيا كبري وهناك  اإن  العراقية 
على  امل�صاكل  حل  وعلينا  اأك��ر  ب�صكل  القطاع  ه��ذا  لتنمية  اأف��اق 
العراقية  االأرا�صي  ا�صتخدام  ومنع  الرتكية   - العراقية  احل��دود 

منطلقاً ل�عتداء على تركيا وعلى دول اجلوار«.
قلة  ومعاجلة  املياه  مللف  حلول  اإىل  التو�صل  على  “نعمل  واأك��د 

ال�����واردات امل��ائ��ي��ة م��ع م��راع��اة ح��اج��ة ال��ب��ل��دي��ن. وم��ن امل��وؤم��ل اأن 
تركيا يف اجلوانب  م��ع  �صامل  ات��ف��اق  اإىل  احل��ل��ول  ه��ذه  ت��رتج��م 

االأمنية واحلدودية واملائية«.
التقريب  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  م�صلحة  “من  ال�����ص��وداين  وق���ال 
واإزال��ة التوتر واأن تكون دول املنطقة يف ع�قات طبيعية. وكان 
لنا توا�صل ول��ق��اءات وات�����ص��االت خ���ل االي���ام املا�صية م��ع عرب 
يعمل  اجلميع  اأن  ومل�صنا  النظر،  وجهات  تقريب  بهدف  واأجانب 

على اإ�صراك العراق يف تنمية الع�قات«.
االأم����وال  “ا�صرتداد  ال��ع��راق��ي��ة يف  ب��ا���ص��ت��م��رار احل��ك��وم��ة  وت��ع��ه��د 
املق�صرين  وحما�صبة  ال�صراق  وم�حقة  اخل���ارج  م��ن  العراقية 

كونها اأموال ال�صعب ووفق القوانني الدولية«.

 اإ�سراب عام يف بلجيكا احتجاجا على تراجع القدرة ال�سرائية 
•• بروك�شل-اأ ف ب

اأنحاء الب�د، يف ظل  اأن يوؤثر ب�صكل كبري على اخلدمات العامة وال�صركات يف جميع  اإ�صراب يتوّقع  اإىل  دعت النقابات البلجيكية 
االإ�صراب  من  والغاية  ك��رى.  متاجر  واإغ���ق  والقطارات  للطائرات  رح���ت  باإلغاء  االإ�صراب  و�صيت�صبب  الطاقة.  فواتري  ارتفاع 
املطالبة بتعزيز القدرة ال�صرائية، وتوّقع عدد من امل�صوؤولني النقابيني م�صاركة حا�صدة يف التحرك. وتوّقع م�صوؤولون نقابيون تنظيم 
“مئات االإ�صرابات” اأمام �صركات وبع�س من االإدارات العامة. واأعلنت متحدثة با�صم مطار بروك�صل الدويل، االأكر يف الب�د، اإلغاء 
60 باملئة من الرح�ت املقررة لغياب العدد الكايف من املوظفني. و�صُيغلق مطار �صارلروا )جنوب(، ثاين اأكر مطار يف الب�د لناحية 
موقعها  يف  للمطار  امل�صغلة  ال�صركة  اأعلنت  الث�ثاء  وم�صاء  اإي��ر«.  “راين  ل�صركة  الرئي�صية  القارية  الو�صل  وو�صلة  الركاب  حركة 
االإلكرتوين اأن “كل الرح�ت التجارية” التي من املقرر اأن تقلع من املطار قد األغيت. يف قطاع �صكك احلديد �صتقت�صر احلركة على 

ربع القطارات. وتوّقعت ال�صركة امل�صغلة ل�صكك احلديد ا�صطرابات اعتبارا من ال�صاعة 22،00 من ليل الث�ثاء )21،00 ت غ(.
ذ االإ�صراب بدعوة من اأكر كونفدرالية نقابية يف بلجيكا “اف.جي.تي.بي” )ا�صرتاكية( وبتاأييد من نقابة “�صي.ا�س.�صي”  وينَفّ

)احتاد نقابي م�صيحي(. 

اإئتالف كارثي.. نتنياهو يقود رفاقه اإىل ال�سلطة

توما�ش فريدمان: اإ�سرائيل التي نعرفها انتهت...�سراع على م�ستقبل الدولة
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العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

كافترييا ريد ارو�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3817259 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

لنقل الركاب باحلاف�ت املوؤجرة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1421725 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

للبهارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4539429 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

ل��صت�صارات االدارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4372165 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

اي رتيل للم�صتح�صرات ال�صيدالنية غري الدوائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2147845 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

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

�صتون
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4554865 

الغاء رخ�صة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
االت�صاالت   : ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

اال�صرتاتيجية ل�ع�م واالع�ن
رخ�صة رقم:CN 3767485 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 اإ�صافة ح�صني علي ح�صني ابراهيم املناعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف علي ح�صني علي ح�صني املناعي

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

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

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : يا�صني �صعيد للمقاوالت العامة

رخ�صة رقم:CN 1164668 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة عبدالرحيم تالوكدر عبداخلالق تالوكدر

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبدالرحيم تالوكدر عبداخلالق تالوكدر  %90
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يا�صني �صعيد عمر على %10

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف يا�صني �صعيد عمر على
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

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

YASEEN SAEED GENERAL CONTRACTING
اإىل/ يا�صني �صعيد للمقاوالت العامه ذ.م.م

YASEEN SAEED GENERAL CONTRACTING L.L.C
االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : حمم�صة بيت القهوة واملك�صرات

رخ�صة رقم:CN 2505723 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صاكر البدراوى �صاكر عبدالرازق من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صاكر البدراوى �صاكر عبدالرازق من 100 % اإىل %49
تعديل مدير / اإ�صافة ر�صاد حممد ال�صيد بدر

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ر�صاد حممد ال�صيد بدر %51
تعديل وكيل خدمات / حذف عي�صى �صعيد نا�صر خلفان املزروعى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 500000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ حمم�صة بيت القهوة واملك�صرات
BAIET ALQAHUA AND MUKASARAT TOASTER

اإىل/ حمم�صة بيت القهوة واملك�صرات ذ.م.م
BAIET ALQAHUA AND MUKASARAT TOASTER L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : موؤ�ص�صة االرزاق للخ�صار و الفواكه

رخ�صة رقم:CN 1097454 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة ع�صام ال�صعيد حممد ا�صماعيل

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ع�صام ال�صعيد حممد ا�صماعيل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بدر حممد احمد را�صد احلو�صنى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
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 االرزاق للخ�صار و الفواكه
AL ARZAK VEGETABLES & FRUITS

اإىل/ �صركة االرزاق للخ�صار و الفواكه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 AL ARZAK VEGETABLES & FRUITS CO  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : حديدكوا لتجاره احلديد

رخ�صة رقم:CN 3848462 قد تقدموا اإلينا بطلب:
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/ حديدكوا لتجاره احلديد

HADDEKO IRON TRADE

اإىل/ حديدكوا لتجاره احلديد - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
HADDEKO IRON TRADE- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإع�ن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خ�ل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : الر�صا للمطابخ

رخ�صة رقم:CN 1154579 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صرحان �صيف �صامل على اليحيائى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صرحان �صيف �صامل على اليحيائى من 100 % اإىل %0

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/ الر�صا للمطابخ

LARSA KITCHEN

اإىل/ الر�صا للمطابخ - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 LARSA KITCHEN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خ�ل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
�صركة  �صيالكوت -  ال�صادة : حلويات وخمابز جبل   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�صخ�س الواحد ذ م م

رخ�صة رقم:CN 4189921 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ حلويات وخمابز جبل �صيالكوت - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

JABAL SIALKOT SWEET AND BAKER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مطعم جبل �صيالكوت - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

JABAL SIALKOT RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل ن�صاط / اإ�صافة مطعم 5610001

 تعديل ن�صاط / حذف بيع اخلبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة  4721013

 تعديل ن�صاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( 5610003

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خ�ل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : دانتيل بيوتي �صالون ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 3784449 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عهد حممود احل�صني من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / عهد حممود احل�صني من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد بن حممد بن �صعيد الهام الظاهرى

تعديل لوحه االإع�ن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ دانتيل بيوتي �صالون ذ.م.م
DANTEL BEAUTY SALON L.L.C

اإىل/ دانتيل بيوتي �صالون - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
DANTEL BEAUTY SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : دي �صي ام باال�س للمقاوالت العامة

رخ�صة رقم:CN 3854349 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد ابراهيم على عبداهلل املرزوقى من مالك اإىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد ابراهيم على عبداهلل املرزوقى من 100 % اإىل %85
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مروان ابراهيم على عبداهلل املرزوقى  %5
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ماهر ابراهيم على عبداهلل املرزوقى  %5
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة معاذ ابراهيم على عبداهلل املرزوقى  %5

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ دي �صي ام باال�س للمقاوالت العامة
D C M PALACE GENERAL CONTARCTING

اإىل/ دي �صي ام باال�س للمقاوالت العامة ذ.م.م
D C M PALACE GENERAL CONTARCTING L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : ابواب املوارد الدارة املطاعم - �صركة ال�صخ�س 

الواحد ذ م م رخ�صة رقم:CN 4605190 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عبداملعز احمد عبداهلل عبدالرحيم من مالك اإىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء / عبداملعز احمد عبداهلل عبدالرحيم من 100 % اإىل %50
تعديل مدير / اإ�صافة عبداملعز احمد عبداهلل عبدالرحيم

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة طارق حممد على بنى فار�س %50
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ ابواب املوارد الدارة املطاعم - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ABWAB AL MAWARED FOR RESTAURANT MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ ابواب املوارد الدارة املطاعم ذ.م.م

ABWAB AL MAWARED FOR RESTAURANT MANAGEMENT L.L.C
االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : املنت�صر العمال االلكرتوميكانيك 

رخ�صة رقم:CN 3804585 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ارماندو ج ار ماريانو روموالدو %100

تعديل مدير / اإ�صافة ارماندو ج ار ماريانو روموالدو
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل يو�صف جمعه احلو�صنى

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/ املنت�صر العمال االلكرتوميكانيك
POPULAR ELECTROMECHANICAL WORKS

اإىل / املنت�صر العمال االلكرتوميكانيك - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
POPULAR ELECTROMECHANICAL WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : اورالند كافيه 

رخ�صة رقم:CN 2695746 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداهلل غنام العلى %100

تعديل مدير / اإ�صافة عبداهلل غنام العلى
تعديل وكيل خدمات / حذف ح�صن على حممد احلمادى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اجمد لطيف �صيف عبدامل�صيح
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ اورالند كافيه
ORLAND CAFFE

اإىل/ اورالند كافيه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
  ORLAND CAFFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإع�ن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن 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 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007723 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رمزي كانوين - جمهول حمل االإقامة 
الع�ن املدعي عليه الثاين والثالث والرابع ن�صرا باللغة العربية واالجنليزية 

الزام املدعي عليهم من االأول وحتى الرابع بالت�صامن والت�صامم برد مبلغ 41،000 درهم )واحد واربعون 
نتج عنه من  الربح وما  تفويت  الناجمة عن  للمدعية ل�أ�صرار  درهم   5000 التعوي�س  درهم( مع  الف 
ا�صرار مادية ومعنوية حلقت باملدعية ، وفائدة قانونية بواقع %10 من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 

ال�صداد. الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
االإحتادية  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/15 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خ�ل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام 

من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اع�ه - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/3 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0094218 رقم املعاملة
انذار قانوين عديل

مقدم من : املنذرة : البا�صل لتجارة النفايات واخلردة املعدنية ذ،م،م - ميثلها مديرها / ظفر اإقبال فتيح حممد وميثله بالتوقيع 
)MOJAU-2022-0071083 املحامي / عبداهلل حمدان الزيودي )مبوجب الوكالة رقم

بوكالة / حمدان ر�صود الزيودي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
املحامي / حمدان ر�صود الزيودي - املحامي / عبد اهلل حمدان الزيودي

عنوانها املختار : اإمارة دبي - ديره - �صارع املكتوم - بناية B62 - الطابق الثاين - مكتب رقم 204 - هاتف رقم : 048845339 
office@law-hrz.com : متحرك رقم : 0505303737 - الريد االلكرتوين -

�صد / املنذر اليها : �صركة البحر االأحمر لتجارة النفايات واخلردة املعدنية ذ.م.م وميثلها / مب�صر ح�صني حممد ح�صني - وعنوانها : 
اإمارة ال�صارقة - اأبو�صغارة - بناية اجلابري - �صقة رقم 404 - هاتف رقم : 0564591060

aaleejan09@gmail.com : الريد االلكرتوين
ب�صفتنا الوك�ء القانونيون عن �صركة البا�صل التجارة النفايات واخلردة املعدنية

فاتنا تنذركم باالآتي : اأواًل : نتيجة تعام�ت جتارية بني املنذرة / �صركة البا�صل لتجارة النفايات واخلردة املعدنية ذ،م،م واملنذر اإليها 
/ �صركة البحر االأحمر لتجارة النفايات واخلردة املعدنية ذ،م،م تر�صد بذمة املنذر اإليها مبلغ قدره 1،139،625 درهم “مليون 

ومائة وت�صعة وث�ثون األف و�صتمائة وخم�صة وع�صرون درهم” مبوجب الك�صف املرفق ،
)لطفا راجع �صورة الك�صف املرفق(

ثاني�����اً : مل تلتزم املنذر اإليها ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمتها والبالغ قدره 1،139،625 درهم “مليون ومائة وت�صعة وث�ثون األف 
و�صتمائة وخم�صة وع�صرون درهم، مما اأدى اإىل ا�صتحقاق ووجوب �صداد املبلغ �صالف الذكر،

ثالث�ا : تتقدم ال�صركة املنذرة بهذا االإخطار القانوين اإىل ال�صركة املنذر اإليها لتنذرها ب�صفة قانونية ونهائية باأنها اإذا مل تبادر اإىل 
�صداد املبلغ املرت�صد بذمتها خ�ل )5 اأيام( من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار، فاإن ال�صركة املنذرة حتتفظ بحقها القانوين يف اتخاذ كافة 
1،139،625 درهم  والبالغ قدره  اإليها  املنذر  امل�صتحق ل�صاحلها واملرت�صد بذمة  باملبلغ  للمطالبة  القانونية  وال�صبل  االإج��راءات 

وخم�صة وع�صرون درهم” و�صتمائة  األف  وث�ثون  وت�صعة  ومائة  “مليون 
بناء علي�ه ، فاإننا مبوجب هذا االإنذار العديل ، وب�صفتنا وك�ء عن �صركة البا�صل لتجارة النفايات واخلردة املعدنية ذ،م،م ننذركم 
وخم�صة  و�صتمائة  األف  وث�ثون  وت�صعة  ومائة  “مليون  درهم   1،139،625 قدره  والبالغ  بذمتكم  املرت�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرعة 
وع�صرون درهم” وذلك خ�ل )5 اأيام( من تاريخ ا�صت�م هذا االإنذار ، واأنه يف حال عدم ال�صداد خ�ل املهلة املحددة ، فاإننا �صن�صطر 
اأ�صفني التخاذ كافة االإجراءات القانونية �صدكم االإلزامكم ب�صداد كامل مبلغ املديونية املرت�صدة بذمتكم والتي تبلغ قيمتها وحتى 
تاريخ هذا االإنذار مبلغ وقدره 1،139،625 درهم “مليون ومائة وت�صعة وث�ثون األف و�صتمائة وخم�صة وع�صرون درهم” مع حفظ 

كافة حقوق املنذرة االأخرى ب�صائر اأنواعها جتاهكم. 
بوكالة / حمدان ر�صود الزيودي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية

املحامي / حمدان ر�صود الزيودي - املحامي / عبد اهلل حمدان الزيودي

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  
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عربي ودويل

•• الفجر -خرية ال�شيباين
اأم�ض  ماكرون  اميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  اأعلن      
يف  اجلــاريــة  بــرخــان  عملية  انتهاء  عــن  الأربــعــاء 
منطقة ال�ساحل منذ 2014. وياأتي هذا القرار بعد 
تنامي العداء جتاه الوجود الفرن�سي يف اأفريقيا... 

�سّم مل جتد له باري�ض حتى الآن الرتياق.
بوركينا  الفرن�سية يف  ال�سفارة  اأبواب  اإغالق      مت 
ت�سعة  يف  -الثاين  �سبتمرب   30 انقالب  منذ  فا�سو 
الدوائر  وجميع  القن�سلية  ا�سدلت  كما  اأ�سهر؛ 

الفرن�سية ال�ستار يف انتظار اأعمال التاأمني. 

نهاية عملية برخانمتظاهرون يحتجون �صد فرن�صا واملجموعة االقت�صادية لدول غرب اإفريقيا يف واغادوغو

بفعل الدعاية الرو�سية

»فرن�سا ارحلي!«، عبارة ترتدد يف اأفريقيا...!

وب���ني ع�����ص��ي��ة و���ص��ح��اه��ا، حتولت 
اللون  اإىل  “فا�صو”  خ���ري���ط���ة 
وزارة  م�����وق�����ع  ع����ل����ى  االأح�������م�������ر 
اخل����ارج����ي����ة ال���ف���رن�������ص���ي���ة. ووف����ق 
العا�صمة  ف��اإن  ال��دول��ة،  تو�صيات 
واغ���ادوغ���و ه��ي ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ال 

تزال �صالكة.
ال�صرفاء”،  ال��رج��ال  “اأر�س  يف     
�صانكارا،  ت��وم��ا���س  ال��ث��وري  اأر�����س 
ه���دًف���ا.  االآن  ف��رن�����ص��ا  اأ����ص���ب���ح���ت 
ك���ل م���ا ت��ط��ّل��ب��ه االأم�����ر ه���و جملة 
القبعات  ع��ن��ا���ص��ر  ق��ال��ه��ا  واح�����دة، 
التلفزيون،  ���ص��ا���ص��ة  ع��ل��ى  احل��م��ر 
مواجهة  يف  ال���ف���ت���ي���ل.  الإ����ص���ع���ال 
ادعى  �صبتمر،   30 يف  الكامريا، 
املخلوع  الرئي�س  اأن  االنق�بيون 
يف  الفرن�صية  القاعدة  اإىل  “جلاأ 
اأجل التخطيط  كامبوين�صني من 
ال�صلطات  نفت  م�صاد”.  لهجوم 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات على 

اإت���ي���ان ج���ريو����س، رئي�س     واأك�����د 
للم�صتثمرين  الفرن�صي  املجل�س 
الكوادر  “اأفرقة  اأن  اأف��ري��ق��ي��ا،  يف 
وامل�صوؤولني يف ال�صركات الفرن�صية 
لكن  رئي�صًيا”.  ه����دًف����ا  اأ����ص���ب���ح 
الطريق ال يزال طوي�. “ما زلنا 
���ص��اذة، ي�صري رجل  ن���رى م��واق��ف 
ال�صنغال  اعمال فرن�صي يعي�س يف 
اأحد  ال  هنا،  ع��اًم��ا.  ع�صرين  منذ 
راأ�س  باملائة من   100 مل��اذا  يفهم 
القطار  تدير  التي  ال�صركة  م��ال 
ال�صكك  �صركة  اإىل  تعود  اجلديد 
الفرن�صية!  الوطنية  احل��دي��دي��ة 
وب��امل��ث��ل، ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ت��وزي��ع مياه 
�صويز  �صركة  متلك  حيث  ال�صرب 
وحتت  ب���امل���ائ���ة،   45 ال��ف��رن�����ص��ي��ة 
املقر  من  م�صقطة  فرن�صية  ادارة 
ع�صري  و�����ص����ع  ه�����ذا  ال���رئ���ي�������ص���ي، 

اله�صم على االإط�ق«.
   يف ك��ل م��ك��ان، تظهر الرغبة يف 
ال�صيادة، وقد اأحياها وباء كوفيد-

اأوك��ران��ي��ا، حيث  19 واحل���رب يف 
ك�صفا عن تبعية القارة، وتّرر، يف 
نظر غالبية القادة االأفارقة، عدم 

“االنحياز” ملع�صكر ما.

الفور... متاأخر جدا.
   خرج الع�صرات من املتظاهرين 
يهتفون  وه������م  ال�����������ص�����وارع  اإىل 
تعر�صت  فرن�صا!”؛  “لت�صقط 
بقنابل  ل����ل����ه����ج����وم  ال�����������ص�����ف�����ارة 
امل������ول������وت������وف، واح�����������رتق ج���ه���از 
ونهب  ال��ق��ن�����ص��ل��ي��ة،  ت����اأ�����ص����ريات 
وطلب   ... ث���ق���اف���ي���ان  م�����رك�����زان 
االإليزيه من الفرن�صيني البقاء يف 

منازلهم لعدة اأيام.
    بعد مايل، مركز امل�صاعر املعادية 
يتم  االأخ���رية،  االأ�صهر  يف  لفرن�صا 
اأكرث  ب�صكل  الغ�صب  عن  التعبري 
الناطقة  اإف���ري���ق���ي���ا  يف  ����ص���راح���ة 
و�صلت  م���اي���و،  يف  ب��ال��ف��رن�����ص��ي��ة. 
انتف�س  حيث  ت�صاد،  اإىل  احل��م��ى 
باري�س  دع����م  ���ص��د  امل���ت���ظ���اه���رون 
يف  احل��اك��م.  الع�صكري  للمجل�س 
ال�صخط  ع��ر���س  ي��ت��م  ال�����ص��ن��غ��ال، 
باأحرف كبرية على جدران داكار: 

م�صدر  م��وؤخ��ًرا  ���ص��رح  اأجنبية”، 
رفيع امل�صتوى يف كاي دور�صيه.

   خلف الكوالي�س، مل يعد اأولئك 
ب���امل���ي���دان يخفون  دراي�����ة  االأك�����رث 
وج��وه��ه��م. ينظم م��رك��ز االأزم���ات 
لتنبيه  اج���ت���م���اع���ات  “كواي” 
الفاعلني االقت�صاديني املوجودين 
اأن  منا  “ُطلب  اإفريقيا.  غ��رب  يف 
ن��ح��اف��ظ على  واأن  ي��ق��ظ��ني،  ن��ظ��ل 
ع���دم ل��ف��ت االأن���ظ���ار، ون���ح���اول اأن 

نكون حمليني، ي�صهد اأحدهم.
الفرن�صية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ج��م��ي��ع     
ق��ل��ق��ة. ي��ق��ول رج���ل اع���م���ال كبري 
يف ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ص��و ا���ص��رتط عدم 
�صباح  “ذات  هويته:  عن  الك�صف 
ببنادق  ا  �صخ�صً ث�ثني  نحو  نزل 
م�صانعنا  اأح��د  يف  الك��صينكوف 
ت�صتعر  )ح���ي���ث  ال���ب����د  ����ص���رق  يف 
و�صاألوا  االإره���اب���ي���ة(  اجل��م��اع��ات 
ال�صركة  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا  م��ب��ا���ص��رة 
وا�صحة:  ت��ع��ل��ي��م��ات��ن��ا  ف��رن�����ص��ي��ة. 
اإننا  اوت��وم��ات��ي��ك��ي  ب�����ص��ك��ل  ن���ق���ول 
�صركة بوركينية، ع�وة على ذلك، 
ف����اإن غ��ال��ب��ي��ة م��وظ��ف��ي��ن��ا ه���م من 

ال�صكان املحليني«.

جمهورية  يف  امل��ن��ت�����ص��رون  ف��اغ��ر، 
اأفريقيا الو�صطى ومايل.

اإىل  الرو�صية  الدعاية  ت�صتند      
وو�صائل  اجل��م��ع��ي��ات  م���ن  ���ص��دمي 
االإع���م املحلية، وعلى عدد قليل 
من ن�صطاء “الوحدة االإفريقية”، 
النا�صطة  ي��������ام،  ن�����ات�����ايل  م����ث����ل 
امللقبة  الكامريونية  ال�صوي�صرية 
ب�صبب  �صوت�صي”  “�صيدة  ب����� 
للكرملني.  ال����حم���دود  والئ���ه���ا 
اأخرًيا  الدعاية  تلك  ت��داول  ويتم 
�صعبوية  دعاة  �صيا�صيني،  قبل  من 
والتي  لفرن�صا،  م��ع��ادي��ة  ج��دي��دة 
ت�������غ�������ري.    وي�������ص���ه���د ع���ل���ى ذل���ك 
لقيه  ال��ذي  احلما�صي  اال�صتقبال 
عودته  ل���دى  م���ايل  وزراء  رئ��ي�����س 
م��ن ن��ي��وي��ورك ب��ع��د خ��ط��اب��ه اأمام 
املتحدة،  ل���أمم  العامة  اجلمعية 
م��ت��ه��م��اً ف��رن�����ص��ا ب���ال���ت���واط���وؤ مع 
تقريًبا  معروف  غري  االإرهابيني. 
مايل  يف  ال�صيا�صية  ال�صاحة  على 
العقيد  حظي  اأ�صهر،  ب�صعة  قبل 
ب��ل��ح��ظ��ة جمد  م���اي���غ���ا  اهلل  ع���ب���د 
رافقته  وق����د  ���ص��ب��ت��م��ر،   27 يف 
اإىل  امل��ط��ار  اجل��م��وع املبتهجة م��ن 

هناك، ت�صببت  “فرن�صا ارحلي”.  
اأح��داث مار�س 2021 يف حدوث 
املظاهرات  هام�س  فعلى  �صدمة. 
املناه�صة العتقال املعار�س عثمان 
حمطة   24 ن���ه���ب  مت  ����ص���ون���ك���و، 
ت����وت����ال، ون���ه���ب م��ت��اج��ر اأو�����ص����ان، 

واإحراق اأك�صاك �صركة اأوراجن.

الرو�ض يح�سدون
   بعد �صتني عاما من اال�صتق�ل، 
كانت ال�صحوة موؤملة لفرن�صا التي 
اخللفية”  “حديقتها  يف  ت����رى، 
ال�������ص���اب���ق���ة، ازده���������ار ع�������داء جتد 
وال�صبب،  عليه.  ال���رد  يف  �صعوبة 
ت�����رى احل���ك���وم���ة م��ت��ه��م��ا واح������ًدا 
فقط: “املعلومات امل�صللة” التي 
ي��ق��وده��ا خ�����ص��وم��ه��ا، ورو����ص���ي���ا يف 
كاملة  ا�صتعادة  قلب  يف  ال�صدارة، 
عاًما.  ع�صر  خم�صة  م��ن��ذ  ل��ل��ق��ارة 
الطريقة، التي باتت معروفة االآن، 
لفرن�صا  منتظم  على ق�صف  تقوم 
على ال�صبكات االجتماعية، وعمل 
بتمويل  امل��ت�����ص��ي��دي��ن  م���ن  ج��ي�����س 
يفغيني  الرو�صي  االأوليغار�س  من 
مرتزقة  رئ���ي�������س  ب����ري����غ����وج����ني، 

االإحباطات،  ه���ذه  اإىل  وي�����ص��اف 
فرن�صي  ع�����ص��ك��ري  وج�����ود  رف�������س 
منطقة  يف  مقنعة  غ��ري  ن��ت��ائ��ج��ه 
حتالفات  ف��ه��م  وع����دم  ال�����ص��اح��ل، 

باري�س مع اأنظمة �صلطوية.

تعط�ض لل�سيادة
‘امل�صاعر  ع���ن  “احلديث  اإن     
تعبري  ه����و  لفرن�صا’  امل����ع����ادي����ة 
ملطف يخفي االأ�صئلة احلقيقية، 
اأ�صيل  الكامريوين  امل��وؤرخ  لنا  اأ�صّر 
مبيمبي قبل ب�صعة اأ�صهر، والذي 
ي���راف���ق اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون منذ 
اإعادة  التفكري يف  2021 يف  ع��ام 
اإفريقيا  ب���ني  ال��ع���ق��ة  ت��اأ���ص��ي�����س 
�صعور،  جم��رد  من  اأك��رث  وفرن�صا، 
ب��احل��ج��ج الأ�صكال  م��ع��ار���ص��ة  اإن��ه��ا 
االقت�صادي  اأو  الع�صكري  التدخل 
اخلطاأ  ومن  اإفريقيا.  يف  لفرن�صا 
اإغ���ف���ال ه���ذا ال��ب��ع��د ال�����ص��ي��ا���ص��ي اأو 
ومن  امل�صاعر”.  وراء  اإغ����راق����ه 
قمة  يقنع  مل  حتليله  اأن  الوا�صح 
�صعور  ي��وج��د  “ال  ب��ع��د.  ال���دول���ة 
ب����ل خطاب  ل��ل��ف��رن�����ص��ي��ني،  م���ع���اد 
قوى  ت�صتخدمه  ���ص��اخ��ب��ة  اأق��ل��ي��ة 

�صارع اال�صتق�ل يف باماكو.    يف 
حرب ال�صرديات هذه، كان رد فعل 
ف��رن�����ص��ا م���ت���اأخ���ًرا. و���ص��ك��ل��ت هيئة 
امل�صلحة  للقوات  العامة  االأرك����ان 
خم�ص�صة  خ��ل��ي��ة  ال�����ص��ي��ف  ه����ذا 
االإع�مية”  “الهجمات  ملحاربة 
املناورات  هذه  عن  الك�صف  بهدف 
واالإع�������ن ع��ن��ه��ا، غ��ري ان االأم���ر 
الأنه  امل���د  لتغيري  امل��زي��د  يتطلب 
مثل  الرو�صي  الت�صليل  وج��د  اإذا 
فذلك  اإفريقيا،  يف  ال�صدى  ه��ذا 
الأنه يوظف �صكاوى حقيقية �صد 

امل�صتعمر ال�صابق. 
طاولة  على  فرن�صا  جل�صت  »اإذا    
فاإنها   ،1945 ع����ام  ال��ف��ائ��زي��ن 
تدين بذلك على وجه اخل�صو�س 
بعملية االنزال يف بروفان�س، حيث 
ك��ان هناك ع��دد اأك��ر من مامادو 
وع��ب��دو )م��ق��ات��ل��ون اأف���ارق���ة( من 
مي�صيل، يذّكر �صابط �صابق، خبري 
يطالبون  اأحفادهم  ان  ال��ق��ارة،  يف 
االع������رتاف، وعندما  م��ن  مب��زي��د 
ي����ك����اب����دون وي����ع����ان����ون م�����ن اج���ل 
احل�صول على تاأ�صرية، ال حمالة، 
ي��ث��ري ه���ذا م��وج��ة ا���ص��ت��ي��اء ... “. 

درجة احلرارة مبقدار 1.5 مئوية 
حددته  ال��ذي   2100 ع��ام  بحلول 
قمة باري�س مل يعد متاحا، فتحقيق 
االنخفا�س مبعدالت درجة احلرارة 
ا�صتخدام  خف�س  خ���ل  م��ن  ي��اأت��ي 
بن�صبة  والفحم  االأح��ف��وري  الوقود 
55 ب��امل��ئ��ة خ����ل االأع�����وام م��ا بني 
قمة  ب��ح�����ص��ب   2025-2020
الكامل  ل��ل��ت��ح��ول  ب��اري�����س، و���ص��وال 
 2050 ع�����ام  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
وهذه  غ��صكو،  قمة  مقررات  وفق 
نطاق  خ��ارج  باتت  خيارات  جميعها 
مع  االآن  ي���ح���دث  وم�����ا  ال���ت���ح���ق���ق، 
االأ�صف هو زيادة الطلب ب�صكل غري 
االأوروبية  ال��دول  قبل  من  م�صبوق 
م���ث����، ع���ل���ى ال����وق����ود االأح����ف����وري 
ارتفعت  ا�صته�ك  وبن�صب  والفحم 

اإىل 14 باملئة«.

الطاقة النظيفة متوفرة ولكن
“م�صادر  البيئي:  اخلبري  ويختم 
الطاقة النظيفة كالرياح وال�صم�س 
كوكبنا،  يف  وبقوة  متوفرة  وغريها 
زهيدة،  بتكلفة  ممكن  وتوظيفها 
ا�صتدامة  ل�صيا�صات  بحاجة  لكنها 
ف��ع��ل��ي��ة وت�������ص���خ���ري اإم����ك����ان����ي����ات ال 
الطاقي  التحول  الإجن��اح  حم��دودة 
ن��ح��وه��ا، ف��ال��وع��ي ب��ظ��اه��رة التغري 
والتحذير  وم�����ص��ب��ب��ات��ه��ا  امل���ن���اخ���ي 
اللفظي منها فقط ال يكفي، وعلى 
دول العامل التكاتف وتنفيذ مقررات 
عملية  خطوات  وات��خ��اذ  املناخ  قمم 
تقل�س من املدد الزمنية املو�صوعة 

لعملية التحول الطاقي«.

•• عوا�شم-وكاالت

العا�صر  �صهرها  دخ��ول��ه��ا  ق��رب  م��ع 
ت������زداد �����ص����راوة ت���داع���ي���ات احل���رب 
العامل  على  ال��رو���ص��ي��ة  االأوك��ران��ي��ة 
لكن  واق��ت�����ص��ادي��ا،  و�صيا�صيا  اأم��ن��ي��ا 
خ�صو�صا  ي��ح��ذرون  بيئيني  خ��راء 
من انعكا�صات تلك احلرب الكارثية 
والتي  امل��ن��اخ��ي،  التغري  اأزم���ة  على 
زادت����ه����ا ح�����دة وت���ف���اق���م���ا، وه�����و ما 
قادة  م��ن  ال��ع��دي��د  ك��ل��م��ات  عك�صته 
�صرم  ق��م��ة  يف  امل�������ص���ارك���ني  ال������دول 

ال�صيخ للمناخ “كوب 27«.
اأخ����ط����ر ه�����ذه االن���ع���ك���ا����ص���ات وفق 
خ�����راء ال��ب��ي��ئ��ة ت��ت��ج�����ص��د يف اأزم����ة 
ولدتها  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي���ة،  ال���ط���اق���ة 
ح��رب اأوك��ران��ي��ا وم��ا جن��م ع��ن ذلك 
اإب��ط��اء يف وت��رية التحول نحو  م��ن 
جمددا  وال��ع��ودة  النظيفة  الطاقة 
تقليدية  طاقة  م�صادر  ال�صتخدام 
م�صرة بالبيئة، كما يح�صل االآن يف 
اأوروب��ا مث� من ع��ودة العديد من 
وارتفاع  ال��غ��از  �صح  ظ��ل  يف  بلدانها 
عن  الطاقة  لتوليد  احل��اد،  اأ�صعاره 

طريق الفحم.
الوقت  اأن  م���ن  اخل������راء  وي���ح���ذر 
اإىل ما  العامل، منوهني  اأم��ام  ينفد 
ال��ع��ام ل���أمم املتحدة  قاله االأم���ني 
كلمته  خ�ل  غوتريي�س،  اأنطونيو 
املنعقدة  العاملية  امل��ن��اخ  قمة  خ���ل 
فيها  �صدد  وال���ذي  ال�صيخ،  �صرم  يف 
على اأن العامل اأمام خياري التعاون 
اله�ك  اأو  امل��ن��اخ��ي  وال��ت�����ص��ام��ن 

واالنتحار اجلماعي.

واملناخي  ال��ب��ي��ئ��ي  اخل��ب��ري  وي���ق���ول 
اأمي���ن ق����دوري، يف ل��ق��اء م��ع موقع 
”لكون  عربية”:  ن��ي��وز  “�صكاي 
للغاز  االأول  امل�����ص��در  ه���ي  رو���ص��ي��ا 
خا�س  ب�صكل  والأوروب������ا  ال��ع��امل  يف 
وفرن�صا  ك��اأمل��ان��ي��ا  دوال  مت���د  ح��ي��ث 
 40 ب��ح��وايل  وه��ول��ن��دا  وبريطانيا 
ب��امل��ئ��ة م��ن اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م��ن الغاز 
باأوكرانيا  احل���رب  ف���اإن  الطبيعي، 
العقوبات  وتبادل  ال�صراع  واحتدام 
الغربية،  وال��ع��وا���ص��م  مو�صكو  ب��ني 
قاد الرو�س لتقلي�س اإمدادات الغاز 
االأوروبي،  االحت��اد  لبلدان  والنفط 
اأزم��ة خانقة  اإثر ذلك  والتي دخلت 

بذريعة  النظيفة  للطاقة  التحول 
م�صادرها  وت��ق��ط��ع  ك��ل��ف��ه��ا  ارت���ف���اع 
اأن ال�صبب  مقارنة بالتقليدية، بيد 
االقت�صادي  ال�صباق  ه��و  الرئي�صي 
واال���ص��ت��ث��م��ارات ال��غ��رب��ي��ة يف جمال 
ال��ط��اق��ة وال��وق��ود االأح���ف���وري على 

ح�صاب البيئة«.

اإهمال مقررات قمم املناخ
ترتاكم  “وهكذا  املتحدث:  ويتابع 
ال����ت����داع����ي����ات ال���ك���ارث���ي���ة الإه����م����ال 
وعدم  الدولية  املناخ  قمم  مقررات 
ومقرراتها،  ب�صوابطها  االل���ت���زام 
فمث� هدف تخفي�س معدل ارتفاع 

وهو  االأب����واب،  على  وال�صتاء  �صيما 
ما جنم عنه ارت��داد القارة العجوز 
للتدفئة  واحل��ط��ب  الفحم  لع�صر 
التوجه  ال��ط��اق��ة، وت��راج��ع  وان��ت��اج 

نحو الطاقات البديلة«.

»اجل�سع” القت�سادي
وي�صيف: “ذلك اأن تقنيات الطاقة 
للم�صتوى  بعد  ت�صل  مل  النظيفة 
حمل  حت�����ل  اأن  ي����وؤه����ل����ه����ا  ال��������ذي 
ال����وق����ود االأح�����ف�����وري، ف�����ص��� عن 
بالطاقة  النظيفة  ال��ط��اق��ة  و���ص��ف 
الواقع  يف  هو  كله  وه��ذا  املتقطعة، 
ال�صناعية  ال���دول  الإه��م��ال  نتيجة 

احلديث عن »امل�ساعر املعادية لفرن�سا« 
هو تعبري ملطف يخفي الأ�سئلة احلقيقية

رغبة يف ال�سيادة، اأحيتها الأزمات الدولية 
الأخيـرة، التي ك�ســفت عن تبعيــة القـــارة

حرب اأوكرانيا.. »انعكا�سات كارثية« على اأزمة املناخ العاملية

قتلى وم�سابون اإثر زلزال بقوة 6.6 درجة يهز نيبال
•• دوتي-وكاالت

6.6 درجة نيبال يف �صاعة مبكرة من  هز زل��زال قوته 
 6 ف���اأودى بحياة ما ال يقل عن  االأرب��ع��اء،  اأم�س  �صباح 

اأ�صخا�س ودمر عدة منازل يف منطقة دوتي.
 5 اإن  وق��ال بوال بهاتا نائب مفت�س ال�صرطة يف دوت��ي، 
 8 ان��ه��ارت  عندما  خطرية،  الإ�صابات  تعر�صوا  اآخ��ري��ن 

منازل.
الزلزال  اإن  ق��ال  ال���زالزل يف نيبال  وك���ان م��رك��ز ر���ص��د 
اأف����اد م��رك��ز ر���ص��د ال���زالزل  6.6 درج����ة، بينما  ���ص��دت��ه 

االأوروبي املتو�صطي اأن �صدته 5.6 درجة.
زلزال بقوة 5.1 درجة يهز اليونان

�صمال  كيلومرتا   158 بعد  على  الزلزال  مركز  ويقع 
�صرقي مدينة بيليبيت الواقعة يف والية اأوتار برادي�س 

الهندية املجاورة، ووقع على عمق 10 كيلومرتات.
ال�صكان  اأن  ال��زل��زال  بعد  اإع���م��ي��ة  ت��ق��اري��ر  واأظ��ه��رت 
ال��ع��ا���ص��م��ة الهندية  اأي�����ص��ا يف  اأر���ص��ي��ة  ب��ه��زات  ���ص��ع��روا 

نيودلهي واملناطق املحيطة بها.
و���ص��ج��ل امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ال��ه��ن��دي لعلم ال�����زالزل �صدة 

الزلزال ب�6.3 درجة على مقيا�س ريخرت.

باري�ش ت�سعى لإعادة اإطالق املفاو�سات بني مادورو واملعار�سة 
•• باري�س-اأ ف ب

املفاو�صات بني  اإط����ق  اإع���ادة  اأن فرن�صا حت��اول  االإل��ي��زي��ه  اأك��د ق�صر 
حكومة الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو واملعار�صة، املتوقفة منذ 
“نحاول خلق زخم ال�صتئناف  وق��ال   .2021 االأول-اأك��ت��وب��ر  ت�صرين 
واأ�صاف اأن “لهذا ال�صبب �صافح ماكرون مادورو لفرتة  املفاو�صات”. 
يف  تفاو�س  عملية  الفنزويلية  وامل��ع��ار���ص��ة  احلكومة  ب���داأت  وج��ي��زة«. 
حماولتان  وف�صلت  �صهرين.  بعد  توقفت   ،2021 يف  �صيتي  مك�صيكو 
واالأخ����رى يف جمهورية   2019 يف  ب��رب��ادو���س  يف  اإح��داه��م��ا  �صابقتان 

الدومينيكان يف 2018.
نيكوال�س  والفنزويلي  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�صان  التقى 

م�����ادورو االإث���ن���ني ع��ل��ى ه��ام�����س ال�����دورة ال�����ص��اب��ع��ة وال��ع�����ص��ري��ن ملوؤمتر 
تلقتها  وف��ق �صور  م��وج��ًزا،  وت��ب��ادال حديثاً  ال�صيخ،  �صرم  االأط���راف يف 
وكالة فران�س بر�س من الرئا�صة الفنزويلية، بينما ال تعرتف باري�س 
ر�صمًيا مبادورو كرئي�س لفنزوي�. واأكد ق�صر االإليزيه م�صاء الث�ثاء 
اأن موقف فرن�صا مل يتغري، ولكنه لفت اإىل اأن ال�صياق تطور مع تغري 
الو�صع ال�صيا�صي يف اأمريكا ال�تينية، واإظهار الواليات املتحدة مرونة 
النفط يف حني  ا�صتئناف �صادرات  التي قد تتمكن من  جتاه كراكا�س 

ترتفع اأ�صعار الطاقة ب�صبب احلرب يف اأوكرانيا.
وتاأتي هذه املواقف قبل اأيام قليلة من انعقاد منتدى باري�س لل�ص�م 
يف دورته اخلام�صة يومي اجلمعة وال�صبت، والتي �صرتكز على اأمريكا 
ال�تينية. واإىل جانب ح�صور الرئي�صني الكولومبي غو�صتافو بيرتو 

واالأرجنتيني األرتو فرنانديز، يعتزم املنتدى ا�صت�صافة حمادثات بني 
بح�صب املنتدى. “املفاو�صني الفنزويليني”، 

اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  فاي�س  جا�صنت  للمنتدى  العام  املدير  وق��ال 
من  املك�صيك  لعملية  ال�صيا�صي”  الدعم  “تقدمي  اإىل  ي�صعى  املنتدى 

خ�ل “ا�صتقبال” مندوبني من احلكومة واملعار�صة.
اإىل  اأنه �صري�صل  اإميانويل ماكرون  م��ادورو  اأبلغ نيكوال�س  ويف م�صر، 
الوفد  قاد  ال��ذي  رودريغيز  خورخي  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  باري�س 

الر�صمي يف مفاو�صات املك�صيك يف 2021.
ح�صور  بر�س  فران�س  لوكالة  الفنزويلية  املعار�صة  من  م�صدر  واأك��د 
جرياردو ب�يد، واعتر اأن هذا احلدث ميكن اأن يكون مبثابة مقدمة 

ال�صتئناف احلوار الذي بداأ يف املك�صيك.

اأمني عام جمل�ش الأمن الرو�سي يزور اإيران 
•• مو�شكو-رويرتز

نيكوالي  الرو�صي  االأم��ن  ع��ام جمل�س  اأم��ني  اأن  تا�س ل�أنباء  ذك��رت وكالة 
امل�صوؤولني  مع  م�صاورات  الإج��راء  االأرب��ع��اء  اأم�س  طهران  ي��زور  باترو�صيف 

االإيرانيني ب�صاأن امل�صائل االأمنية.
ونقلت تا�س عن املكتب االإع�مي ملجل�س االأمن الرو�صي قوله “يف طهران، 
�صيعقد باترو�صيف م�صاورات اأمنية رو�صية اإيرانية مقررة مب�صاركة خراء 

يف جمل�س االأمن وممثلني من وزارات واأجهزة البلدين«.
اإي��ران زودت رو�صيا  وتاأتي الزيارة يف الوقت الذي ال تزال فيه املزاعم باأن 
بطائرات م�صرية انتحارية لدعم غزو مو�صكو الأوكرانيا مو�صع تركيز. ويف 
مطلع االأ�صبوع، اأقرت طهران الأول مرة باأنها اأر�صلت “عددا �صغريا” من 

الطائرات امل�صرية اإىل مو�صكو، لكنها قالت اإنها �صحنت قبل بدء احلرب.
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املال والأعمال
دبي للمهرجانات والتجزئة تك�سف عن تقومي دبي ال�سنوي للتجزئة 2023 

اإال  اإجنازها،  ولغاية  االأعمال  هذه 
لة  ُمّت�صِ ملُ���ّدة  تنفيذها  ت��وّق��ف  اإذا 
من  ن��وع  لُكل  املحددة  للُمَدد  وفقاً 
اأنواع ُرخ�س اأعمال البناء. واأجازت 
املادة )9( بعد التعديل لبلدية دبي 
اإلغاء ُرخ�صة اأعمال البناء، اإذا َثُبَت 
اأنها قد �صدرت بناًء على معلومات 
اأو  ُم�صّللة  اأو  خ��اِط��ئ��ة  ب��ي��ان��ات  اأو 
اأو  ُم�������ص���ت���ن���دات غ����ري ���ص��ح��ي��ح��ة، 
ق����د �����ص����درت ب���املُ���خ���ال���ف���ة الأح���ك���ام 
االإم����ارة،  يف  ال�����ّص��اري��ة  الت�صريعات 
البناء  اأنِظمة  اقت�صت  ح��ال  يف  اأو 
العاّمة  امل�صلحة  اأو  التخطيط  اأو 

ذلك. 

•• دبي-وام:

اأ����ص���در ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل م��ك��ت��وم، ويل  ب��ن را���ص��د  حممد 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
ل�صنة   65 رق�����م  امل��ج��ل�����س  ق������رار 
وتب�صيط  ت��ع��دي��ل  ب�����ص��اأن   2022
وخ���ف�������س ب���ع�������س اال�����ص����رتاط����ات 
امل���ع���م���ول ب���ه���ا ل�����دى ب���ل���دّي���ة دبي 
ال�ّصارية،  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  مُب���وج���ب 
وذل����ك ا���ص��ت��ك��م��ااًل مل���ب���ادرات اإم����ارة 
دبي الرامية اإىل حتفيز اال�صتثمار 
والنمو االقت�صادي وتقليل الوقت 
امل�������ص���ت���غ���رق ل���ت���ق���دمي اخل����دم����ات، 
كبيئة  العاملية  ملكانتها  وتر�صيخاً 

جاذبة ل�أعمال. 
ون�ّس القرار على اإلغاء بع�س املواد 
و�صملت؛  ال�صارية،  الت�صريعات  يف 
امل��ادة )6( من االأم��ر املحّلي  اإلغاء 
ب�صاأن   1989 ل�صنة   )40( رق��م 
����روط ال����واج����ب ت���وف���ره���ا يف  ال���������صُّ
اأو  املُ�����ص��ت��وردة  الُع�صوّية  االأ���ص��ِم��دة 
من   )5( وامل���ادة  حم��ّل��ي��اً،  املُ�صّنعة 
ل�صنة   )54( رق���م  امل��ح��ّل��ي  االأم����ر 
وترخي�س  تنظيم  ب�صاأن   1990
راعة  ال�ّصركات العاِملة يف قطاع الزِّ
يف اإمارة دبي.  كما اأُلغيت مبوجب 
القرار ن�صو�س البنود )1(، )4(، 
)5(، و)6( من املادة )3(، والفقرة 
)ب( من املادة )4(، والبنود )1(، 
و)7( من   ،)6(  ،)5(  ،)3(  ،)2(

و)9(   ،)8(  ،)4( امل���واد  ُن�صو�س 
م����ن ه�����ذا االأم��������ر، ح���ي���ث حظرت 
املادة )4( على اأي �صخ�س طبيعي 
القيام  خ��ا���س  اأو  ع��ام  اع��ت��ب��اري  اأو 
باأي  ال��ق��ي��ام  اأو  مبنى  اأي  بت�صييد 
�صّية  تخ�صُّ اأو  رئي�صة  بناء  اأع��م��ال 
احُل�صول  ق��ب��ل  ُم��وؤّق��ت��ة  اأو  دائ��م��ة 
على ُرخ�صة اأعمال البناء، واإعطاء 
حتديث  دب���ي  ل��ب��ل��دّي��ة  ال�ص�حية 
دات  ��واب��ط واملُ����ح����دِّ وت��ع��دي��ل ال�����صّ
ال��ب��ن��اء ب�صكل  ب��اأع��م��ال  امل��رت��ب��ط��ة 
اأعمال  اأن���واع  ب��زي��ادة  ���ص��واًء  دوري، 
من  ا�صتثنائها  يجوز  التي  البناء 
�صرط احُل�صول على ُرخ�صة اأعمال 

التعديل  اأو  اإن��ق��ا���ص��ه��ا  اأو  ال��ب��ن��اء 
عليها، بح�صب ُمقت�صى احلال. 

فقد  التعديل  بعد   )8( امل���ادة  اأم��ا 
مفعول  �صريان  وج��وب  على  ت  ن�صّ
ُرخ�صة اأعمال البناء للبدء باأعمال 
دورها،  البناء اعتباراً من تاريخ �صُ
بانق�صاء  �ص�حّيتها  ُم��ّدة  وتكون 
املُ����َدد امل��ح��ددة ل��ُك��ل ن��وع م��ن اأنواع 
جواز  وع��دم  البناء،  اأعمال  ُرخ�س 
التي  البناء  اأع��م��ال  م��ن  اأي  تنفيذ 
اإال  ُمّدة �ص�حّية ُرخ�صتها  انتهت 
وجوب  اإىل  اإ�صافًة  جتديِدها،  بعد 
ُرخ�صة  ���ص���ح��ّي��ة  ُم������ّدة  ام���ت���داد 
اأع��م��ال ال��ب��ن��اء ط���وال ف��رتة تنفيذ 

املادة  من   )5( والبند   ،)6( امل��ادة 
)7(، واملادة )9( من االأمر املحّلي 
ب�صاأن   1991 ل�صنة   )59( رق��م 
توفرها  الواجب  العاّمة  روط  ال�صُّ
الكيماوّية  االأ�صِمدة  ُم�صتودعات  يف 
���م���اد ال��ع�����ص��وي يف  وم���ع���اِم���ل ال�������صّ
اإمارة دبي. اإىل جانب ذلك، اأُلغيت 
ن�صو�س املواد )6(، )18(، )20(، 
املحّلي  االأم��ر  و)25( من   ،)24(
ب�صاأن   1994 ل�صنة   )89( رق��م 
اال�صت�صارات  مهنة  ُمزاولة  تنظيم 
الهند�صّية يف اإمارة دبي وتعدي�ته، 
اإ�صافًة اإىل املادة )92( من االأمر 
 2003 ل�صنة   )11( رق��م  املحلي 
ال��ع��اّم��ة و�ص�مة  ��ح��ة  ال�����صِّ ب�����ص��اأن 
املُجتمع يف اإمارة دبي وتعدي�ته. 

�صوم  الرُّ اأُل���غ���ي���ت  ل���ل���ق���رار،  وت��ب��ع��اً 
املُ���������ص����ت����وف����اة عن  وال����ت����اأم����ي����ن����ات 
الت�صاريح والرتاخي�س وال�ّصهادات 
للت�صريعات  وف���ق���اً  واملُ����ع����ام�����ت 
حة يف املادة )2(،  واجل��داول املُو�صّ
ومنها التاأمينات املُبّينة يف اجلدول 
املحّلي  ب���االأم���ر  املُ��ل��ح��ق   )8( رق���م 
ب�صاأن   2003 ل�صنة   )11( رق��م 
املُجتمع  و�ص�مة  العاّمة  حة  ال�صِّ
�صوم  يف اإمارة دبي وتعدي�ته، والرُّ
املُعام�ت  ب��ع�����س  ع��ل��ى  املُ�����ق�����ّررة 
املُبّينة يف اجلداول املُلحقة باالأمر 
 1999 ل�صنة   )3( رق���م  امل��ح��ّل��ي 
ب�����ص��اأن ت��ن��ظ��ي��م اأع���م���ال ال��ب��ن��اء يف 
دب��ي وتعدي�ته، من خ�ل  اإم��ارة 

ي  ن�صّ ت��ع��دي��ل  ك��م��ا مت  ال���ب���ل���دّي���ة. 
هذا  م���ن  و)10(   )9( امل����اّدت����ني 
 )9( امل���ادة  ت�صمنت  حيث  االأم����ر، 
ب��ع��د ال��ت��ع��دي��ل ب�����اأن ُي����راع����ى عند 
ا�����ص����ت����ح����داث جم���������االت ج����دي����دة 
اأحكام  تطبيق  الزراعّية  ل�أن�ِصطة 
املادة )7( من هذا االأمر واملتعلقة 
توفرها  ال���واج���ب  ب��اال���ص��رتاط��ات 
قطاع  يف  تعمل  التي  ال�صركات  يف 
الزراعة، على اأن ُي�صِدر ُمدير عام 
وابط  وال�صّ ��روط  ال�����صُّ دب��ي  بلدية 
���ط���ة. فيما  ��م��ة ل��ه��ذه االأن�������صِ املُ��ن��ظِّ
التعديل  بعد   )10( امل���ادة  ق���ررت 
الذين  البلدّية  ملُوّظفي  تكون  ب��اأن 
ي�������ص���ُدر ب��ت�����ص��ِم��ي��ت��ه��م ق�������رار من 
ال�صبطّية  ���ص��ف��ة  ال��ع��ام  ُم��دي��ره��ا 
اإث����ب����ات االأف����ع����ال  ال���ق�������ص���ائ���ّي���ة يف 
ب��املُ��خ��ال��ف��ة الأحكام  ُت��رَت��ك��ب  ال��ت��ي 
ادرة  ال�صّ وال����ق����رارات  االأم����ر  ه���ذا 
�صبيل  ل��ُه��م يف  وي���ك���ون  مُب���وج���ِب���ه، 
لها  املُرّخ�س  االأماِكن  دخ��ول  ذلك 
مُبزاولة االأن�ِصطة الزراعّية وطلب 
ذات  تكون  ُم�صتندات  اأو  اأوراق  اأي 
ع���ق��ة ب��ه��ذه االأن�����ِص��ط��ة، وحترير 
��ب��ط ال����زم���ة. ويف  حم��ا���ص��ر ال�����صّ
����ص���اأن االأم�����ر امل��ح��ّل��ي رق����م )78( 
حتديد  ب���������ص����اأن   1993 ل�����ص��ن��ة 
املُتاأثِّرة  والّنباتات  االأ�صجار  اأ�صعار 
رق واأعمال اخلدمات  بحوادث الطُّ
واالآلّيات  العاِملة  االأي��دي  وتكلفة 
واالأدوات، مت تعديل املادة )5( من 

�صقف  لتغيري  املقرر  الر�صم  اإل��غ��اء 
البند )7(  ال���وارد يف  ق��ائ��م،  مبنى 
واإلغاء   ،)6( رق����م  اجل�����دول  م���ن 
الر�صم املقرر لطلب درا�صة ُمعاملة 
ترخي�س اأعمال ديكور للمبنى قبل 
��دور �صهادة االإجن����از، ال���وارد يف  ���صُ
البند )7( من اجلدول رقم )8(، 
لت�صديق  امل���ق���رر  ال��ر���ص��م  واإل���غ���اء 
ُن�صخة  بخامت  اإ�صافّية  خُمّططات 
طبق االأ�صل، الوارد يف البند )9( 
�صاأن  م��ن اجل���دول رق��م )8(. ويف 
ل�صنة   )40( رق���م  امل��ح��ّل��ي  االأم����ر 
الواجب  ��روط  ال�����صُّ ب�صاأن   1989
الع�صوّية  االأ����ص���ِم���دة  يف  ت��وف��ره��ا 
حمّلياً،  املُ�����ص��ّن��ع��ة  اأو  املُ�������ص���ت���وردة 
امل�����واد )3(،  ُن�����ص��و���س  ت��ع��دي��ل  مت 
هذه  اأج������ازت  ح��ي��ث  و)5(،   ،)4(
اإ�صدار  بلدّية دبي  ملُدير عام  امل��واد 
واملعايري  والبيانات  اال���ص��رتاط��ات 
ال��ف��ّن��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب اأن ت��ت��وّف��ر يف 
االأ�صِمدة الع�صوّية �صواًء املُ�صتوردة 
وع����ب����ّوات  حم���ّل���ي���اً،  املُ�������ص���ّن���ع���ة  اأو 
و�صحنة  ال���ع�������ص���وّي���ة،  االأ�����ص����ِم����دة 

االأ�صِمدة الع�صوّية املُ�صتوردة. 
ويف �صاأن االأمر املحّلي رقم )54( 
تنظيم  ب���������ص����اأن   1990 ل�����ص��ن��ة 
وت��رخ��ي�����س ال�����ّص��رك��ات ال��ع��اِم��ل��ة يف 
راع���ة يف اإم����ارة دب���ي، مت  ق��ط��اع ال���زِّ
“املُدير”  ك��ل��م��ة  ت��ع��ري��ف  ت��ع��دي��ل 
لُي�صِبح   )2( امل������ادة  يف  ال��������واردة 
ال��ت��ع��ري��ف اجل����دي����د: ُم���دي���ر عام 

االأم��ر والتي ت�صمنت تخويل  هذا 
ب��ل��دّي��ة دب���ي �ص�حّية  ُم��دي��ر ع���ام 
االأ�صجار  اأ����ص���ع���ار  م���ق���دار  ت��ع��دي��ل 
رق  والّنباتات املُتاأثِّرة بحوادث الطُّ
االأيدي  وتكلفة  اخلدمات  واأعمال 
وذلك  واالأدوات  واالآل��ّي��ات  العاِملة 

بالتن�صيق مع دائرة املالّية. 
ب���االأم���ر املحّلي  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  اأم����ا 
ب�صاأن   1994 ل�صنة   )89( رق��م 
اال�صت�صارات  مهنة  ُمزاولة  تنظيم 
مت  فقد  دب��ي،  اإم���ارة  يف  الهند�صّية 
“املكتب  ع���ب���ارة  ت��ع��ري��ف  ت��ع��دي��ل 
ال��واردة يف هذا االأمر،  الهند�صي” 
ال��ت��ع��ري��ف اجلديد  اأ���ص��ب��ح  ح��ي��ث 
املُرّخ�س له مُبزاولة  “املكتب  باأنه 
يف  الهند�صّية  اال���ص��ت�����ص��ارات  مهنة 
االإمارة”. كما مت تعديل املادة )5( 
م���ن ه���ذا االأم�����ر، وال���ت���ي ت�صمنت 
لغايات  توفرها  الواجب  ال�صروط 
قيد املهند�س يف ال�صجل، وا�صرتطت 
املادة )22( بعد التعديل باأن يكون 
ُمهنِد�صاً  الهند�صي  املكتب  م��دي��ر 

جل.  وُمقّيداً يف ال�صِّ
رقم  املحّلي  ب��االأم��ر  يتعلق  وفيما 
تنظيم  ب�صاأن   1999 ل�صنة   )3(
اإم���ارة دب���ي، فقد  البناء يف  اأع��م��ال 
“االإدارة  عبارة  تعريف  تعديل  مت 
االأمر،  ه��ذا  ال���واردة يف  ة”  املُخت�صّ
اأن�ِصطة  رق���اب���ة  “اإدارة  ل��ُي�����ص��ب��ح 
وترخي�س  تنظيم  مُبوؤ�ّص�صة  البناء 
املباين يف البلدّية”. كما مت تعديل 

حمدان بن حممد ي�سدر قرارًا بتعديل عدد من الت�سريعات لغايات تب�سيط وخف�ش بع�ش ال�سرتاطات يف بلدّية دبي 

اأرجاء  املختلفة يف  الت�صوق والوجهات واملواقع  العديد من مراكز  وال��زوار يف 
التنفيذي  امل��دي��ر  اأح��م��د اخل��اج��ة  وق���ال    .2023 ال��ع��ام  مدينة دب��ي خ���ل 
“تقدم اأجندة الفعاليات مو�صماً �صنوياً  ملوؤ�ص�صة دبي للمهرجانات والتجزئة: 
جديداً حاف� باملهرجانات التي تدعم ازدهار قطاع التجزئة يف دبي وت�صاهم 
يتما�صى مع  ال�صنوي مبا  التقومي  و�صع  وقد مت  امل�صتدام..  النمو  يف حتقيق 
والزوار  واملقيمني  املواطنني  لتطلعات  وتلبية  والرتفيهية  التجارية  االأعمال 
والذي �صيمكننا من اال�صتفادة من االإقبال املتزايد الذي نتوقعه يف مدينة دبي 
الفعاليات  اإط���ق   2023 العام  “نوا�صل يف  واأ�صاف:  املقبل«.   العام  خ�ل 
يف  عاملياً  ال��رائ��دة  املدينة  كونها  دب��ي  مكانة  تدعم  التي  اجل��دي��دة  واالأن�صطة 
الت�صوق وجتارة التجزئة وال�صياحة وذلك بالتعاون مع �صركائنا يف القطاعني 
العام واخلا�س حيث نحر�س يف كل عام على تقدمي املزيد من التجارب املمتعة 
امل�صتمر  ويعتر جناحنا  ال��زي��ارة..  تكرار  ال��زوار على  ت�صجع  التي  واجلديدة 

ال�صوء  �صت�صلط  التي  الربيع/ال�صيف  ت�صكيلة  اإط����ق  الفعاليات  تت�صمن 
اإط�ق على اأحدث العرو�س يف جمال املو�صة وتعزز املبيعات من خ�ل دعم 
يف  و”رم�صان  املدينة  اأنحاء  جميع  يف  واملحلية  العاملية  التجارية  الع�مات 
دبي” و”العيد يف دبي – عيد الفطر” وذلك خ�ل الفرتة من 23 مار�س 
وحتى 27 اأبريل املقبل والتي ت�صهد احتفالية دينية ثقافية وفعاليات عائلية 

وتقدمي عرو�س ترويجية. 
مايو   7 اأب��ري��ل حتى   28 الفرتة من  يف  للماأكوالت”  دب��ي  “مهرجان  ويقام 
جتارب  م��ن  دب��ي  مدينة  تقدمه  م��ا  ال�صتك�صاف  رائ��ع��ة  فر�صة  وي��ع��د  املقبل 
الطعام.. فيما ت�صم احتفاالت “العيد يف دبي – عيد االأ�صحى” خ�ل الفرتة 
من 29 يونيو اإىل 9 يوليو املقبل اأجواء احتفالية رائعة حيث �صتحتفي دبي 
بالثقافة والتقاليد االإماراتية االأ�صيلة و�صيتم تقدمي العديد من الفعاليات 

والعرو�س الرتويجية املميزة بهذه املنا�صبة ال�صعيدة. 

•• دبي-وام:

دبي  تقومي  تفا�صيل  عن  اأم�س  والتجزئة  للمهرجانات  دبي  موؤ�ص�صة  ك�صفت 
ال�صنوي لقطاع التجزئة 2023 الذي يت�صمن اإط�ق جمموعة متنوعة من 
املهرجانات والفعاليات واالأن�صطة يف جميع اأنحاء دبي على مدار العام املقبل. 
وي�صمل التقومي جمموعه من 18 حملة ومن بينها “مهرجان دبي للت�صوق” 
واإط�ق ت�صكيلة الربيع ال�صيف” و”ت�صكيلة اخلريف ال�صتاء خ�ل “مو�صم 
للماأكوالت”  دب��ي  و”مهرجان  دبي”  يف  والعيد  و”رم�صان  للمو�صة”  دب��ي 

و”مفاجاآت �صيف دبي” “وحتدي دبي للياقة«. 
اأف�صل  من  كواحدة  دب��ي  مكانة  التجزئة  لقطاع  ال�صنوي  دب��ي  تقومي  ويعزز 
التجارب  من  العديد  ي�صم  حيث  والزيارة  والعمل  للحياة  العاملية  الوجهات 
واملقيمني  للمواطنني  �صيتم تقدميها  التي  واالأن�صطة  والعرو�س  والفعاليات 

الع�قة  متانة  على  را�صخاً  دليً�  املا�صية  ال�صنوات  مدار  على  حققناه  الذي 
التي جتمعنا مع ال�صركاء واالأط��راف املعنية واجلهات الراعية. وت�صتعد دبي 
يف العام املقبل الإبهار العامل مرة اأخرى بكل ما هو جديد ومميز والتي ميكن 
اأبرز املهرجانات وفعاليات التجزئة التي  للجميع اال�صتمتاع بها«.  وتت�صمن 
دبي  “مهرجان   2023 للعام  والتجزئة  للمهرجانات  دبي  موؤ�ص�صة  اأعدتها 
للت�صوق” الذي �صينطلق خ�ل الفرتة من 15 دي�صمر املقبل اإىل 29 يناير 
من  العديد  ويقدم  العامل  يف  للت�صوق  مهرجان  واأط���ول  اأك��ر  ويعد   2023
الفعاليات الرتفيهية واحلم�ت الرتويجية واجلوائز الكرى والتخفي�صات 
 29 اإىل   20 من  الفرتة  خ�ل  ال�صينية”  ال�صنة  “راأ�س  واحتفال  النهائية 
يناير املقبل الذي ي�صم جمموعة من الفعاليات واالأن�صطة التي ترز الثقافة 
تتيح  والتي  دبي  الوجهات يف  اأب��رز  العديد من  واملقامة يف  العريقة  ال�صينية 
ل�صكان وزوارها دبي فر�صة االحتفال مع بداية عام “االأرنب ال�صيني«.  كما 

كافة القت�ساد واملكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال يناق�سان جهود م�سجلي ال�سركات يف الدولة  ل�������دى  ال����ك����ام����ل  ال����وط����ن����ي 
م�صجلي ال�صركات جلهة املعلومات 
اجتماع  اأن  اإىل  واأ�صار  االأ�صا�صية.  
واأ�صا�صية  مهمة  من�صة  يعد  ام�س 
على  واالت��ف��اق  املعلومات،  مل�صاركة 
ل�أ�صهر  والتخطيط  االأول���وي���ات، 
امل��ق��ب��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز ج���ه���ود ال���دول���ة 
ب�صاأن ملف مواجهة غ�صل االأموال 

ومكافحة متويل االإرهاب. 
�صمن  االج����ت����م����اع  ه������ذا  وي�����اأت�����ي 
التي  امل�������ص���ت���م���رة  االج����ت����م����اع����ات 
بالتعاون  االقت�صاد  وزارة  تعقدها 
ملواجهة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���ك���ت���ب  م����ع 
غ�صل االأموال للتوا�صل والتن�صيق 
والوقوف  امل�صجلني  م��ع  امل�صتمر 
على ما مت حتقيقه ب�صكل م�صتمر 

من اخلطط واملبادرات. 
مناق�صة  االج���ت���م���اع  خ������ل  ومت 
اإطار االمتثال الوطني ومتطلبات 
امل���ايل )فاتف(،  ال��ع��م��ل  جم��م��وع��ة 
واالإط����������������ار ال������ق������ان������وين ل����دول����ة 
االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ملنع 
االأ�صخا�س  ا����ص���ت���خ���دام  اإ������ص�����اءة 
يف  العليا  االإدارة  ودور  االعتبارية، 
وموارد  واأن��ظ��م��ة  الت�صجيل،  جهة 
االأموال  غ�صل  مواجهة  وعمليات 
ومكافحة متويل االإرهاب وتطبيق 

نهج قائم على املخاطر. 
كما مت اإقرار خطوات التعاون بني 
التنفيذي  واملكتب  االقت�صاد  وزارة 
ومكافحة  االأم���وال  غ�صل  ملواجهة 
متويل االإره��اب يف دولة االإمارات، 
ال�صتكمال  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ���ل 
احلقيقي  امل�����ص��ت��ف��ي��د  م���ن���ظ���وم���ة 
املايل  العمل  جمموعة  ومتطلبات 

)فاتف(. 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل عبداهلل بن طوق املري، 
االإمارات  دولة  اأن  االقت�صاد،  وزير 
تعتر ملف مواجهة غ�صل االأموال 
وم��ك��اف��ح��ة مت��وي��ل االإره������اب اأحد 
لنموذجها  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال���رك���ائ���ز 
القائم  اجل�����دي�����د  االق����ت���������ص����ادي 
ع��ل��ى امل��ع��رف��ة واالب��ت��ك��ار، يف �صوء 
وحمددات  اخلم�صني  م�صتهدفات 
مئوية االإمارات 2071، مو�صحاً 
الفرتة  خ����ل  ع��م��ل��ت  ال���دول���ة  اأن 
املا�صية على تطوير منظومة رائدة 
ت�صمل  ال�����ص��اأن،  ه��ذا  يف  ومتكاملة 
واللوائح  القوانني  م��ن  جمموعة 
ال�صارة  املمار�صات  لتلك  ال��رادع��ة 
الوطني، وجلان  االقت�صاد  ب�صمعة 
بنود  ت��ط��ب��ي��ق  ت�����ص��م��ن  خم��ت�����ص��ة 
امل�صتمرة  والرقابة  ال�صيا�صات  تلك 
على اأك��م��ل وج���ه، م��ن خ���ل بنية 
حتتية متطورة تكنولوجياً ت�صمن 

جتفيف م�صادر تلك املمار�صات. 
ج���اء ذل���ك خ����ل اج��ت��م��اع طاولة 
م�صجلي  ع��م��وم  مل����دراء  م�صتديرة 
وزارة  نظمته  ب��ال��دول��ة،  ال�صركات 
املكتب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  االق��ت�����ص��اد 
االأموال  غ�صل  ملواجهة  التنفيذي 
ومكافحة متويل االإرهاب يف دولة 
حامد  ���ص��ع��ادة  بح�صور  االإم�����ارات، 
للمكتب  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���زع���اب���ي، 
االأموال  غ�صل  ملواجهة  التنفيذي 
ومت���وي���ل االإره�������اب، و���ص��ع��ادة عبد 
ال�صام�صي،  ال���ف���ن  ���ص��ل��ط��ان  اهلل 
الرقابة  ل��ق��ط��اع  امل�����ص��اع��د  ال��وك��ي��ل 
وامل��ت��اب��ع��ة ب����وزارة االق��ت�����ص��اد.  كما 
ال�صعادة  اأ�صحاب  االجتماع  ح�صر 

متويل االإره��اب وم�صتدامة حتقق 
للمخالفني  وال��������ردع  االم����ت����ث����ال 
وف����ق ال��ت�����ص��ري��ع��ات ال��وط��ن��ي��ة ذات 
التطبيق  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ال�صلة، 
الفعال لهذه املنظومة ال يتعار�س 
وب����رام����ج وخطط  ���ص��ي��ا���ص��ات  م����ع 
االأعمال  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ال���دول���ة 
وحت���ف���ي���ز اال����ص���ت���ث���م���ارات، ب����ل اأن 
مبثابة  �صيكون  االم��ت��ث��ال  حتقيق 
وال�صمعة  ال��ث��ق��ة  ل��ت��ع��زي��ز  راف���ع���ة 
االإماراتي  االق��ت�����ص��اد  يف  ال��ع��ال��ي��ة 
وب��ن��اء ال�����ص��راك��ات ال��ع��امل��ي��ة وتدفق 
اقت�صادنا  ي��وؤه��ل  مم��ا  اال�صتثمار، 

باالقت�صاد  مندمج  اقت�صاد  ليكون 
ال��ع��امل��ي.  م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د �صعادة 
�صفافية  اأّن  ال����زع����اب����ي  ح����ام����د 
معلومات امل�صتفيد احلقيقي تبقى 
املالية غري  اأ�صا�صيًة ملنع التدفقات 
هذه  حتقيق  اأج��ل  ومن  امل�صروعة، 
م��ن تطوير خططنا  ال��غ��اي��ة الب��د 
امل�صتفيد  ع��ن  للك�صف  ب��ا���ص��ت��م��رار 
اال�صمية  وال��رتت��ي��ب��ات  احل��ق��ي��ق��ي 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ال��ر���ص��م��ي��ة،  غ���ري 
مت�صارعة  بخطى  عملت  ال��دول��ة 
ل��ت��ع��زي��ز ت��ل��ك ال���روؤي���ة م���ن خ�ل 
ت���ن���ف���ي���ذ ال�������ص���ج���ل االق����ت���������ص����ادي 

روؤ�������ص������اء وم���������دراء ع����م����وم دوائ������ر 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت�������ص���ادي���ة وامل������دراء 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني ل��ل��م��ن��اط��ق احل����رة 
ب����االإم����ارات، ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون كافة 
م�����ص��ج��ل��ي ال�������ص���رك���ات يف ال���دول���ة 
م�صجً�،   39 ع���دده���م  وال���ب���ال���غ 
اجلهود  م��ن��اق�����ص��ة  ب���ه���دف  وذل�����ك 
ال�صركات  م�صجلي  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي 
يف الدولة وم�صتوى االإجناز الذي 
اأه�����داف اخلطة  ت��ن��ف��ي��ذ  حت��ق��ق يف 
القائمة  وال��ت��ح��دي��ات  الت�صغيلية، 
التي تواجههم.  ونقل معايل عبد 
ال�صيخ  �صمو  حتيات  ط��وق  ب��ن  اهلل 

الدولة  م��ك��ان��ة  م���ن  ي���ع���زز  ال�����ذي 
العاملية،  التناف�صية  موؤ�صرات  على 
قائمة  م���ن  خ��روج��ه��ا  وي�����ص��ه��م يف 
املعززة  للرقابة  اخلا�صعة  ال���دول 

باأقرب وقت ممكن. 
وزارة  يف  “ قمنا  معاليه  واأ���ص��اف 
اجتماعاً   22 ب��ع��ق��د  االق���ت�������ص���اد 
خ�ل  م��ن  ال�صركات  م�صجلي  م��ع 
اللجنة الفرعية مل�صجلي ال�صركات 
بالدولة، كما قامت فرق التفتي�س 
باإجراء  ال�����ص��رك��ات  م�صجلي  ل���دى 
24،000 األف حملة تفتي�صية نتج 
عنها فر�س ج��زاءات اإداري��ة بقيمة 

نهيان، وزير  اآل  زاي��د  عبد اهلل بن 
اخلارجية والتعاون الدويل، رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل����إ����ص���راف على 
ملواجهة  الوطنية  اال�صرتاتيجية 
غ�صل االأم����وال ومت��وي��ل االإره���اب، 
بالدولة،  ال�����ص��رك��ات  م�صجلي  اإىل 
الهام  ن���ظ���راً جل��ه��وده��م ودوره������م 
%75 من  م���ن  اأك�����رث  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
اأهداف اخلطة الت�صغيلية مل�صجلي 
عن  واملنبثقة  ب��ال��دول��ة،  ال�صركات 
اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��واج��ه��ة غ�صل 
االأموال ومكافحة متويل االإرهاب 
االأم���ر  وه���و   ،2022 ع���ام  خ����ل 

ال�صركات  على  دره��م  مليون   9.8
امل�صتفيد  بت�صريعات  املمتثلة  غري 
م�صتمرون  ون����ح����ن  احل���ق���ي���ق���ي، 
غ�صل  م��واج��ه��ة  متطلبات  بتنفيذ 
االأموال ومكافحة متويل االإرهاب 
ب�صورة فعالة ورادعة، ومبا يحقق 
و�صديقة  اآم���ن���ة  اق��ت�����ص��ادي��ة  ب��ي��ئ��ة 
لبيئة االأعمال يف دولة االإمارات«. 

واأو�صح معاليه اأن وزارة االقت�صاد 
الفريق  ب���روح  اجل��م��ي��ع  م��ع  تعمل 
م���ن اأج�����ل مت��ك��ني امل�����ص��ج��ل��ني من 
متكاملة  وطنية  منظومة  تطوير 
ومكافحة  االأم���وال  غ�صل  ملواجهة 

موانئ اأبوظبي وم�سرف التنمية الدويل يف العراق يوقعان اتفاقية لتطوير موانئ واأ�سول لوج�ستية 
•• اأبوظبي -وام:

وّقعت جمموعة موانئ اأبوظبي )اتفاقية مبدئية مع م�صرف 
فر�س  ال�صتط�ع  بي”(  دي  “اآي  العراق  يف  ال��دويل  التنمية 
اللوج�صتية  واخل��دم��ات  امل��وان��ئ  م�صاريع  يف  املتاحة  ال��ت��ع��اون 
ب��ه��دف حت�صني ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة ب��ني دول���ة االإم����ارات العربية 
املتحدة والعراق.  وقع االتفاقية كل من الكابنت حممد جمعة 
ال�صام�صي، الع�صو املنتدب والرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ 
م�صرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خلف،  زي��اد  وال��دك��ت��ور  اأبوظبي 
التنمية الدويل.  ويعد م�صرف التنمية الدويل املوؤ�ص�صة املالية 
الوحيدة يف العراق املُجازة من قبل م�صرف االإمارات العربية 
املتحدة املركزي لتقدمي خدمات م�صرفية موؤ�ص�صية، ويهدف 
اإىل توفري خدماته ملتعامليه من ال�صركات، ودعم م�صاريع بنى 
اأبوظبي  البلدين.  وقامت جمموعة موانئ  حتتية حيوية يف 
تنتهجها  التي  العاملي  والتو�صع  النمو  ا�صرتاتيجية  اإط��ار  يف 
ال�صتط�ع  الرئي�صية  االت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  بالتوقيع 

فر�س اإدارة وتطوير موانئ واأ�صول لوج�صتية يف العراق، ومن 
العامة  ال�صركة  2021 مع  �صمنها االتفاقية املرمة يف عام 
ملوانئ العراق والتي تهدف اإىل تعزيز التعاون الثنائي.  واأ�صار 
والرئي�س  املنتدب  الع�صو  ال�صام�صي،  جمعة  حممد  الكابنت 
التنفيذي ملجموعة موانئ اأبوظبي اإىل حر�س املجموعة على 
القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  العاملية  عملياتها  تو�صيع  موا�صلة 
الر�صيدة، والذي اأثمر عن تقدميها للدعم وم�صاركة خراتها 
الوا�صعة لتطوير العديد من املوانئ واالأ�صول اللوج�صتية حول 
اأفق وا�صع من الفر�س وجمال كبري  “اأمامنا  العامل.  وقال: 
واملناطق  اللوج�صتية  واخل��دم��ات  امل��وان��ئ  وحت��دي��ث  لتح�صني 
تعاوننا  ع��ر  �صنقوم  باأننا  �صك  وال  ال��ع��راق،  يف  االقت�صادية 
امل�صاريع  العديد من  با�صتط�ع  ال��دويل  التنمية  مع م�صرف 
بني  التجارية  احلركة  تعزيز  يف  بالتاأكيد  ت�صهم  التي  املتاحة 
قال  م��ن جانبه  وال���ع���راق«.   املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
التنمية  م�صرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خ��ل��ف،  زي���اد  ال��دك��ت��ور 
يف  ال�صقيقني  بلدينا  ب��ني  ال��رواب��ط  متتني  “ي�صهم  ال���دويل: 

دعم االقت�صاد الوطني وحت�صني التجارة البينية، ولذلك فاإننا 
م�صرورون الإبرام هذه االتفاقية مع جمموعة موانئ اأبوظبي 
ال��ت��ج��ارة واخل��دم��ات اللوج�صتية  ال��رائ��دة ع��امل��ي��اً يف جم���االت 
واخلدمات  امل���وان���ئ  ق��ط��اع��ات  “توؤدي  واأ�����ص����اف:  وال���ن���ق���ل«.  
اللوج�صتية دوراً حيوياً يف توفري االإمدادات للمجتمع العراقي 
يف جميع اأنحاء الب�د، ونحن واثقون من قدرتنا على التعاون 
يف م�صاريع ذات اأثر ملمو�س وم�صتدام يف هذا ال�صياق ..هدفنا 
اأوا�صر التعاون االقت�صادي والتجاري بني  هو تعزيز وتعميق 
دول���ة االإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة ودول���ة ال��ع��راق و���ص��واًل اىل 
خ�ل  من  ال�صقيقني  البلدين  بني  اقت�صادية  تواأمة  حتقيق 
دعم رجال االأعمال وال�صركات االإماراتية والعراقية«.  وجتدر 
االإ�صارة اإىل اأن دولة االإمارات العربية املتحدة والعراق وا�صلتا 
العديد  عر   2022 ع��ام  خ���ل  التجارية  ع�قاتهما  تعزيز 
البنك  تقديرات  وت�صري  والتنموية.   التجارية  االتفاقية  من 
يقدر  �صي�صجل معدل منو  العراقي  االقت�صاد  اأن  اإىل  ال��دويل 

بنحو %6.3 خ�ل العامني املقبلني. 
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املال والأعمال

تعاون بني دي بي ورلد والإمارات للتنمية لتمويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

وزير القت�ساد : قانون تنظيم وتنمية ال�سناعة 
اجلديد اإ�سافة مهمة لبيئة وتناف�سية الأعمال بالدولة 

عوي�سة املرر ل� »وام«: cop28 �سيكتب ق�سة جناح واقعية جديدة لالإمارات 

•• اأبوظبي-وام:

اأن دولة  امل��ري، وزي��ر االقت�صاد،  اأك��د معايل عبد اهلل بن طوق 
قوة  تكون  الأن  توؤهلها  التي  املقومات  جميع  متتلك  االإم���ارات 
تنظيم  قانون  وميثل  عاملياً،  وم��وؤث��رة  اإقليمياً  رائ��دة  �صناعية 
وتناف�صية  لبيئة  م��ه��م��ة  اإ���ص��اف��ة  اجل��دي��د  ال�����ص��ن��اع��ة  وت��ن��م��ي��ة 
�صتخدم  ال��ت��ي  الرئي�صية  امل��م��ك��ن��ات  واأح����د  ب��ال��دول��ة،  االأع���م���ال 
وتوجيهها  ال�صناعية  اال�صتثمارات  وتنمية  ا�صتقطاب  جهود 
التكنولوجيا اجلديدة واملتقدمة  القائمة على  نحو القطاعات 
وتوظيف حلول الثورة ال�صناعية الرابعة و�صناعات امل�صتقبل يف 

منو الناجت املحلي االإجمايل للدولة مبا يتوافق مع م�صتهدفات 
ومبادئ اخلم�صني وحمددات مئوية االإمارات2071. 

التكامل  تعزيز  يف  ي�صاهم  اجلديد  القانون  “اإن  معاليه  وق��ال 
ب���ني اجل���ه���ات االحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة وك���ذل���ك �صلطات  ف��ي��م��ا 
ال��رتاخ��ي�����س، وذل����ك م���ن خ����ل ت��وح��ي��د ت��راخ��ي�����س امل�صانع 
املناطق احل��رة. كما يعمل على  الدولة مبا فيها  على م�صتوى 
االقت�صاد  قطاعات  نحو  للتوجه  ال�صناعي  اال�صتثمار  ت�صجيع 
اجل��دي��د امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��وج��ه��ات اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��دول��ة ومن 
املتجددة  والطاقة  والف�صاء،  الغذائي،  االأم��ن  قطاعات  اأبرزها 
وغريها،  اال�صطناعي  والذكاء  احلديثة  والتقنيات  والنظيفة، 

اال�صتدامة  حتقيق  ب��رام��ج  م��ع  امل�صانع  ت��واف��ق  تعزيز  وك��ذل��ك 
واحلياد الكربوين بالدولة”. 

واأ�صاف معاليه “ وزارة االقت�صاد حري�صة على التعاون مع وزارة 
احلكومية  اجلهات  وجميع  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
املر�صوم بقانون  التنمية االقت�صادية، لتطبيق  االأخرى ودوائر 
احتادي يف �صاأن تنظيم وتنمية ال�صناعة وتوفري كافة املمكنات 
ال��وط��ن��ي وتعزيز  ال�صناعة  ق��ط��اع  ازده����ار  اأج���ل  م��ن  ال���زم��ة 
م�صافة  قيمة  حتقق  نوعية  ا�صتثمارات  ا�صتقطاب  على  قدرته 
ل�قت�صاد الوطني وتعزز من جهود التنمية امل�صتدامة وتر�صخ 
وال�صناعة  للتجارة  وعاملي  اإقليمي  كمركز  ال��دول��ة  موقع  من 

•• �رشم ال�شيخ-وام:

دائرة  رئي�س  امل��رر  مر�صد  عوي�صة  املهند�س  معايل  اأك��د 
الطاقة يف اأبوظبي اأن ا�صت�صافة الدولة ملوؤمتر االأطراف 
واقعية  جن���اح  ق�صة  �صيكتب  امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام   »cop28«

جديدة ل�إمارات. 
وقال يف ت�صريحات لوكالة اأنباء االإم��ارات “وام” ام�س، 
مبدينة   »cop27« فعاليات  يف  م�صاركته  هام�س  على 
البيئة  م��ع  االإم�����ارات  م��وق��ف  اإن  امل�����ص��ري��ة،  ال�صيخ  ���ص��رم 
جداً  قوية  اأوا���ص��ر  بالبيئة  تربطنا  حيث  اأ�صيل  موقف 
تطبيقات  ول��ك��ن  ���ص��ع��ارات  لي�س  البيئة  ع��ل��ى  ف��احل��ف��اظ 
فعلية، فاالإمارات كانت ومازالت �صباقة يف ال�صدق بتنفيذ 

ما هو اأف�صل للبيئة. 

اأثبتت جدارتها على  “االإمارات لديها م�صاريع  واأ�صاف: 
اأر�س الواقع من ا�صتثمارات يف الطاقة ال�صم�صية والطاقة 
ال�صلمية النووية يف براكة، وا�صتخراج الكربون من اجلو 
ما  وه��و  للطاقة  االأم��ث��ل  اال���ص��ت��خ��دام  يف  الطلب  واإدارة 

�صي�صهم ب�صورة كبرية يف تقليل الب�صمة الكربونية«. 
واأفاد باأن م�صاركة االإمارات يف موؤمتر »cop27« الذي 
ناجحة  م�صاركة  ه��ي  املا�صي،  االأح���د  فعالياته  انطلقت 
ال�صت�صافة  ال��دول��ة  ا���ص��ت��ع��دادات  اأن  اإىل  الف��ت��اً  وك��ب��رية، 
الواقع و�صوف  اأر���س  »cop28« �صتكتب ق�صة جناح يف 
الواقع  اأر����س  على  امللمو�صة  امل�صاريع  م��ن  كثريا  ت�صمل 
االإم���ارات للم�صاهمة يف  التي تثبت مدى �صعي  واالأرق���ام 
تقليل االنبعاثات الكربونية �صواء الناجتة من الطاقة او 

املوا�ص�ت اأو ال�صناعة والتجارة. 

“يف االإم��ارات واملنطقة م�صاحلنا ترتكز يف  وق��ال امل��رر: 
ال�صم�صية  الطاقة  خا�صة  نظيفة  طاقة  الإي��ج��اد  ال�صعي 
الفتاً  لنا”،  واأرخ�����س  اأف�صل  اقت�صاد  يف  ي�صب  م��ا  وه��و 
هي  رئي�صية  حم���اور  ث���ث��ة  على  ي��ج��رى  العمل  اأن  اإىل 
ايجاد الطاقة املت�صلة، وعدم االنقطاع ل�إمداد باأرخ�س 

التكاليف، واأقل االنبعاثات الكربونية. 
االجتاه  تتما�صى يف م�صلحة  الث�ثة  املحاور  اأن  واأو�صح 
ل��ل��ح��ي��اد ال��ك��رب��وين ال�����ص��ف��ري ال����ذي اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه دولة 
لديها  اأبوظبي  ب��اأن  “، منوهاً   2050 بحلول  االإم���ارات 
اليوم  عنها  االإع����ن  مت  وم�صاريع   2035 لعام  خطط 
يف جناح االإمارات ويجري تنفيذها للو�صول اإىل خف�س 
االن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة م���ن امل���ي���اه وال��ك��ه��رب��اء بحلول 

 .2035

املبتكرة التي ت�صمن حتقيق النمو امل�صتدام جلميع االأط��راف امل�صاركة يف 
اأعمال ال�صركات  م�صرية التنمية، من اأجل امل�صاهمة يف دعم منو وازده��ار 

ال�صغرية واملتو�صطة يف دولة االإمارات. 
تي�صري  اإىل  الرقمية  من�صتها  خ���ل  من  ورلد”  بي  “دي  ت�صعى  بينما؛ 
ال��ع���ق��ة ال��ت��ج��اري��ة ب��ني امل�����ص��ت��وردي��ن وامل�����ص��ّدري��ن و���ص��رك��ات اخلدمات 
اللوج�صتية مع املوؤ�ص�صات املالية يف جميع اأنحاء العامل. وتوفر هذه املن�صة 
للمقرت�صني العديد من حلول التمويل التجاري، بينما توؤمن للمقر�صني 
يتمكنوا من  الب�صائع كي  املتعلقة بحركة  البيانات  اإىل  الو�صول  اإمكانية 
هذه  وتتوافر  اأك��ر.  بثقة  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  معام�ت  دع��م 
ال�صركة  امل��ح��دودة،  املالية  للخدمات  ورلد”  بي  “دي  قبل  من  اخلدمات 
دبي  �صلطة  لتنظيم  واخل��ا���ص��ع��ة  ال��ع��امل��ي،  امل���ايل  دب���ي  م��رك��ز  يف  امل�صّجلة 

للخدمات املالية. 

•• دبي-وام:

املزّود الرائد للحلول اللوج�صتية الذكية املتكاملة  وّقعت “دي بي ورلد”، 
مع  تعاون  اتفاقية  ال��ع��امل،  ح��ول  التجاري  التدفق  متكني  اإىل  والهادفة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  تزويد  بهدف  للتنمية،  االإم��ارات  م�صرف 
بفر�س الو�صول اإىل التمويل التجاري من خ�ل من�صة التمويل التجاري 
ر�صمي  عمل  اإط��ار  حتديد  االتفاقية  وت�صمل  ورل���د«.   بي  “دي  ل�  التابعة 
مل�صرف االإمارات للتنمية و”دي بي ورلد” من اأجل تقدمي فر�س التمويل 
التجاري اإىل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة باأ�صعار تناف�صية عر ا�صتخدام 
اخلدمات  حلول  وتوفري  ورلد”،  بي  “دي  من  التجاري  التمويل  من�صة 
م�صرف  وب��ني  واملتو�صطة.   ال�صغرية  ال�صركات  اأعمال  منو  لدعم  املالية 
االإمارات للتنمية اأنه يقدم خدمات التمويل التجاري واحللول امل�صرفية 

واأو�صح �صلطان اأحمد بن �صلّيم، رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي 
جديدة  جت��اري��ة  ح��ل��ول  ت��وف��ري  اإىل  ال�صعي  ورلد”،  ب��ي  “دي  ل�مجموعة 
التجاري، ومتكني  النظام  رقمنة  تعزيز  للمتعاملني ف�ص� عن  وجمدية 
امكانات  على حتفيز  موؤكداً  االأ���ص��واق،  الذكية عر جميع  التجارة  حركة 

النمو لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة لتحقيق اأهدافها. 
من جانبه، قال اأحمد حممد النقبي، الرئي�س التنفيذي مل�صرف االإمارات 
“دي بي ورلد”  اأن ال�صراكة اال�صرتاتيجية واحليوية مع �صركة  للتنمية، 
تهدف اإىل متكني النمو والتنويع االقت�صادي يف دولة االإمارات، متا�صًيا مع 
االأجندة الوطنية حلكومة االإمارات، من خ�ل تعزيز فر�س التمويل من 
اأجل دعم منو اأعمالها بكل �صهولة وي�صر، والتطلع اإىل توفري فر�س متويل 
مع العمل ب�صكل وثيق من اأجل  ومنو جديدة بالتعاون مع ’دي بي ورلد‘، 

دعم منو ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف دولة االإمارات واملنطقة ككل. 

بهدف اإتاحة الو�سول اإىل خدماته التمويلية

�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع يوقع مذكرة تفاهم مع دار التمويل
موؤ�س�سة �سعود بن �سقر و�سبكة روؤية الإمارات 

الإعالمية توقعان اتفاقية لدعم اأ�سحاب امل�ساريع
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأبرمت موؤ�ص�صة   ، املواطنة  للكوادر االع�مية  ت�صجيعاَ 
�صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع ال�صباب براأ�س اخليمة 
ت��ع��اون م��ع �صبكة روؤي���ة االإم����ارات االإع�مية  ، م��ذك��رة 
الإع�صاء  االع���م��ي��ة  خدماتها  االخ���رية  ت��ق��دم  حيث   ،
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  م��ن  املوؤ�ص�صة 
بهدف   ، ع�صو”   1200 “ ن��ح��و  ع���دده���م  وال���ب���ال���غ 
االقت�صادية  ب��ال��ق��ط��اع��ات  للنهو�س  اجل��ه��ود  ت��وح��ي��د 
باالمارة اإىل م�صتويات اأكرث تناف�صية واحرتافية ، ومبا 
ي�صهم يف حتقيق روؤية ور�صالة ك� الطرفني ، ووقعت 
الكيبايل مدير موؤ�ص�صة �صعود بن �صقر  مرمي م�صبح 
االإع�مية  االإم����ارات  وع��ن   ، ال�صباب  م�صاريع  لتنمية 
الرئي�س  ال�صحي،  حممد  اهلل  عبد  االإع�مي  امل�صت�صار 
التنفيذي ل�صبكة روؤية االإم��ارات ، حيث تن�س اتفاقية 
التعاون والتن�صيق امل�صرتك فيما بينهما ، على اأن تكون 
االع�مية  املن�صات  من  واح��دة  االإم���ارات  روؤي��ة  �صبكة 
امل�صاريع  الأ���ص��ح��اب  االع���م��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا  ل��ت��ق��دمي   ،
االع�صاء املنت�صبني مبوؤ�ص�صة �صعود بن �صقر ، للرتويج 
يواكب  مب��ا  ن�صاطهم  واإب�����راز  مل�����ص��اري��ع��ه��م  وال��ت�����ص��وي��ق 

التوجهات وامل�صتهدفات االقت�صادية .
العليا  اللجنة  رئي�س  ا�صماعيل،  يو�صف  اأك��د  جهته  من 
ملوؤ�ص�صة �صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع ال�صباب ، على 
اأهمية هذا التعاون مع �صبكة روؤية االإمارات االإع�مية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وقع �صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع 
التمويل؛  دار  م��ع  ج��دي��دة  اتفاقية 
املوؤ�ص�صة املالية الرائدة املتخ�ص�صة يف 
اال�صتثمارات وتقدمي احللول املالية 
تي�صري و�صول  �صاأنها  التجارية، من 
اأ�صحاب  االإم��ارات��ي��ني  االأع��م��ال  رواد 
اإىل  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
املالية، وتعزيز  التمويل  خدمات دار 
ري����ادة االع��م��ال يف دول���ة االإم�����ارات؛ 
االأمر الذي يعك�س امل�صاهمة القيمة 
�صندوق  م����ن  ك�����ّل  ي���ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي 
كموؤ�ص�صتني  ال��ت��م��وي��ل  ودار  خليفة 
امل�صاريع  تطوير  قطاع  يف  رائ��دت��ني 
�صعادة  وقالت  واملتو�صطة.  ال�صغرية 
التنفيذي  الرئي�س  املزروعي،  علياء 
املنا�صبة:  ب��ه��ذه  خليفة  ���ص��ن��دوق  يف 
ل����رواد  ب��دع��م��ن��ا  م��ل��ت��زم��ون  “نحن 
ن���ط���اق وا�صع  االأع����م����ال م���ن خ�����ل 
االبتكارية.  واحللول  اخلدمات  من 
التمويل  دار  م��ع  االت��ف��اق��ي��ة  �صتتيح 
امل�صاريع  لتمويل  م��ت��ع��ددة  خ��ي��ارات 
باعتباره  وامل���ت���و����ص���ط���ة  ال�������ص���غ���رية 
ق��ّي��م��اً م��ن امل�����ص��ادر املعززة  م�����ص��دراً 
االأعمال  لريادة  البيئية  للمنظومة 
يلعب  ح���ي���ث  االإم������������ارات،  دول������ة  يف 
م��وؤث��راً يف تعزيز  ال��ت��ع��اون دوراً  ه��ذا 

اأع�صاء  ع��ل��ى  ك��ب��ري  بنفع  ي��ع��ود  مم��ا 
خطة  �صتتيح  كما  خليفة.  �صندوق 
اأمام  خليفة  �صندوق  ائتمان  �صمان 
قطاع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
من  مبا�صرة  ل���ق��رتا���س  الفر�صة 
ال��ب��ن��وك ب��ن�����ص��ب ف���ائ���دة اأن�����ص��ب ملدة 
باالقرتا�س  ق����ورن  م���ا  اإذا  اأط������ول، 
الرنامج  هذا  �صيمكن  �صمان.  دون 
اأع�����ص��اء ���ص��ن��دوق خليفة من  اأي�����ص��اً 
التي  املالية  املنتجات  من  اال�صتفادة 
امل�صاركة  االأع�صاء  البنوك  تقدمها 
تربط  مل  وال����ت����ي  ال����رن����ام����ج،  يف 
قطاع  م��ع  ع���ق��ات  ���ص��اب��ق��اً  بع�صهم 
واملتو�صطة.  ال�����ص��غ��رية  ال�����ص��رك��ات 
املو�صعة  املجموعة  توفري  و���ص��ي��وؤدي 
القرو�س، �صمن خطة م�صاركة  من 
خليفة،  �����ص����ن����دوق  م�����ن  امل����خ����اط����ر 
القطاعات  يف  ال�����ص��ي��ول��ة  زي����ادة  اإىل 
بالعادة  ت�صرتعي  ال  التي  املهم�صة، 
امل��ال��ي��ة الكرى،  اه��ت��م��ام امل��وؤ���ص�����ص��ات 
حتقيق  يف  اأ���ص��ا���ص��ّي��اً  دوراً  لها  اأّن  اإال 
اأهداف التنمية االقت�صادية يف دولة 
�صاأن  اأن��ه من  اأي�صاً  ُيذكر  االإم���ارات. 
بالنفع على  تعود  اأن  االتفاقية  هذه 
ال��ب��ن��وك وامل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة؛ حيث 
املخاطر  م�����ص��ارك��ة  ن��ه��ج  ل��ه��ا  �صيتيح 
وزيادة  ال��ه��دف،  ال�����ص��وق  يف  التو�صع 

�صريحة العم�ء باأمان.

رئي�ش اقت�سادية اأبوظبي: مر�سوم بقانون لتنظيم وتنمية 
ال�سناعة يعك�ش اهتمام القيادة الر�سيدة بتطوير القطاع 

•• اأبوظبي-وام:

اإن  اأبوظبي  االقت�صادية يف  التنمية  دائ��رة  رئي�س  ال�صرفاء،  علي  قال معايل حممد 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ���ص��دره  ال���ذي  ال�صناعة  وتنمية  لتنظيم  بقانون  امل��ر���ص��وم 
القيادة  اه��ت��م��ام  يعك�س  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
الر�صيدة بتطوير القطاع ال�صناعي الذي ميثل حمركاً اأ�صا�صياً للتنمية االقت�صادية 
واالجتماعية«.  واأ�صاف معاليه “ ياأتي املر�صوم بقانون لتنظيم وتنمية ال�صناعة يف 
وقت منا�صب ملواكبة التطورات واملتغريات املت�صارعة التي ي�صهدها القطاع ال�صناعي، 
ت��وف��ري االإطار  ال��ق��ط��اع، وه��و م��ا ي�صهم يف  ال��ع��ام��ة يف  وع��امل��ي��اً، وال��ت��وج��ه��ات  حملياً 
لل�صناعة  الوطنية  ل��صرتاتيجية  الطموحة  االأه��داف  لتحقيق  امل�ئم  الت�صريعي 
م�صاهمة  زي���ادة  ت�صتهدف  التي  م��ل��ي��ار(،   300� )م�����ص��روع  املتقدمة  والتكنولوجيا 
القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي االإجمايل لدولة االإمارات من 133 مليار درهم 
واأكد معاليه اأهمية ت�صهيل متطلبات  اإىل 300 مليار درهم بحلول العام 2031.  
واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�����ص��رك��ات  االأع��م��ال  رواد  وت�صجيع  ال�صناعي،  الرتخي�س 
اإىل  التحول  جهود  ودعم  واالبتكار،  املعرفة  على  تعتمد  التي  املتطورة  وال�صناعات 
ال�صناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  من  واال�صتفادة  وامل�صتدام،  وال��ذك��ي  ال��دائ��ري  االقت�صاد 
الرابعة يف رفع قدرات امل�صانع االإنتاجية وجودتها وفعاليتها.  واأ�صاف معايل حممد 
اأبوظبي ال�صناعية على تعزيز �صهولة ممار�صة  “ تعمل ا�صرتاتيجية  علي ال�صرفاء 
 10 با�صتثمار  ونقوم  اال�صتثمارات،  وا�صتقطاب  ال�صناعي،  التمويل  ودعم  االأعمال، 
مليارات درهم يف �صتة برامج مل�صاعفة حجم القطاع اإىل 172 مليار درهم بحلول 
العام 2031.  وت�صمل برامج اال�صرتاتيجية اإعداد اإطار تنظيمي جديد ل�قت�صاد 
يف  قدماً  امل�صي  تدعم  للبيئة،  �صديقة  حتفيزية  وخطط  �صيا�صات  وتبني  الدائري 
الذي  ال�صناعي  القطاع  من  واال�صتفادة  الدائري  ل�قت�صاد  اأبوظبي  حتول  تعزيز 
يحفز وي�صجع على رفع م�صتوى امل�صوؤولية يف االإنتاج وتر�صيد اال�صته�ك من خ�ل 

معاجلة النفايات، واإعادة التدوير، والت�صنيع الذكي. 
التعاون  مبوا�صلة  اأب��وظ��ب��ي  يف  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  ال��ت��زام  معاليه  وج���دد 
املعنية  واجلهات  وال��دوائ��ر  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  مع  والتن�صيق 
بالقطاع ال�صناعي من اأجل حتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية لدولة االإمارات، وتعزيز 

مكانتها مركزاً اإقليمياً وعاملياً لل�صناعات املتطورة. 

ب���اأن ن��ك��ون �صريًكا  ون��ح��ن ف��خ��ورون 
رئي�صًيا نقوم بذلك«.

ومب��وج��ب ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة، �صتوفر 
KF-( االئ����ت����م����ان ����ص���م���ان  خ���ط���ة 

�صندوق  ط���وره���ا  ال���ت���ي   ،)CGS
التمويل،  دار  م��ع  بال�صراكة  خليفة 
املالية،  اخلدمات  من  وا�صعاً  نطاقاً 
تت�صمن تبني نهج م�صاركة املخاطر 
يف القرو�س، الذي من �صاأنه ت�صجيع 
البنوك على اإقرا�س قطاع ال�صركات 
مبا�صرة؛  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية 

تقوم  ال��ت��ي  املالية  املوؤ�ص�صات  اأوائ���ل 
بذلك، حيث قدمت دار التمويل منذ 
متوي�ت   2004 ع��ام  يف  تاأ�صي�صها 
باأكرث من 5 مليارات درهم اإماراتي 
وال�صغرية.   امل��ت��و���ص��ط��ة  ل��ل�����ص��رك��ات 
ومن خ�ل دعم هوؤالء الرواد، فاإننا 
ا يف جمتمعنا ويف النمو  ن�صاهم اأي�صً
ال�صامل ل�قت�صاد ككل. يندرج هذا 
التعاون حتت الروؤية االإ�صرتاتيجية 
تنمية  يف  ل���ل���م�������ص���اع���دة  ل����ل����دول����ة 
واملتو�صطة،  ال�����ص��غ��رية  ال�����ص��رك��ات 

املنظومة،  يف  االق��ت�����ص��ادي  الن�صاط 
وميد مواطني الدولة بالدعم الذي 
م�صاريعهم  ت��ط��وي��ر  م���ن  مي��ك��ن��ه��م 
وتنميتها بثقة وي�صر«. وعّلق حممد 
دار  م��وؤ���ص�����س  ال��ق��ب��ي�����ص��ي،  ع��ب��د اهلل 
التمويل، على حفل التوقيع قائً�: 
�صندوق  م��ع  نت�صارك  اأن  “ي�صعدنا 
امل�������ص���اري���ع لدعم  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ل��ي��ف��ة 
اأ�صحاب  االإم��ارات��ي��ني  االأع��م��ال  رواد 
واملتو�صطة  ال�������ص���غ���رية  امل�������ص���اري���ع 
لتاأ�صي�س وتنمية اأعمالهم. نحن من 

املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال يعقد ور�ش عمل لتقييم املخاطر الوطنية مع البنك الدويل 

مدير التناف�سية والإح�ساء : قانون تنظيم وتنمية ال�سناعة ي�سهم يف رفع م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل 

•• اأبوظبي-وام:

�صل�صلة  االإره����اب  ومت��وي��ل  االأم����وال  غ�صل  ملواجهة  التنفيذي  املكتب  عقد 
دولة  الوطنية يف  للمخاطر  الثاين  التقييم  اأطلقت  التي  العمل  ور�س  من 
االأموال  غ�صل  وفهم خماطر  وتقييم  اإىل حتديد  يهدف  ال��ذي  االإم���ارات، 

ومتويل االإرهاب يف الدولة لل�صنة املقبلة. 
 80 اأك��رث من  اأبوظبي  اأي��ام يف   4 التي عقدت على م��دار  الور�س  وجمعت 
م�صاركا من وزارة العدل ووزارة االقت�صاد ووزارة املالية وم�صرف االإمارات 
وجهات  ال�صركات  وم�صّجلي  الرقابية  واجلهات  املركزي  املتحدة  العربية 
ترّكز على موا�صيع  تق�صيمهم على فرق عمل حمددة  القانون، ومت  اإنفاذ 
االأم���وال ومتويل  غ�صل  تهديدات  “ تقييم  العمل  ف��رق  و�صملت  رئي�صية.  
االأموال  غ�صل  تهديدات  مواجهة  ب�صاأن  نهجها  فعالية  وحت�صني  االإره��اب 
ومتويل االإرهاب وتقييم خماطر االأ�صخا�س االعتباريني واملوؤ�ص�صات املالية 

واأكد  الربحية”.   غ��ري  واملنظمات  امل��ح��ددة  املالية  غ��ري  وامل��ه��ن  واالأع��م��ال 
�صعادة حامد الزعابي، املدير العام للمكتب التنفيذي ملواجهة غ�صل االأموال 
ومتويل االإرهاب يف كلمته االفتتاحية اأهمية التقييم الوطني للمخاطر من 
اأجل تعزيز خطط الدولة على املدى الطويل.  وقال “ تبني دولة االإمارات 
نظاماً قوياً وفعااًل ملكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب ولت�صبح دولة 
رائدة عامليا يف حماربة اجلرائم االقت�صادية. ومن اأجل حتقيق ذلك، ن�صعى 
لتعزيز اخلرة واملعرفة يف تقييم املخاطر �صمن عدد كبري من املوؤ�ص�صات 
امل�صاركة يف ور�س العمل التي عقدت هذا االأ�صبوع. كما اأن اعتماد منهجية 
البنك الدويل متنحنا االأ�ص�س القوية لتعزيز نهجنا القائم على املخاطر«. 
وبهذا تكون دولة االإمارات ت�صتخدم جمموعة اأدوات البنك الدويل للمرة 
ويف  االإره�����اب.  ومت��وي��ل  االأم�����وال  غ�صل  مل��خ��اط��ر  ال��ذات��ي  للتقييم  االأوىل 
ال�صنوات الع�صر املا�صية، ا�صُتخدمت جمموعة اأدوات البنك الدويل للتقييم 
تقييماتها  ق��ي��ادة  يف  دول���ة   100 م��ن  اأك���رث  قبل  م��ن  للمخاطر  ال��وط��ن��ي 

الوطنية للمخاطر وو�صع خطط العمل من اأجل �صيا�صات وممار�صات اأكرث 
فعالية ملكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإره��اب.  وي�صّكل التقييم الوطني 
اأ�صا�صياً من نهج دولة االإمارات املتطّور يف مواجهة غ�صل  للمخاطر مكّوناً 
االأم��وال ومتويل االإره��اب من خ�ل متكني ال�صركاء من القطاعني العام 
واخلا�س وتعزيز فهمهم ملخاطر هذه اجلرمية التي تواجهها الدولة. كما 
ي�صّكل هذا التقييم االأ�صا�س لو�صع ال�صيا�صات واالأن�صطة املنا�صبة للتخفيف 

من تاأثري املخاطر التي مت حتديدها. 
املايل  ال��ن��ظ��ام  ا�صتغ�ل  ملنع  م�صتدامة  ت��داب��ري  االإم�����ارات  دول���ة  وات��خ��ذت 
كاأولوية وطنية ودولية. كما تعمل الدولة ب�صكٍل وثيق مع جمموعة العمل 
وتلتزم  املالية  ملكافحة اجلرمية  امل�صرتكة  اجلهود  لتعزيز  “فاتف”  املايل 
امل�صروع  غري  التمويل  حماربة  اأج��ل  من  التدابري  باتخاذ  االإم���ارات  دول��ة 
وحت�صني فعالية نهجها مبا يتما�صى مع املمار�صات العاملية، ومنها ا�صتخدام 

جمموعة اأدوات البنك الدويل. 

•• اأبوظبي-وام:

للتناف�صية  االحت���ادي  امل��رك��ز  مدير  اأه��ل��ي،  من�صور  حنان  قالت 
واالإح�صاء اإن القطاع ال�صناعي يحظى باهتمام القيادة الر�صيدة 

باعتباره ميثل رافداً مهماً ل�قت�صاد الوطني. 
يف  تكمن  ال�صناعة  وتنمية  تنظيم  ق��ان��ون  اأهمية  اأن  واأ���ص��اف��ت 
االحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  والتن�صيق  التكامل  حتقيق 
واملحلية املعنية بتطوير وتنمية القطاعات ال�صناعية يف الدولة، 

املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�صاهمته  ورف���ع  ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  ومت��ك��ني 
خ�ل   %  11 ح���وايل  بلغت  وال��ت��ي  النفطي،  غ��ري  االإج��م��ايل 
يف  كذلك  القانون  ي�صهم  كما   ،2022 ال��ع��ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع 
يف  الدولة  تناف�صية  لتعزيز  واملحدثة  الدقيقة  البيانات  توفري 

املوؤ�صرات والتقارير العاملية املرتبطة بال�صناعة. 
واأو�صحت اأن دولة االإمارات متتلك قطاعات �صناعية تقوم على 
اأ�ص�س متينة متكنها من الو�صول اإىل العاملية من خ�ل اعتماد 
ال�صناعية  الثورة  وتكنولوجيات  املتقدمة،  والتقنيات  االبتكار، 

الرابعة، والتي �صاهمت يف تبووؤ دولة االإمارات املركز االأول عربياً 
النا�صئة”،  التقنيات  يف  اال�صتثمار  “موؤ�صر  يف  عاملياً   11 وال��� 
واملركز االأول عربياً وال� 18 عاملياً يف موؤ�صر “اال�صتخدام االأمثل 
 ”2021 العاملي  امل��واه��ب  تناف�صية  تقرير  يف  للتكنولوجيا” 
 19 املركز  حققت  كما  العاملية،  اإن�صياد  اأكادميية  تن�صره  والتي 
ال�صادرات  من  الفرد  “ن�صيب  موؤ�صر  يف  اإقليمياً  واالأول  عاملياً 
عن  ال�صادر  ال�صناعي  االأداء  تناف�صية  تقرير  يف  ال�صناعية” 

منظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية “اليونيدو«. 

، ملا متتلكه من مهارات واإمكانيات كوادرها املواطنة يف 
ال�صوء  ت�صليط  االإع���م يف  واأهمية   ، العمل االع�مي 
اأ�صحاب  ال�صباب من رواد االعمال  ه��وؤالء  على جتارب 
املنت�صبني  االع�����ص��اء   ، واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
مبوؤ�ص�صة �صعود بن �صقر واإبراز ق�ص�صهم مع االبتكار 
وكمية   ، واالقت�صاد  للمجتمع  م�صروعاتهم  وقيمة   ،
 ، اأهدافهم  حتقيق  �صبيل  يف  واجهتهم  التي  التحّديات 
موؤكداً على اأهمية دور موؤ�ص�صة �صعود يف املتابعة الدورية 
، لدعم رواد االأعمال من اأ�صحاب امل�صروعات ال�صغرية 
واملتو�صطة ، الفتاً اىل ان هذه املبادرة ملوؤ�ص�صة �صعود بن 
�صقر لتنمية م�صاريع ال�صباب ، بتوقيع تلك االتفاقية 
تعد مبثابة دعم ل�ع�صاء املنت�صبني للموؤ�ص�صة ،  الإبراز 
الريادية  م�صروعاتهم  تاأ�صي�س  يف  املتوا�صلة  جهودهم 

لرتى النور وتخدم املجتمع .
التي  التعاون  اأن مذكرة  الكيبايل اىل   واأ�صافت مرمي 
االإع�مية  االإم��ارات  روؤي��ة  �صبكة  املوؤ�ص�صة مع  ابرمتها 
ال�صوء  وت�صليط  امل�صاريع  اأ�صحاب  لدعم  و�صيلة  هي   ،
�صريحة  اأك��ر  اإىل  وت�صل  لتتو�صع   ، م�صروعاتهم  على 
ل�صبكة  �صعود  موؤ�ص�صة  اختيار  اأن  كما   ، املتعاملني  من 
روؤية االإمارات ، ياأتي من منطلق حر�س االخرية على 
ت�صجيع العمل الريادي ملواطنينا ، وتعزيز مبداأ االبتكار 
، كمفهوم اأ�صا�صي يف جميع املجاالت االقت�صادية ، اإذ ال 
لي�صبح  االإن�����ص��ان  لتحفيز  االإع�����م  م��ن  اأق���وى  و�صيلة 

فعااًل يف جمتمعه .

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:820/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثانية رقم 22

مو�صوع الدعوى : اوال قيد الدعوى واع�ن املدعي عليهم بن�صخة عنها قانونا - ثانيا:احلكم بالزام املدعي عليهم 
بالت�صامن والت�صامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي )11.515.760( درهم روبية هندية احدى ع�صر مليون وخم�صمائة 
الف  و�صتون  وواح��د  خم�صمائة  دره��م   )561.371.00( يعادل  مبا  هندية  روبية  و�صتون  و�صبعمائة  الف  ع�صر  وخم�صة 
اال�صتحقاق احلا�صل يف  تاريخ  �صنويا من  بواقع %5  القانونية  والفائدة   - اماراتي  و�صبعون درهم  وث�ثمائة وواح��د 
27 اأغ�صط�س 2020 وحتى متام ال�صداد - ثالثا احلكم بالزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

عن جميع درجات التقا�صي . 
املدعي:نريفيكار �صينغ ا�صوك �صينغ

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - امارة دبي - �صارع حممد بن را�صد بوليفارد - برد بوليفارد ب�ز 2 - مكتب 
1903 - وميثله:خالد حممد عبدالرحيم بنار العو�صي

املطلوب اإع�نه :  1- راكي�س مالهوترا املعروف ب��� روكي مالهوترا  -  �صفته : مدعي عليه 
املذكورةاع�ه  ال��دع��وى  يف  ب��ت��اري��خ:2022/11/9  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : االإع����ن  مو�صوع 
ل�صالح/ نريفيكار �صينغ ا�صوك �صينغ بي�صرح بالن�صر ، حكما مبثابة احل�صوري قاب� ل��صتئناف خ�ل ث�ثني يوما 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا االع���ن �صدر  اليوم  اعتبارا من 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70545
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املال والأعمال

وخرات مهنية يف جميع جماالت 
تقدمه من  وم��ا  ال��ت��ج��اري،  العمل 
للم�صتثمرين،  وحوافز  ت�صهي�ت 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
م���ع غ��رف��ة ال�����ص��ارق��ة ت��ع��د خطوة 
�صراكات  بناء  نحو  ومهمة  فاعلة 
البلدين  ك�  يف  واع��دة  اقت�صادية 

ال�صديقني.
طبيعة  ا�صتعرا�س  امللتقى  وتناول 
ك�  يف  االق����ت���������ص����اد  وم�����ق�����ّوم�����ات 
ت��ب��ادل��وا وجهات  ال��ب��ل��دي��ن، ح��ي��ت 
من  اال�صتفادة  كيفية  حول  النظر 
الع�قات املتميزة التي جتمع ك� 
من االإمارات وبي�رو�صيا يف العديد 
لتطوير  والقطاعات  املجاالت  من 
امل�صتثمرين  ب��ني  ال�����ص��راك��ة  ح��ج��م 
املنت�صبني  االأع���������ص����اء  وخ���ا����ص���ة 
للغرفتني، واأبدى اجلانبان اأهمية 
ال��ع��م��ل م��ن اأج���ل االإ���ص��ه��ام يف هذا 
خا�صة  خدمات  وتقدمي  التطوير 
ل��ل��م��ه��ت��م��ني ب���ت���ع���زي���ز ال���ع����ق���ات 

االقت�صادية واال�صتثمارية.

وال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��ب��ي���رو���ص��ي��ة فرع 
مين�صك، خ�ل ملتقى االأعمال بني 
ال�صارقة وبي�رو�صيا الذي نظمته 
ايفغيني  ���ص��ع��ادة  بح�صور  ال��غ��رف��ة 
الزاريف، القن�صل العام جلمهورية 
و�صعادة  دب��ي،  اإم��ارة  يف  بي�رو�صيا 
العو�صي،  اأم������ني  اأح����م����د  حم���م���د 
وعبد  ال�صارقة،  غرفة  ع��ام  مدير 
املدير  م�����ص��اع��د  ���ص��ط��اف،  ال��ع��زي��ز 
واالأعمال،  االت�صال  لقطاع  العام 
واإب��راه��ي��م را���ص��د اجل����روان، مدير 
االقت�صادية  ال����ع�����ق����ات  اإدارة 
املقرب،  خليفة  وفاطمة  بالغرفة، 
الدولية  ال��ع���ق��ات  اإدارة  م��دي��رة 
�صعيد  وج������م������ال  ال������غ������رف������ة،  يف 
االت�صال  اإدارة  م��دي��ر  ب���وزجن���ال، 
جانب  اإىل  ال��غ��رف��ة،  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ي 
البي�رو�صي  االق��ت�����ص��ادي  ال��وف��د 
قطاعات  ع��ن  ممثلني  ���ص��م  ال���ذي 
اق��ت�����ص��ادي��ة م��ت��ن��وع��ة، وع�����دد من 
املحلي.  االأع��م��ال  جمتمع  ممثلي 
و���ص��م��ل��ت ب��ن��ود االت��ف��اق��ي��ة تقدمي 

•• ال�شارقة-الفجر:

و�صناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  وّق����ع����ت 
ال�صارقة، اتفاقية تعاون مع الغرفة 
التجارية وال�صناعية البي�رو�صية 
حتديد  اإىل  ت��ه��دف  مين�صك،  ف��رع 
امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  وو���ص��ائ��ل  اأط����ر 
التجارية،  ال����ع�����ق����ات  وت���ع���زي���ز 
ف�������ص���� ع�����ن ت�������ص���ج���ي���ع وت����روي����ج 
االقت�صادي  ال���ت���ع���اون  وت�����ص��ه��ي��ل 
ب���ني جم��ت��م��ع��ات االأع����م����ال يف ك� 
ال���ب���ل���دي���ن ال�������ص���دي���ق���ني، واإع�������داد 
حول  والبيانات  املعلومات  وتبادل 
تتيح  التي  االقت�صادية  القطاعات 
الفر�س اال�صتثمارية املجدية لكل 
م�صاريع  اإق���ام���ة  وت���دار����س  ج��ان��ب 

حيوية جديدة.  
ومت توقيع املذكرة من قبل �صعادة 
رئي�س  العوي�س،  �صلطان  اهلل  عبد 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 
ال�صارقة، و�صعادة �صريجي ناب�صكو، 
التجارية  ال���غ���رف���ة  ع�����ام  م����دي����ر 

ت�����ص��ه��ي���ت خ��ا���ص��ة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
االأحداث االقت�صادية والرتويجية 
التي  وامللتقيات  املعار�س  وخا�صة 
والوفود  االأع���م���ال  ل��رج��ال  مي��ك��ن 
منها،  اال�����ص����ت����ف����ادة  ال����ت����ج����اري����ة 
وت�����ص��م��ن��ت ك���ذل���ك االت����ف����اق على 
اإمكانية تنظيم معار�س م�صرتكة، 
يف  بالتن�صيق  اأح���داث  وا�صت�صافة 
م��ا ب��ني اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى اآل��ي��ة هذه 

اال�صت�صافة وبراجمها.

تطوير ال�ستثمارات
�صلطان  اهلل  ع��ب��د  ���ص��ع��ادة  واأع�����رب 
الغرفة  ت��رح��ي��ب  ع���ن  ال���ع���وي�������س، 
ب��ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي م��ن �صاأنها 
تطوير اال�صتثمارات امل�صرتكة بني 
الدولتني ال�صديقتني، ال�صيما واأن 
الع�قات بني االإمارات وبي�رو�صيا 
وهادفة  را�صخة  اأ�ص�س  على  مبنية 
ال�صعد  ع��ل��ى  ال��ت��ط��وي��ر  اإىل  دوم���ا 
كافة واحلر�س املتبادل على دفعها 
نحو االأم��ام وا�صتثمار كل الفر�س 

ي�����ص��ب يف  االزده������ار مب���ا  لتحقيق 
م�صلحة البلدين.

حجم  اأن  اإىل  ال��ع��وي�����س،  واأ�����ص����ار 
النفطية  غري  اخلارجية  التجارة 
بني دولة االإمارات العربية املتحدة 
وبي�رو�صيا، و�صل اإىل نحو 82.6 
املا�صي  ال����ع����ام  يف  دوالر  م���ل���ي���ون 
2021، موزعة بواقع 32 مليون 
دوالر واردات و44.5 مليون دوالر 
�صادرات غري نفطية و6.1 مليون 
اإعادة ت�صدير، وذلك بزيادة  دوالر 
بن�صبة %16.2 مقارنة باإجمايل 
 71.1 ب���ل���غ���ت  خ���ارج���ي���ة  جت�������ارة 
 ،2020 ال���ع���ام  يف  دوالر  م��ل��ي��ون 
الفتا اإىل اأن الغرفة �صهدت تنظيم 
وا�صتقبال  ال���زي���ارات  م��ن  ال��ع��دي��د 
والدبلوما�صية  التجارية  ال��وف��ود 
البي�رو�صية، وتاأتي هذه االتفاقية 
من  وتتابع  ال��ع���ق��ات  ه��ذه  لتتوج 
البناءة  ال��ت��ع��اون  م�����ص��رية  خ���ل��ه��ا 
ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ر جم���االت 
البلدين،  االقت�صادي بني  التعاون 

وف����ت����ح ق����ن����وات ات���������ص����ال ج���دي���دة 
القطاع  مم��ث��ل��ي  ب����ني  وم���ب���ا����ص���رة 
اخلا�س وال�صركات ل�نط�ق اإىل 
اال�صتثمارات  من  جديد  م�صتقبل 
حيوية  ق����ط����اع����ات  يف  ال���ن���وع���ي���ة 
الثنائي  التعاون  جم��االت  وتعزيز 
اإم��ك��ان��ات وقدرات  م��ع  يتوافق  مب��ا 

اجلانبني.

جهود فاعلة
�صريجي  �صعادة  اأع���رب  جانبه  م��ن 
وتقديره  ����ص���ك���ره  ع����ن  ن��اب�����ص��ك��و، 
غرفة  تبذله  ال��ذي  الفاعل  للدور 
ال�����ص��ارق��ة وم���ا ت��ق��وم ب��ه م��ن اأدوار 
ل��ت��ط��وي��ر ع�قات  وج��ه��ود ف��اع��ل��ة 
ال�صراكة االقت�صادية بني االإمارات 
دول���ة  اأن  م����وؤك����دا  وب���ي����رو����ص���ي���ا، 
االإم�������ارات واإم������ارة ال�����ص��ارق��ة على 
وجه اخل�صو�س تعد هدفا رئي�صيا 
ل������ص��ت��ث��م��ارات ال��ب��ي���رو���ص��ي��ة، ملا 
مهم  جغرايف  موقع  من  به  تتمتع 
دولية،  جت���اري���ة  ال���ت���ق���اء  ك��ن��ق��ط��ة 

اأبوظبي ت�ست�سيف الدورة ال�14 من املنتدى 
القت�سادي الإ�سالمي العاملي يناير 2024

•• اأبوظبي- وام:

املنتدى  ا�صت�صافة  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي،   - االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  اأع��ل��ن��ت 
يناير   17 اإىل   15 الفرتة من  2024 يف  العاملي  االإ�ص�مي  االقت�صادي 

2024 مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
ويعد املنتدى، الذي اأطلقته موؤ�ص�صة املنتدى االقت�صادي االإ�ص�مي العاملي 
والتوجهات  ال��ت��ط��ورات  اأح���دث  ملناق�صة  عاملية  من�صة   ،2005 ال��ع��ام  يف 

االقت�صادية وتر�صيخ قيم ال�ص�م والعدالة وامل�صاواة.
امل�صوؤولني  واملعارف بني  االأفكار  املنتدى يف تر�صيخ احلوار وتبادل  وي�صهم 

احلكوميني واالأكادمييني وقادة االأعمال من خمتلف اأنحاء العامل.
التنمية  دائ��رة  رئي�س  ال�صرفاء احلمادي  ووق��ع معايل حممد علي حممد 
االقت�صادية - اأبوظبي، ومعايل الدكتور �صيد حامد �صيد جعفر الر، رئي�س 
الدورة  ا�صت�صافة  اتفاقية  العاملي  االإ�ص�مي  االقت�صادي  املنتدى  موؤ�ص�صة 

ال�14 للمنتدى.
و�صهد م�صوؤولو دائرة الثقافة وال�صياحة- اأبوظبي و�صركة اأبوظبي الوطنية 

للمعار�س مرا�صم توقيع االتفاقية يف مقر “اقت�صادية اأبوظبي”.
االقت�صادي  املنتدى  من  ال�14  ال��دورة  ال�صت�صافة  اأبوظبي  اختيار  وج��اء 
االإم��ارة مثل  املعنية يف  نتيجة جلهود عدد من اجلهات  العاملي  االإ�ص�مي 
النعقاد  مقراً  �صتكون  التي  “اأدنيك”،  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �صركة 

للمنتدى، ودائرة الثقافة وال�صياحة التي �صتكون �صريكاً للمنتدى.
وقال معايل حممد علي ال�صرفاء: “ نفخر با�صت�صافة املنتدى االقت�صادي 
امل�صتدامة،  والتنمية  ال��دويل  التعاون  قيم  ُيعزز  ال��ذي  العاملي،  االإ�ص�مي 
االأطراف  ب��ني  احل���وار  ودع��م  لت�صجيع  جهودنا  اال�صت�صافة  ه��ذه  وتعك�س 
امل��ع��ن��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر االأن�����ص��ط��ة االق��ت�����ص��ادي��ة امل��ت��واف��ق��ة م��ع اأح���ك���ام ال�صريعة 

االإ�ص�مية، وزيادة التبادل التجاري واالأعمال”.
ب�صناعة  العاملي  االهتمام  يتزايد  االأخ���رية،  ال�صنوات  “ خ���ل   : واأ���ص��اف 
املالية.  التكنولوجيا  فيها  مب��ا  االإ�ص�مية،  وامل�صرفية  احل����ل،  الطعام 
وت�صهم جهودنا ومبادراتنا لت�صجيع االأعمال يف خمتلف القطاعات الكثري 
من الفر�س، وندعو رواد االأعمال وامل�صتثمرين ل��صتفادة من بيئة االأعمال 

املحفزة يف اأبوظبي لتحقيق اأق�صى اإمكاناتهم«.

خالل ملتقى لالأعمال بني ال�سارقة وبيالرو�سيا

غرفة ال�سارقة وغرفة مين�سك يتفقان لتعزيز العالقات التجارية وت�سهيل التعاون القت�سادي

اإمباور ت�ستكمل �سياغة �سجل اأوامر الكتتاب وجتمع اأكرث من 2.6 مليار درهم 
•• دبي-وام: 

عن  اأم�����س  “اإمباور”  امل��رك��زي  التريد  الأنظمة  االإم����ارات  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
حتديد ال�صعر النهائي لطرحها العام االأويل عند 1.33 درهم لل�صهم والذي 
يعتر عند احلد االأعلى للنطاق ال�صعري، وذلك عقب انتهاء �صياغة �صجل 
اأوام��ر االكتتاب وعملية االكتتاب العام.  وبعد جناحها مرتني بزيادة حجم 
الطرح، مت طرح ما جمموعه 2،000،000،000 �صهم عادي، وهذا يعادل 
%20.0 من اإجمايل االأ�صهم امل�صدرة يف راأ�س مال “اإمباور” وهو ما يحقق 
دبي  وم��ي��اه  لهيئة كهرباء  دره��م  مليار   2.7 ح��وايل  يبلغ  ع��ائ��دات  اإج��م��ايل 
“االإمارات باور”، اململوكة بالكامل  “ديوا” و�صركة االإمارات باور انف�صتمنت 

وب�صكل غري مبا�صر ل�صركة دبي القاب�صة “دبي القاب�صة” عند الت�صوية. 
فاإن هيئة كهرباء  وعقب االنتهاء من الطرح العام االأويل ل�صركة “اإمباور”، 

19.6 مليار درهم اإماراتي، مما ي�صري اإىل زيادة جتاوزت 49 مرة. 
اال�صتثماري  العر�س  العام مدى جاذبية  الطرح  القوي على  االإقبال  ويوؤكد 
االأمد  طويلة  النمو  ب��اآف��اق  الكبرية  الثقة  يعك�س  كما  “اإمباور”،  ل�صركة 

والبنية التحتية القوية الإمارة دبي. 
وبهذه املنا�صبة، قال معايل �صعيد حممد الطاير، رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة 
االإمارات الأنظمة التريد املركزي “اإمباور”: “ُيظهر النجاح الكبري لرنامج 
اخل�صخ�صة حتى االآن م�صي االإمارة بخطى ثابتة نحو حتقيق روؤية القيادة 
الر�صيدة يف م�صاعفة قيمة اأ�صواقها املالية اإىل 3 تريليونات درهم ..ويعتر 
ل�كتتاب  اأ�صهمها  ط��رح  طريق  عن  اأموالها  روؤو����س  ل��زي��ادة  ال�صركات  �صعي 
العام جزءاً حيوياً من املنظومة املالية ككل ..ويوؤكد هذا االإقبال الهائل من 
مكانة دبي كمركز مايل دويل  ’اإمباور‘،  اأ�صهم  امل�صتثمرين على االكتتاب يف 
مزدهر والعمق احلقيقي والطلب املتزايد يف اأ�صواقها املالية ..ويعك�س جناح 

باور”،  “االإمارات  انف�صتمنت  ب���اور  االإم����ارات  و�صركة  “ديوا”  دب��ي  وم��ي��اه 
ال�صركة احل��ايل، على  راأ���س مال  %56 و%24.0 من  �صيحتفظان بن�صبة 
التوايل.  وعند االإدراج، �صت�صبح “اإمباور” اأكر مزود مدرج خلدمات تريد 

املناطق يف �صوق ل�أوراق املالية على م�صتوى العامل1. 
و�صهد الطرح اإقبااًل كبرياً من جانب امل�صتثمرين، حيث بلغ اإجمايل الطلب 
على االكتتاب العام ما يزيد على 124.6 مليار درهم ب�صعر العر�س النهائي، 
مما يعني جتاوز االكتتاب االأ�صهم املطروحة بنحو 47 مرة جلميع ال�صرائح 

جمتمعًة ب�صعر العر�س النهائي. 
العامل  اأنحاء  جميع  من  كبرياً  طلباً  املوؤهلني  امل�صتثمرين  �صريحة  وجذبت 
الطلب على  زي��ادة  اإىل  اإماراتي، مما ي�صري  105 مليارات درهم  اإىل  لت�صل 
االكتتاب مبقدار 46 مرة ب�صعر العر�س النهائي ..كما �صهد طرح امل�صتثمرين 
االأفراد اإقبااًل وا�صعاً من امل�صتثمرين املحليني ليتجاوز الطلب على االكتتاب 

االكتتاب اأي�صاً االإميان الرا�صخ مبتانة االأ�ص�س اال�صتثمارية لل�صركة وعر�س 
ب��ن �صعفار،  اأح��م��د  ق��ال �صعادة  ت��ق��دم��ه«.  م��ن جانبه،  ال��ذي  امل��ج��زي  القيمة 
املركزي”اإمباور”:  التريد  الأنظمة  االإم���ارات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س 
م�صار  يف  مهمة  وحمطة  ’اإمباور‘،  ل�صركة  تاريخية  حلظٌة  بالفعل  “هذه 
ويعك�س  رائ���داً.  عاملياً  مالياً  مركزاً  ت�صبح  ب��اأن  طموحاتها  حتقيق  نحو  دب��ي 
النمو  دع��م  يف  ال�صركة  تلعبه  ال��ذي  بالدور  امل�صتثمرين  ثقة  االكتتاب  جن��اح 
تو�صع  مثل  الكرى  التوجهات  ذلك  وي�صمل  للمدينة.  ال�صريع  االقت�صادي 
اأعمال البنية التحتية، وتنامي عدد ال�صكان، واملناخ احلار، والتي تت�صارع معها 
احلاجة اإىل خدمات تريد اأكرث كفاءة وا�صتدامة. وتركز ’اإمباور‘ يف �صميم 
ا�صرتاتيجيتها على دعم حتول نظام الطاقة يف دبي من خ�ل توفري حلول 
التريد امل�صتدامة وت�صجيع اال�صته�ك امل�صوؤول للطاقة واملياه. ونتطلع اإىل 

موا�صلة دورنا يف تنفيذ هذه اال�صرتاتيجية ك�صركة مدرجة«. 

غرفة عجمان تروج للفر�ش ال�ستثمارية بالإمارة خالل �سوق ال�سفر العاملي يف لندن
•• لندن-الفجر:

التنمية  دائ��رة  مع  بالتعاون  عجمان  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  �صاركت 
العاملي  ال�صفر  ���ص��وق  “معر�س  فعاليات  يف  ع��ج��م��ان،  يف  ال�صياحية 
،وذلك  اأي���ام   3 وا�صتمرت  ام�����س  اختتمت  ال��ت��ي  ل��ن��دن  يف   ،”2022
ل��ب��ح��ث ف��ر���س ال��ت��ع��اون وال�����ص��راك��ات اخل��ارج��ي��ة وال���رتوي���ج الإم����ارة 
غرفة  وف��د  ت��راأ���س  وال�صياحة.  ل��صتثمار  مثالية  كوجهة  عجمان 
االإدارة،  جمل�س  ع�صو  ال�صوارب  اأب��و  عثمان  حممود  �صعادة  عجمان 
تنمية  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اجلناحي  علي  حممد  ال��وف��د  و�صم 
�صعادة حممود  واأك��د  الدولية يف غرفة عجمان.  والع�قات  التجارة 
اأبو ال�صوارب، اأهمية امل�صاركة بهدف الرتويج للفر�س اال�صتثمارية يف 
عجمان وجذب وا�صتقطاب ال�صركات واأ�صحاب االأعمال وامل�صتثمرين، 

وت�صليط ال�صوء على تطور اتالقطاع ال�صياحي يف االإمارة وما ميتلكه 
ا�صت�صراف  من  امل�صاركة  تعزز  كما  تناف�صية،  ا�صتثمارية  فر�س  من 
املوؤ�ص�صات  وال�صياحة مع كرى  ال�صفر  االأعمال يف قطاعي  م�صتقبل 
تنويع  على  حري�صة  عجمان  “غرفة   : وق���ال  العاملية.  وال�����ص��رك��ات 
م�صاركاتها اخلارجية يف كرى املعار�س والفعاليات العاملية واعتماد 
فر�س  وبحث  الع�قات  توطيد  اإىل  هادفة  �صنوية  م�صاركات  اأجندة 
التعاون وال�صراكات اخلارجية، مبا يتما�صى مع حتقيق اأهداف الغرفة 
عاملية  اقت�صادية  ع�قات  �صبكة  تطوير  اإىل  الرامية  اال�صرتاتيجية 
ل�إمارة  والرتويج  االأعمال  وتطوير  التو�صع  فر�س  تدعم  متجددة 
كوجهة مثالية ل��صتثمار، وتر�صيخ منهجية ا�صتباقية مرنة ت�صمن 
على  االط����ع  ع��ر  للغرفة  امل�صتقبلية  وامل��ب��ادرات  امل�صاريع  تطوير 
اأف�صل املمار�صات العاملية يف خمتلف املجاالت ” . واأثنى ع�صو جمل�س 

اإدارة غرفة عجمان، على جهود دائرة التنمية ال�صياحية يف االرتقاء 
بالقطاع ال�صياحي وتطويره يف االإمارة، االأمر الذي انعك�س على منو 
ال�صياحي يف الناجت املحلي االإجمايل ل�إمارة. من  م�صاهمة القطاع 
جانبه اأو�صح حممد اجلناحي، اأن �صوق ال�صفر العاملي يف لندن ميثل 
يف  ال��رائ��دة  العاملية  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  ك��رى  جتمع  عاملية  من�صة 
التواجد يف  ال�صياحة وال�صفر، وغرفة عجمان حري�صة على  �صناعة 
فعاليات املعر�س الذي ي�صتقطب خراء وخمت�صني �صناعة ال�صياحة 
ا�صتثنائية  اأهمية  يكت�صب  العام  هذا  املعر�س  اأن  اإىل  الفتا  العاملية،، 
تتمثل يف العودة املكثفة للن�صاط ال�صياحي عامليا. واأ�صاد مبا ميتلكه 
ومتنوعة ال�صيما يف  واع��دة  ال�صياحي يف عجمان من فر�س  القطاع 
وا�صعة  مبجموعة  وامتيازها  ل�إمارة  املتو�صط  اجلغرايف  املوقع  ظل 

من الوجهات الرتفيهية والرتاثية وال�صياحية.

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/10799
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/16 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده �سركة تواق العاملية للعطور �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م فرع دبي و او�ساف املحجوزات 

على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                 الو�سف  

 6،120                                                                   عطور   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/8232

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/16 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم و مقهى �سى مي�سال �ض.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                          الو�سف  

 30،000                                                      معدات مطعم   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/13929
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/16 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
او�ساف  و  راوات  �سينغ  دامــان  ريبو  راوات  �سينغ  انيل   + �ـــض.ذ.م.م  �سرياز  كباب  مطعم  �سده 

املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                            الو�سف  

 40،000                                                        معدات مطعم    
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007723 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يا�صني بن عماره حريز  - جمهول حمل االإقامة 
الع�ن املدعي عليه الثاين والثالث والرابع ن�صرا باللغة العربية واالجنليزية 

الزام املدعي عليهم من االأول وحتى الرابع بالت�صامن والت�صامم برد مبلغ 41،000 درهم )واحد واربعون 
نتج عنه من  الربح وما  تفويت  الناجمة عن  للمدعية ل�أ�صرار  درهم   5000 التعوي�س  درهم( مع  الف 
ا�صرار مادية ومعنوية حلقت باملدعية ، وفائدة قانونية بواقع %10 من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 

ال�صداد. الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
االإحتادية  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/15 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خ�ل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام 

من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اع�ه - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/3 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007723 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صعبان عبدالنبي ابراهيم طعيمه - جمهول حمل االإقامة 
الع�ن املدعي عليه الثاين والثالث والرابع ن�صرا باللغة العربية واالجنليزية 

الزام املدعي عليهم من االأول وحتى الرابع بالت�صامن والت�صامم برد مبلغ 41،000 درهم )واحد واربعون 
نتج عنه من  الربح وما  تفويت  الناجمة عن  للمدعية ل�أ�صرار  درهم   5000 التعوي�س  درهم( مع  الف 
ا�صرار مادية ومعنوية حلقت باملدعية ، وفائدة قانونية بواقع %10 من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 

ال�صداد. - الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
االإحتادية  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/15 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خ�ل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام 

من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اع�ه - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/3 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : اي ايه ال لوج�ستك�ض امريت�ض )�ض.ذ.م.م( 
العنوان : مكتب رقم B3301 ملك اي ايه ال �صوب�ي ت�صني - مركز التجاري - ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رقم   121245  : الرخ�صة  رقم   ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين 
55800 مبوجب هذا تعلن دائ��رة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت  التجاري : 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع���ه  املذكورة  ال�صركة  باإنح�ل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/11/9
 501 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون(  )حما�سبون  جو�سي  مان�سنكر  �سوريندرا 
 : فاك�س   04-2727057  : ه��ات��ف   - امل��رق��ب��ات   - ل��صتثمارات  بو�صت  �صركة  ملك 
2715096-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خ�ل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : �سوريندرا مان�سنكر جو�سي )حما�سبون قانونيون( 
هاتف   - املرقبات   - ل��صتثمارات  بو�صت  �صركة  ملك   501 رق��م  مكتب   : العنوان 
االإقت�صاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2715096  : فاك�س   04-2727057  :
ال  ايه  اي  لت�صفية  اأع���ه  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة 
بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  لوج�ستك�ض امريت�ض )�ـــض.ذ.م.م( 
 2022/11/9 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/11/9
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأع�ه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإع�ن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021
العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اعالن مدعى عليه بالن�صر   
يف الدعوى SHCFICILABMIN2022 / 0002976 عمايل )جزئي(
اىل املدعي عليه : فاهم عبداهلل لرتكيب معدات االمن وال�ص�مة ذ م م فرع ال�صارقة

نعلمكم بان املدعي جيجني�صبهاي كاملي�صكومار �صينغا كاملي�صكومار �صيمانبهاي �صينغا 
- هندي اجلن�صية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأع�ه
فقط  درهم   2666 مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام   : املحكمة  حكمت 
من  باملنا�صب  والزمتها  �صفره  جواز  وت�صليمه  درهم(  و�صتون  و�صتة  و�صتمائة  )الفني 

امل�صروفات واأعفت املدعي من ن�صيبه فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ 2022/11/7 - حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
حمكمة ال�صارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608
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•• دبي-وام:

التعليم  ������ص�����وؤون  جل���ن���ة  اع���ت���م���دت 
والريا�صة  وال�������ص���ب���اب  وال���ث���ق���اف���ة 
الوطني  امل���ج���ل�������س  يف  واالإع�������������م 
االحت�����ادي خ����ل اج��ت��م��اع��ه��ا الذي 
حمد  عدنان  �صعادة  برئا�صة  عقدته 
ال��ل��ج��ن��ة، تقريري  احل��م��ادي رئ��ي�����س 
اللجنة حول م�صروع قانون احتادي 
ال��ري��ا���ص��ة، وم�����ص��روع قانون  ب�����ص��اأن 

العامة  الهيئة  تنظيم  ب�صاأن  احتادي 
يف  مناق�صتهما  و���ص��ي��ت��م  ل��ل��ري��ا���ص��ة، 
اإح����دى ج��ل�����ص��ات ال����دور ال���راب���ع من 
ال��ف�����ص��ل ال��ت�����ص��ري��ع��ي ال�����ص��اب��ع ع�صر 

احلايل.
���ص��ارك يف االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د يف 
يف  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  م��ق��ر 
اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من:  دبي، 
اللجنة،  النقبي مقررة  �صعيد  �صذى 
�صيخة  ود.  ف��ل��ك��ن��از،  حم��م��د  و����ص���ارة 

ال��ط��ن��ي��ج��ي، وع��ائ�����ص��ة ر�صا  ع��ب��ي��د 
العليلي،  ب��خ��ي��ت  وع���ف���راء  ال���ب���ريق، 
اأع�صاء  ال��ي��م��اح��ي،  حم��م��د  ون��ا���ص��ر 

املجل�س الوطني االحتادي.
�صعادة   .. االج��ت��م��اع  يف  ���ص��ارك  ك��م��ا 
���ص��ع��ي��د ع��ب��دال��غ��ف��ار ح�����ص��ني االأم���ني 

العام للهيئة العامة للريا�صة.
ويهدف م�صروع قانون احتادي ب�صاأن 
الريا�صة بح�صب املذكرة االإي�صاحية 
اإىل تطوير  احل��ك��وم��ة  م��ن  ال�����واردة 

الريا�صية  اجل���ه���ات  ع��م��ل  اأن���ظ���م���ة 
التميز،  ن��ح��و  ب���اأدائ���ه���ا  واالرت�����ق�����اء 
وتوحيد االأهداف املر�صومة وتكاملها 
ل��ت��ط��وي��ر ال���ق���ط���اع ال��ري��ا���ص��ي على 
وبناء  وامل��ح��ل��ي،  االحت����ادي  امل�صتوى 
بال�صراكة  متميز  ري��ا���ص��ي  جمتمع 
واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  بني 
وحوكمة  الريا�صة،  ���ص��وؤون  وتعزيز 
احرتام  اإط���ار  يف  الريا�صي  القطاع 
والقوانني  واللوائح  االأوملبي  امليثاق 

اجلهات  ودع���م  وال��دول��ي��ة،  الوطنية 
ال��ري��ا���ص��ي��ة يف حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا يف 
والتناف�صية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ة 

والتفوق الريا�صي حملياً وعاملياً.
احتادي  قانون  م�صروع  يهدف  فيما 
ب�صاأن تنظيم الهيئة العامة للريا�صة 
للهيئة  القانون احلايل  اإىل حتديث 
مبوجب  وال�صادر  للريا�صة  العامة 
امل��ر���ص��وم ب��ق��ان��ون احت���ادي رق��م )7( 
مبوجب  وامل����ع����دل   2008 ل�����ص��ن��ة 

 )15( رق�������م  ب����ق����ان����ون  امل�����ر������ص�����وم 
مع  ي���ت���واف���ق  مب���ا   ،2017 ل�����ص��ن��ة 

ال��ري��ا���ص��ة اجلديد،  م�����ص��روع ق��ان��ون 
ان��ط���ق��اً م���ن ���ص��ع��ي احل��ك��وم��ة اإىل 

وا�صتكمال  الريا�صي  القطاع  تنظيم 
املنظومة الت�صريعية له.

•• دبي-وام: 

الو�صل  ف��ري��ق  جن��م  ليما  فابيو  اأك���د 
وم��ن��ت��خ��ب االإم��������ارات ال��وط��ن��ي لكرة 
املربع  ���ص��م��ن  ال���ت���واج���د  اأن  ال����ق����دم، 
للمحرتفني  اأدن���وك  ل���دوري  الذهبي 
ه���و ال���ه���دف االأ���ص��ا���ص��ي ل��ف��ري��ق��ه هذا 
ال��ق��وي��ة بني  املناف�صة  ظ��ل  امل��و���ص��م يف 
عدة فرق ت�صعى كلها مبل قوة للفوز 

بلقب امل�صابقة هذا املو�صم. 
وع����اد ل��ي��م��ا ل��ل��ت��األ��ق م��ع ال��و���ص��ل هذا 
املو�صم بعد تعافيه من االإ�صابة، التي 
اأبعدته عن امل�عب فرتة طويلة من 
ويت�صدر  امل��ا���ص��ي،  امل��و���ص��م  منت�صف 
امل�صابقة حتى  قائمة هدايف فريقه يف 

االآن بر�صيد 7 اأهداف. 
وعر ليما، يف ت�صريحات لوكالة اأنباء 
باالأداء  �صعادته  ع��ن  "وام"  االإم����ارات 
اأدنوك  الذي يقدمه الو�صل يف دوري 
ومناف�صته  املو�صم،  ه��ذا  للمحرتفني 
على �صدارة جدول امل�صابقة، وجناحه 
اأك��رث م��ن مباراة  ال��ف��وز يف  يف حتقيق 

�صعبة. 
 3 م���ب���اراة، ح�صدنا  اآخ���ر  "يف  وق����ال: 
نقاط مهمة بفوز �صعب على عجمان 
م��ث��ل هذه  االأخ��������رية.  ال��ل��ح��ظ��ات  يف 
ملوا�صلة  احلافز  متنحنا  االنت�صارات 
الفوز  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وال�����ص��ع��ي  ال���ط���ري���ق 
قادمة،  مباراة  كل  يف  نقاط  والث�ث 

ولدينا مباراة �صعبة اأمام بني يا�س يف 
ميكن  م��اذا  �صرى  العا�صرة.  اجلولة 

اأن نحقق فيها". 
واأ�صاف: "بالتاأكيد، نتطلع للمناف�صة 
�صعوبة  ن��درك  ولكننا  ال�صدارة،  على 
املهمة يف ظ��ل وج��ود اأك��رث م��ن فريق 
وعلى  ال��ه��دف،  نف�س  لتحقيق  ي�صعى 
االأق�������ل، ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ن��ا ال��ت��ع��ام��ل مع 
ويف  تدريجي.  وب�صكل  بهدوء  االأم���ور 
�صمن  وجودنا  �صيكون  املو�صم،  نهاية 

املربع الذهبي اأمرا مقبواًل". 
فوز  لتحقيق  فريقه  ق��اد  ليما  وك���ان 
اجلولة  يف   1-2 عجمان  على  مثري 
هدف  �صجل  حيث  ل��ل��دوري،  التا�صعة 
الدقيقة  ج����زاء يف  رك��ل��ة  م���ن  ال���ف���وز 
بدل  امل��ح��ت�����ص��ب  ال���وق���ت  م���ن  ال�10 

ال�صائع للمباراة، لي�صبح ليما �صاحب 
الو�صل  تاريخ  يف  متاأخر  ه��دٍف  اأك��رث 
لرابطة  ط��ب��ق��ا  امل���ح���رتف���ني،  ب�����دوري 

دوري املحرتفني االإماراتية. 
واأك��د ليما وج��ود اأك��رث من ناد ي�صعى 
واأنهم  امل�صابقة،  لقب  على  للمناف�صة 
حتقيق  على  القدرة  ميتلكون  جميعا 
ذلك، مثل ال�صارقة واجلزيرة و�صباب 
�صعوبة  من  يزيد  ما  والعني،  االأهلي 

املناف�صة على اللقب. 
املو�صعة  القائمة  �صمن  ليما  واختري 
اجلهاز  اأعلنها  ال��ت��ي  العبا"،   36"
ا�صتعدادا  االإم�������ارات  مل��ن��ت��خ��ب  ال��ف��ن��ي 
وكازاخ�صتان  االأرج��ن��ت��ني  مل��واج��ه��ت��ي 
نوفمر  و19   16 يف  ال����ودي����ت����ني 

اجلاري. 

وك�صف ليما خ�ل االأيام املا�صية عن 
من  ال�صاطئية  ال��ق��دم  بكرة  اهتمامه 
خ�ل متابعته لبطولة كاأ�س القارات 
اختتمت  التي  ال�صاطئية،  القدم  لكرة 
املا�صي،  االأح��د  يوم  دبي  فعالياتها يف 
وح�صر نهائي البطولة بني املنتخبني 

الرازيلي واالإيراين. 
على  دائ���م���ا  "اأحر�س  ل��ي��م��ا:  وق�����ال 
ال�صاطئية،  ال����ق����دم  ك������رة  م���ت���اب���ع���ة 
التي  ال��ق��ارات  كاأ�س  بطولة  وحت��دي��داً 
ت�صت�صيفها دبي �صنويا، ولكن ظروف 
امل���ب���اري���ات وال��ت��دري��ب��ات ك��ان��ت حتول 
غ��ال��ب��ا دون ح�����ص��ور م��ب��اري��ات��ه��ا، لكن 
ملتابعة  ال��ع��ام  ه���ذا  �صنحت  ال��ف��ر���ص��ة 
املباراة النهائية واال�صتمتاع باحل�صور 
والتنظيم  ال����ه����ائ����ل  اجل����م����اه����ريي 

املميز". 
واأ�صاف: "مل األعب كرة قدم �صاطئية 
اأف��ع��ل هذا  اأن  اأري���د  ق��ب��ل، لكنني  م��ن 
ف��ع���، واأع��ت��ق��د اأن��ن��ي ���ص��اأخ��و���س هذه 
ال��ت��ج��رب��ة ب��ع��د اإن���ه���اء م�����ص��ريت��ي على 
امل�عب اخل�صراء. وحتديداً، �صيكون 
ه���ذا يف م��رك��ز ح��را���ص��ة امل���رم���ى، اأرى 

نف�صي فيه اأكرث". 
اإق��ب��ال��ه ع��ل��ى مثل  اأن ���ص��ب��ب  واأو����ص���ح 
ه��ذه اخل��ط��وة اأن���ه راأى ب��رازي��ل��ي��اً كان 
ذلك  بعد  اأ�صبح  ث��م  ق��دم،  ك��رة  يلعب 
اأحد عنا�صر منتخب الرازيل يف كرة 

القدم ال�صاطئية حالياً. 

 •• دبي-وام:

مت اختيار الدكتور ها�صل الطنيجي رئي�س جلنة الطب الريا�صي باللجنة 
للطب  ال���دويل  ب��االحت��اد  التطوير  جلنة  يف  ع�����ص��واً  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة 
الدويل  للموؤمتر   37 الن�صخة  فعاليات  هام�س  على  وذل��ك  الريا�صي، 

للطب الريا�صي التي عقدت يف املك�صيك موؤخرا.
وتاأتي ت�صمية الدكتور ها�صل الطنيجي ع�صواً يف جلنة التطوير باالحتاد 
املوؤمتر  خ���ل  اإجن��ازات��ه��ا  ال��دول��ة  لت�صتكمل  الريا�صي  للطب  ال���دويل 
الدويل للطب الريا�صي االأخري، والذي �صهد اإع�ن فوز دبي با�صت�صافة 

العديد من جلان  ، مب�صاركة   2024 عام  املوؤمتر  38 من  ال�  الن�صخة 
اإ�صافة اإىل ح�صور نخبة من  اأنحاء العامل،  الطب الريا�صي من جميع 
املنت�صبني ملجال الطب الريا�صي �صواًء من جراحني العظام اأواملعاجلني 
الطبيعيني اأواأخ�صائيني التغذية اأو اأخ�صائيني الع�ج الوظيفي والطب 

النف�صي.
واأعرب الدكتور ها�صل الطنيجي عن �صعادته بهذا النجاح الذي مل يكن 
ليتحقق لوال املكانة املميزة التي حتظى بها االإمارات يف جميع املجاالت 
اإمكانات  من  االإم���ارات  متتلكه  ما  بف�صل  وذل��ك  الطبي،  القطاع  ومنها 
واملف�صلة  عاملياً  املعروفة  الوجهات  كاإحدى  �صمعتها  ر�صخت  ا�صتثنائية 

الإق��ام��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات وا���ص��ت�����ص��اف��ة االأح�����داث امل��ه��م��ة يف اأج��ن��دة املنظمات 
واملوؤ�ص�صات الدولية.

ب��داأ مبجرد االإع���ن عن ف��وز دب��ي با�صت�صافة  اأن العمل قد  اإىل  واأ���ص��ار 
الذي  العاملي  الطبي  الريا�صي  احل��دث  من   38 ال���  الن�صخة  فعاليات 
�صهد تناف�صاً قوياً من جميع الدول املتقدمة ل��صت�صافة ومنها كرواتيا 
وت�صيلي، مو�صحاً اأن الفرتة املقبلة �صت�صهد اجتماعات م�صتمرة مع دائرة 
االقت�صاد وال�صياحة يف دبي للوقوف على جميع اجلوانب امل�صتهدفة من 
اإدارة املوؤمتر الدويل، ل�صمان تقدمي ن�صخة مميزة تليق بحجم و�صمعة 

ومكانة دولة االإمارات.

فابيو ليما: »املربع الذهبي« هدف الو�سل يف دوري اأدنوك للمحرتفني 

جلنة ب� »الوطني« تعتمد تقريري اللجنة مل�سروعي قانونني 
احتاديني ب�ساأن »الريا�سة« و »تنظيم الهيئة العامة للريا�سة«

اختيار الطنيجي ع�سوًا يف جلنة التطوير بالحتاد الدويل للطب الريا�سي

•• اأبوظبي-وام:

فليتوود  تومي  راي���در  ك��اأ���س  بطلي  اأن  للجولف  ورل��د  ب��ي  دي  جولة  اأعلنت 
و"القارة  واإيرلندا"  "بريطانيا  فريقي  �صيقودان  موليناري  وفران�صي�صكو 
االأوروبية" على التوايل يف بطولة "هريو كاب" اجلديدة التي �صتقام يف نادي 

اأبوظبي للجولف خ�ل الفرتة من 13 اإىل 15 يناير 2023. 
و�صيختار كل من فليتوود وموليناري ت�صعة العبني لفريقهما قبل اأن يقودا 

بنف�صيهما الفريق املكون من ع�صرة العبني يف احلدث. 
واأعلنت اللجنة املنظمة ام�س اأنه �صيتم تاأكيد قوائم الفريقني مطلع ال�صهر 
اإىل جنب مع لوك دونالد، الذي  املقبل، مع عمل فليتوود وموليناري جنباً 

�صرياأ�س احلدث ب�صفته قائد كاأ�س رايدر االأوروبي لعام 2023. 
امل�صابقة  ورل��د مع  بي  ت�صنيف جولة دي  االأداء يف  باالعتبار  االأخ��ذ  و�صيتم 
اأربعة العبني، وجولة واحدة من  نف�صها التي تتكون من جولة واحدة من 
اأربع كرات، وجولة واحدة من مباريات فردية، مع م�صاركة جميع ال�عبني 

ال� 20 يف كل جولة. 
و�صيح�صل كل ع�صو من الفريق الفائز على مبلغ 125،000 دوالر اأمريكي، 

و�صيح�صل كل فرد يف الفريق اخلا�صر على 75،000 دوالر اأمريكي. 
وقال جاي كينينجز، مدير كاأ�س رايدر االأوروبي ونائب الرئي�س التنفيذي 
واملدير التجاري يف جولة دي بي ورلد: "ي�صعدين اأن اأوؤكد اأن تومي وفرانكي 

قائدين ل� "هريو كاب"، واأنهما �صي�صاهمان ب� �صك يف حتقيق هذا الدور. 
اأبوظبي الريا�صي واحتاد االإم��ارات للجولف على  "ن�صكر جمل�س  واأ�صاف: 
ال�صت�صافة  للجولف  اأبوظبي  بنادي  واأ�صيد  ورل��د،  بي  دي  جلولة  دعمهما 
املو�صم اجلديد  روزن��ام��ة  لبدء  رائ��ع��ة  و�صيلة  �صيكون  وال���ذي  احل���دث،  ه��ذا 
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يف  االأوروب����ي  للفريق  هائلة  �صراكة  بتكوين  وفليتوود  موليناري  وا�صتهر 
كاأ�س رايدر عام 2018، يف امللعب الوطني يف باري�س، عندما فازا يف جميع 

مبارياتهما االأربع معاً ليطلق عليهما لقب "موليوود". 
"كاأ�س االأبطال فكرة رائعة و�صتكون طريقة جيدة للغاية  وقال موليناري: 

ل�عبني االأوروبيني للح�صول على مزيد من اخلرة يف اللعب يف مباريات 
الفريق ..لقد �صعرت بالتاأكيد اأنها اأفادتني عندما لعبت يف اأحداث مماثلة 

يف املا�صي". 
خراتنا  من  بع�صاً  نقدم  ان  وتومي  اأن��ا  قائدين  ب�صفتنا  "ناأمل  واأ���ص��اف: 
ونتطلع  االآخرين،  ال�عبني  مل�صاعدة  اجلماعية  اجلولف  لعبة  يف  اخلا�صة 
اإىل العمل مع لوك على هذا املفهوم اجلديد املثري قبل عام كبري للجولف 

االأوروبي مع االأخذ باالعتبار اأن كاأ�س رايدر �صيقام يف بلدي االأم اإيطاليا". 
اأما فليتوود فقد قال: "من الوا�صح اأنني وفران�صي�صكو نتعاون ب�صكل جيد 
للغاية، لذا اأنا متاأكد اأن االأمر �صيكون غريبا بع�س ال�صيء يف البداية عندما 
نتواجه كقائدين، لكنني اأعتقد اأن "هريو كاب" هي طريقة رائعة ل�عبني 

يف التناف�س اجلماعي، وهذا اأمر ك�نا ا�صتمتع به دائماً". 
اأن  اآم��ل  ل��ذا  ال�صنني،  مر  على  بالن�صبة يل  رائعة  كانت  "اأبوظبي  واأ���ص��اف: 
ي�صتمر ذلك يف يناير واأتطلع للعمل عن كثب مع فران ولوك، وكذلك جميع 

ال�عبني".

تومي وموليناري يقودان »بريطانيا واإيرلندا« 
و»القارة الأوروبية« يف دي بي ورلد للجولف باأبوظبي 

•• ال�شارقة -وام:

القا�صمي ويل عهد  �صلطان  �صلطان بن حممد بن  ال�صيخ  برعاية �صمو 
اليوم ملتقى  ينطلق  التنفيذي..  املجل�س  رئي�س  ال�صارقة،  ونائب حاكم 
ال�صارقة الثقايف الريا�صي العربي حتت �صعار "ثقافتنا جتمعنا"، وذلك 
�صمن برنامج حافل اأعده جمل�س ال�صارقة الريا�صي مبنا�صبة ح�صول 
لعام  العربية  الريا�صية  الثقافة  عا�صمة  ج��ائ��زة  على  ال�صارقة  ام���ارة 

 .2022
ل�ألعاب  كلباء  دورة  من  الثانية  الن�صخة  افتتاح  امللتقى  مع  ويتزامن 
تقام  كما  احل��ايل،  نوفمر   18 فعالياتها حتى  ت�صتمر  التي  ال�صاطئية 

فعاليات متنوعة جت�صد الر�صالة الثقافية واملجتمعية للريا�صة. 

رئي�س  ميثلون  عربية  دول���ة   15 م��ن  ع�����ص��واً   75 ال�����ص��ارق��ة  وت�صتقبل 
اجلائزة  جمل�س  واأم��ن��اء  الريا�صية  للثقافة  العربي  االإحت���اد  واأع�����ص��اء 
العربية، ومت اإعداد برنامج حافل لهم يف ق�صر الثقافة يوم 13 نوفمر 
بثقافة  االإرت���ق���اء  م��ن  ال��ري��ا���ص��ة  متكن  ال��ت��ي  العلمية  االأ���ص�����س  ملناق�صة 

ال�صعوب وحتقيق التقارب بني ال�صباب. 
عا�صمة  بجائزة  ال�صارقة  ف��وز  اإن  احل��زام��ي  ه���ل  عي�صى  �صعادة  وق��ال 
الثقافة الريا�صية العربية حتقق بف�صل روؤية وتوجيهات �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
القا�صمي  �صلطان  �صلطان بن حممد بن  ال�صيخ  �صمو  ال�صارقة ومتابعة 

ويل العهد ونائب احلاكم رئي�س املجل�س التنفيذي. 
واأ�صاف اأن املجل�س �صيوفر كل �صمانات النجاح للملتقى وفعالياته لتكون 

ال�صارقة منوذجا يحتذى به يف الدورات املقبلة للجائزة. 
للثقافة  ال��ع��رب��ي  االإحت����اد  ل��وف��د  بال�صكر  ه����ل  عي�صى  ���ص��ع��ادة  وت��ق��دم 
االإمارة  باإختيار  الكبرية  الثقة  على  اجلائزة  اأمناء  وجمل�س  الريا�صي 

للجائزة الكبرية وزيارة ال�صارقة. 
احلكومي  االإت�صال  اإدارة  مدير  حماد  بن  علي  حممد  اأ�صار  جانبه  من 
االإحتاد  بالتن�صيق مع وفد  اعتماده  امللتقى مت  برنامج  اأن  اإىل  باملجل�س 
املا�صي،  يوليو  يف  لل�صارقة  زي��ارت��ه  خ���ل  الريا�صية  للثقافة  العربي 
واملجتمعية  والثقافية  الريا�صية  الفعاليات  بني  يجمع  اأن  فيه  وروع��ي 
للكتاب  ال��دويل  ال�صارقة  معر�س  اإىل  زي��ارات  عمل  تنظيم  �صيتم  حيث 
واملبتكرين  القادة  ب�صناعة  تعنى  التي  قرن  ربع  موؤ�ص�صة  زي��ارة  بجانب 
والتعرف على اأن�صطتها منذ اإط�قها يف العام 2016 كما �صتتم زيارة 

جائزة  على  ال�صارقة  بح�صول  اإحتفاء  تد�صينه  مت  ال��ذي  احلكمة  بيت 
قيمة  جت�صد  اأدب��ي��ة  واج��ه��ة  ويعتر   2019 للكتاب  العاملية  العا�صمة 
اإىل متحف احل�صارة  للوفد  زيارة  �صتكون هنالك  الكتاب، بجانب ذلك 
االإ�ص�مية الذي اأفتتح الأول مرة قبل 26 عام بال�صارقة واأعيد اإفتتاحه 
بالعام 2008 حيث �صيقوم الوفد بجولة يف اأرجاء املتحف بجانب زيارة 
جممع القراآن الكرمي الذي ميثل منارة علمية وثقافية تعنى بخدمة 

القراآن الكرمي. 
واأ�صاف " �صيتم تنظيم جولة على معامل مدينة خورفكان ومت�صل �صد 
الرفي�صة وجولة يف جامعة خورفكان التي متثل �صرحا علميا باالإمارة 
اأحد  ال��ذي ميثل  ال��روم��اين - م��درج خورفكان -  امل�صرح  زي��ارة  وكذلك 

املعامل الرائعة يف مدينة خورفكان. 

برعاية ويل عهد ال�سارقة ..امللتقى الثقايف الريا�سي ينطلق اليوم

»املحرتفني« تعلن اأ�سماء املر�سحني 
جلوائز الأف�سل يف »اأكتوبر«

•• اأبوظبي -وام:

االأف�صل  جلوائز  املر�صحني  اأ�صماء  االإم��ارات��ي��ة،  املحرتفني  رابطة  اأعلنت 
ال�صهرية، ل�صهر اأكتوبر 2022 يف دوري اأدنوك للمحرتفني، وذلك �صمن 

ث�ث فئات ت�صمل اأف�صل العب، وحار�س مرمى ومدرب.
وتت�صمن قائمة املر�صحني جلائزة اأف�صل العب عن �صهر اأكتوبر كل من: 
"العني"، ودانييل  "الوحدة"، و�صفيان رحيمي  اأدريان �صيلفا وجواو بيدرو 

بي�صا "احتاد كلباء" وفرا�س بالعربي “عجمان”.
اأما قائمة املر�صحني جلائزة اأف�صل حار�س مرمى عن �صهر اأكتوبر، فت�صم 
ودروي�س  "عجمان"  احلو�صني  وعلي  "الو�صل"،  ال�صناين  خالد  م��ن:  كل 

حممد “ال�صارقة”.
ويتناف�س على جائزة اأف�صل مدرب عن �صهر اأكتوبر كل من ال�صربي جوران 
واالإ�صباين  االأهلي"  "�صباب  ج��اردمي  ليوناردو  والرتغايل  "عجمان"، 

مانويل خمينيز "الوحدة.
والتطبيق عر  االإلكرتوين  املوقع  للجمهور عر  الت�صويت  باب  فتح  ومت 
اأم�س الث�ثاء، وي�صتمر  8 من م�صاء  الهواتف الذكية، ابتداًء من ال�صاعة 
احل�صابات  عر  الفائزين  اأ�صماء  بعدها  ُتعلن  �صاعة،   24 مل��دة  الت�صويت 

الر�صمية لرابطة املحرتفني .

•• نابويل- وام:

بعد يوم واحد فقط من فوزه بجائزة اأف�صل مدرب يف الدوري االإيطايل لكرة 
اإجنازا  �صباليتي  لو�صيانو  ال�صهري  امل��درب  اأح��رز  املا�صي،  اأكتوبر  ل�صهر  القدم 
جديدا يوؤكد اأنه اأ�صبح من اأف�صل املدربني يف اإيطاليا واأوروب��ا خ�ل ال�صنوات 
االأخرية.  وخ�ل املوؤمتر ال�صحفي لفريقه قبل مباراته اأمام اإمبويل باجلولة 
اأف�صل مدرب ل�صهر  ال��دوري االإيطايل، ح�صل �صباليتي على جائزة  ال�14 من 
اأكتوبر، وكانت هذه اجلائزة مبثابة حافز اإ�صايف ل�صباليتي على موا�صلة التاألق 
يف املو�صم احلايل؛ حيث قاد الفريق لفوز جديد ومهم على اإمبويل 2-0 ليكون 

العا�صر على التوايل لنابويل يف امل�صابقة. 
تعادل مي�ن  بعد  امل�صابقة خا�صة  ج��دول  �صدارة  على  قب�صته  نابويل  ويحكم 
حامل اللقب مع كرميونيزي �صلبيا يف مباراة اأخرى م�صاء اأم�س بنف�س اجلولة 

ليت�صع الفارق الذي يف�صله يف املركز الثاين عن نابويل املت�صدر اإىل 8 نقاط. 
واأ�صبح �صباليتي اأول مدرب يف تاريخ امل�صابقة يحقق 10 انت�صارات متتالية مع 
فريقني خمتلفني حيث �صبق له حتقيق هذا مع فريقه االأ�صبق روما يف مو�صم 
انت�صارا،   11 بلغت  روما  مع  املتتالية  االنت�صارات  ولكن   ،  2006-2005
وهو ما ميكن اأن يكرره �صباليتي خ�ل مباراته التالية مع نابويل هذا املو�صم، 

والتي يواجه فيها اأودينيزي يوم ال�صبت املقبل. 
اإمبويل  اأم��ام  روم��ا حتقق  مع  ل�صباليتي  التوايل  على  العا�صر  الفوز  اأن  واملثري 
نف�صه فيما كان الفوز ال�11 اأمام الت�صيو يف ديربي العا�صمة قبل اأن يوقف انرت 

مي�ن انت�صارات �صباليتي وقتها بالتعادل مع روما 1-1 . 
ويف مو�صم 2005-2006، وبرغم هذه امل�صرية الناجحة، مل يحقق روما لقب 
اأن  ال��دوري الذي توج به انرت مي�ن وقتها، ولكن جماهري نادي نابويل ترى 
�صباليتي قادر على ا�صتعادة لقب البطولة املحلية اإىل خزانة نابويل هذا املو�صم 
االأول  اللقب  �صيكون  ه��ذا،  �صباليتي  حقق  واإذا  للغاية.   املميزة  امل�صرية  ظل  يف 
امل�صابقة  يف  الوحيدين  بلقبيه  الفريق  توج  منذ  االإيطايل  ال��دوري  يف  لنابويل 
 1987-1986 مارادونا يف مو�صمي  دييجو  الراحل  االأ�صطورة  بقيادة العبه 
املو�صم احلايل  و1989-1990.  ومل تتوقف ب�صمة �صباليتي مع نابويل يف 
اإىل م�صاركة ا�صتثنائية ومثرية يف  على البطولة املحلية، بل قاد املدرب فريقه 
دوري اأبطال اأوروبا هذا املو�صم حيث ت�صدر جمموعته بجدارة يف الدور االأول 
االأخرية  املباراة  ليفربول يف  اأم��ام  اأن يخ�صر  انت�صارات متتالية قبل   5 حمققا 

االأ�صبوع املا�صي بعد �صمان التاأهل و�صدارة املجموعة. 
ويلتقي نابويل يف دور ال�16 للبطولة فريق اإنرتاخت فرانكفورت االأملاين خ�ل 

فراير 2023 . 

لو�سيانو �سباليتي .. اأيقونة جناح متنح نابويل 
الأمل يف ا�ستعادة لقب الدوري الإيطايل 

قلب فريق بر�صلونة املواجهة على م�صيفه اأو�صا�صونا، وانت�صر عليه “2-1” يف 
لقاء اجلولة ال� 14 من بطولة الدوري االإ�صباين الدرجة االأوىل لكرة القدم.

بعد  ما  اإىل  وياأمنها  ال�صدارة،  ليعزز  نقطة،   37 اإىل  ر�صيده  بر�صلونة  لريفع 
كاأ�س العامل، وبقي اأو�صا�صونا ب� 23 نقطة، يف املركز ال�صاد�س.

متكن �صاحب االأر�س من التقدم يف املواجهة، براأ�صية ال�عب ديفيد جار�صيا، 
6، وحاول بر�صلونة القيام  بعد دربكة حدثت يف منطقة اجلزاء، عند الدقيقة 
اأب����رز حم��اول��ة ع��ن ط��ري��ق روب����ريت ليفاندوف�صكي، ولكن  ف��ع��ل، وك��ان��ت  ب���ردة 
احلار�س ت�صدى للكرة. ويف الدقيقة 31 تعقدت االأمور اأكرث على البار�صا، بعد 

اأن تعر�س ليفاندوف�صكي للطرد، بعد اأن ح�صل على البطاقة ال�صفراء الثانية، 
وقام عثمان دميبيلي مبحاولة يف الدقيقة 43، ولكن الكرة اخلطرية، اأبعدها 
الفريق  متكن  الثاين،  ال�صوط  انط�ق  على  دقائق   3 وبعد  ب�صعوبة.  الدفاع 
الكاتالوين من اإدراك التعادل، بعد كرة ملعوبة من اجلهة الي�صرى، لتتهياأ اإىل 

العب الو�صط بيدري جونزالي�س الذي �صددها بنجاح يف ميني املرمى.
ب�صكل  مرفوعة  ك��رة  بعد  االنت�صار،  ه��دف  بر�صلونة  �صجل   85 الدقيقة  وعند 
ا�صتقرت  رائعة  براأ�صية  رافينيا  الرازيلي  رائع من فرانكي دي يوجن، ليقابلها 

يف ال�صباك.

بر�سلونة يقلب الطاولة على اأو�سا�سونا ب�10 لعبني
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  �صمّو  م��ن  برعاية 
جمل�س  رئي�س  واالإن�����ص��ان��ّي��ة،  اخل��ريي��ة  ل�أعمال  �صلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ص�صة 
الباراملبية  للرماية  العامل  بطولة  مناف�صات  اإنطلقت  الريا�صي،  اأبوظبي 
على  االأوىل  للمرة  اأبوظبي  اإم��ارة  حتت�صنها  التي  العني  مبدينة   2022
الفرو�صية  العني  ن��ادي  يف  اإفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  دول  م�صتوى 
العليا  زاي���د  موؤ�ص�صة  تنظيم  م��ن  نوفمر    18 حتى  واجل��ول��ف  وللرماية 
الأ�صحاب الهمم بالتعاون والتن�صيق مع االحتاد الدويل للرماية الباراملبية 

واللجنة الباراملبية الدولية . 
الوطنية  الباراملبية  للجنة  العام  االأم��ني  املهريي  ذيبان  ال�صيد  اأع��رب  وق��د 
املهريي:"لي�س  وق��ال  الوطني  املنتخب  اأبناء  حققه  مبا  ال�صديد  فخره  عن 
باالأمر ال�صهل اأن حتتقظ بالقمة ولكن العرياين ال يعرف امل�صتحيل وهذا ما 

عهدناه من فر�صان االإراده عر م�صاركاتهم يف املحافل الدولية من اإ�صرار 
وعزمية وحتدي"

املركز  على  حل�صولهم  للبندقية  االإم����ارات  فريق  العبي  امل��ه��ريي  هناأ  كما 
املتوقع  وهو  ال�عبني  عليه  الذي ظهر  الرائع  امل�صتوى  على  واأثنى  الثاين 
ومتنى  العزيز  وطننا  االإم����ارات  اأر����س  على  ت��ق��ام  والبطولة  خا�صة  منهم 
على  بالبقاء  االإجن��از  يوا�صلوا  اأن   2024 باري�س  األعاب  ل��دورة  للمتاأهلني 

من�صات التتويج ورفع راية الوطن على الدوام.
ويف ختام حديثه بعث املهريي بالتهنئة والتحية و ا�صمى اآيات ال�صكر والعرفان 
للقيادة الر�صيدة للب�د على الدعم ال�حمدود للبطولة واالأبطال بغية رفع 

ا�صم الوطن عاليا يف املحافل الدولية.
يف م�صابقة 10 مرت بندقية هوائية، و�صعية الواقف خمتلط، حقق الفريق 
الفرن�صي املكون من تاجنوي دي الفرو�صت وماك�صني دوبونت وكيفني لوتي 
 1897 بتحقيق  الذهبية  وامليدالية  االأول  باملركز  وف��از  جديد  عاملي  رق��م 

نقطة ، وجاء الفريق الكوري اجلنوبي املكون من هانت �صيو و�صوجن يو بارك 
و�صي لو جي يف املركز الثاين وامليدالية الف�صية بتحقيق 1890،8 نقطة، 
�صي�صاجيليني  ليفا  من  املكون  االإي��ط��ايل  للفريق  ك��ان  الثالث  املركز  بينما 

وربوتو الزارو وبامي� نوفاجيلو بتحقيق 1884.3 نقطة 
االأخ��رية حيث  الطلقة  حتى  كبرياً  �صراعاً  �صهدت  امل�صابقة  نف�س  ف��ردي  يف 
الفرن�صي تاجنويه  ال��ذه��ب��ي��ة  وامل��ي��دال��ي��ة  االأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��وز   م��ن  مت��ك��ن 
وامليدالية  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وت����ه  نقطة،   253،6 حمققا  دي���ف��رو���ص��ت 
املركز  بينما  253،3 نقطة،  �صيو حمققاً  الكوري اجلنوبي هونت  الف�صية 
الثالث وامليدالية الرونزية كانت من ن�صيب الريطاين رايان كوكبل الذي 

حقق 232،5 نقطة.
ويف م�صابقة 10 مرت م�صد�س هوائي رجال فردي فاز باملركز االأول وامليدالية 
الذهبية الكوري اجلنوبي املكون من جون جودو و حمققا 235،7 نقطة، 
�صون�صكي  �صاميون  للبولندي  كانت  الف�صية  وامليدالية  الثاين  املركز  بينما 

ال��رون��زي��ة كانت  وامل��ي��دال��ي��ة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ام���ا  ن��ق��ط��ة،   233.1 حمققا 
ل�أوزباكي �صريفر ابراجيموف حمققاً 213،3 نقطة

الفريق  ف��از  رج��ال  هوائي  م�صد�س  اأم��ت��ار   10 م�صابقة  الفرق  م�صابقة  ويف 
الهندي املكون من ماني�س ناروال و�صنجارهارج وناهل �صنجه باملركز االأول 
وامليدالية الذهبية  حمققا 1704 نقة، ويف املركز الثاين وامليدالية الف�صية 
الفريق الكوري اجلنوبي املكون من جون جودو وكيون �صي بارك وجنج نيم 
كيم حمققاً 1697 نقطة، املركز الثالث وامليدالية الرونزية كانت للفريق 
اأوجوز  وم���راد  �صيفات  ك��اراج��ول  و  كو�صموز  تاهاي�صن  م��ن  امل��ك��ون  ال��رتك��ي 

حمققاً 1674 نقطة. 
ي�صتخدم  خمتلط  ت���راب  فئة  ال�����ص��وزن  م�صابقات  ت�صفيات  اأم�����س  واأق��ي��م��ت 
كر�صي متحرك، وم�صابقة �صوزن لذوي االعاقة اجل�صدية ال�صفلية خمتلط، 
وتقام  خمتلط،  ف��رق  العلوية  اجل�صدية  االإع��اق��ة  ل��ذوي  ال�صوزن  وم�صابقة 

نهائياتها �صمن برنامج اليوم.

•• اأبوظبي -وام:

على  جيدة  م�صاركة  ال��ق��دم  لكرة  املغربي  املنتخب  ق��دم  ���ص��ن��وات،   4 قبل 
ودع  لكنه  رو���ص��ي��ا،  يف   2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  يف  االأداء  م�����ص��ت��وى 
التي خا�صها  ال�3  املباريات  االأول بنقطة واحدة من  الدور  البطولة من 

يف جمموعته.
وبرغم هذا، ترك املنتخب املغربي انطباعا مميزا يف هذه البطولة خا�صة 
على  فيها  للفوز  االأق���رب  ك��ان  والتي  املجموعة،  يف  االأخ���رية  مباراته  مع 
الوقت  يف   2-2 التعادل  انتزع  االأخ��ري  العريق، ولكن  االإ�صباين  املنتخب 

بدل ال�صائع للمباراة.
خ�ل  من  املونديال  يف  جديدة  مل�صاركة  حاليا  املغربي  املنتخب  وي�صتعد 
خ�لها  وي�صعى  امل��ق��ب��ل��ة،  االأ���ص��اب��ي��ع  خ����ل  ت��ق��ام  ال��ت��ي   ،2022 ن�صخة 
الفريق للظهور ب�صكل مغاير اعتمادا على اكت�صاب عدد كبري من العبيه 
خلرة البطولة العاملية اإ�صافة اإىل امل�صرية املميزة للفريق يف الت�صفيات 

االأفريقية املوؤهلة ملونديال 2022 .
ويخو�س املنتخب املغربي البطولة العاملية للن�صخة الثانية على التوايل 
ال�صابقة على  م�����ص��ارك��ات��ه  اأف�����ص��ل  ب���اأن  ت��اري��خ��ه علما  ال�����ص��اد���ص��ة يف  وه���ي 
االأول  ال���دور  اج��ت��از  عندما  باملك�صيك   1986 ن�صخة  يف  كانت  االإط����ق 
التي  املجموعة  ت�صدر  حيث  هزمية  اأي  دون  للبطولة  املجموعات(  )دور 

�صمت وقتها منتخبات اإجنلرتا وبولندا والرتغال.
�صجله  بهدف  باخل�صارة  اإال   1986 ن�صخة  املغربي  املنتخب  ي��ودع  ومل 
بالدقيقة  املغربي  الفريق  �صباك  يف  االأمل���اين  للمنتخب  ماتيو�س  ل��وث��ار 

املباراة. من   88
وبخ�ف هذا، كان اخلروج من الدور االأول )دور املجموعات( هو م�صري 

باملونديال. �صابقة  اأخرى  م�صاركات  الفريق يف 4 
ولكن املنتخب املغربي احلايل ميتلك الفر�صة لتكرار ما حققه يف 1986 
االأفريقية  الت�صفيات  للغاية يف  الفريق قدم م�صرية متميزة  واأن  خا�صة 
املوؤهلة للمونديال حيث حقق الع�مة الكاملة )الفوز يف جميع املباريات 
مع   1-1 ت��ع��ادل  ث��م  الت�صفيات  م��ن  ال��ث��اين  ال���دور  يف  ال�6( مبجموعته 
منتخب الكونغو الدميقراطية يف عقر داره ذهابا بالدور النهائي احلا�صم 

قبل اأن يفوز عليه 4-1 اإيابا يف املغرب خ�ل مار�س املا�صي.
العام احلايل  اأفريقيا مطلع  اأمم  كاأ�س  املغربي يف  املنتخب  وعاند احلظ 
ليخرج من دور الثمانية بالهزمية اأمام نظريه امل�صري يف الوقت االإ�صايف 
تاأهله  بطاقة  باأ�صابيع  بعدها  وح�صم  �صريعا  اتزانه  ا�صتعاد  الفريق  لكن 

للمونديال.
قيادة  يف  خليلودزيت�س  وح��ي��د  ال�صهري  البو�صني  امل����درب  جن���اح  وب��رغ��م 
الفريق اإىل مونديال 2022 ، مل يرتدد م�صوؤولو االحتاد املغربي للعبة 
اأغ�صط�س املا�صي ب�صبب  يف ا�صتبداله باملدرب الوطني وليد الركراكي يف 
جنم  زي��ا���س  حكيم  ب��ال���ع��ب  ا�صتعانته  ع��دم  ومنها  االخ��ت���ف��ات  بع�س 

ت�صيل�صي.
وكانت هذه هي املرة الثالثة التي يتعر�س فيها خليلودزيت�س ل�إقالة من 
تدريب فريق قبل خو�س املونديال وبعد التاأهل للبطولة حيث حدث هذا 

من قبل مع منتخبي كوت ديفوار واليابان.
املغربي  باملنتخب  م�صاعدا  مدربا  العمل  عاما"   47" للركراكي  و�صبق 
قبل �صنوات لكن خرته التدريبية تظل مكت�صبة من تدريب االأندية منذ 

حتى رحيله عن تدريب الوداد املغربي بنهاية املو�صم املا�صي.  2014
املحرتفني،  املميزين  ال���ع��ب��ني  م��ن  جمموعة  على  ال��رك��راك��ي  وي��ع��ول 
ومعظمهم باالأندية االأوروبية مثل حار�س املرمى يا�صني بونو )اأ�صبيلية 

ون�صري  الفرن�صي(  جريمان  �صان  )باري�س  حكيمي  واأ���ص��رف  االإ���ص��ب��اين( 
الرتكي(  )ب�صكتا�س  �صاي�س  وروم���ان  االأمل����اين(  ميونخ  )ب��اي��رن  م���زراوي 
اأم���راب���ط )ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا االإي���ط���ايل( وح��ك��ي��م زي��ا���س )ت�صيل�صي  و���ص��ف��ي��ان 

االإجنليزي( و�صفيان بوفال )اآجنيه الفرن�صي( .
امل�صكلة  ولكن  عالية  وخططية  فنية  اإمكانيات  الفريق  العبو  وميتلك 
النجوم  انتظام بع�س ه��وؤالء  الفريق هي عدم  التي قد تواجه  احلقيقية 
يف الت�صكيلة االأ�صا�صية لفرقهم خ�ل الفرتة املا�صية ويف مقدمتهم زيا�س 
املنتخب  ل�صفوف  عودته  اإث��ر  اجلديد  التحدي  يف  للنجاح  يحتاج  ال��ذي 

املغربي موؤخرا بعد ا�صتبعاده لفرتة طويلة من قبل خليلودزيت�س.
مثل  اآخرين  ل�عبني  اجليد  الفني  امل�صتوى  هو  الركراكي  يطمئن  وما 

حكيمي وانتظام مزراوي يف مباريات بايرن خ�ل الفرتة املا�صية.
كما يعول الركراكي كثريا على املهارة واخلرة املونديالية التي اكت�صبها 
عدد كبري من العبي الفريق من م�صاركتهم يف ن�صخة 2018 يف رو�صيا 
ويو�صف  الكعبي  واأي���وب  وزي��ا���س  واأم��راب��ط  و�صاي�س  وحكيمي  بونو  مثل 
الن�صريي وفي�صل فجر. ولكن امل�صكلة احلقيقية التي تواجه الفريق يف 
م�صاركته املرتقبة مبونديال 2022 هي اأنه �صيخو�س البطولة للن�صخة 
جمموعته  �صمت  حيث  حديدية  جمموعة  �صمن  ال��ت��وايل  على  الثانية 
ت�صم  فيما  واإي���ران  واإ�صبانيا  الرتغال  منتخبات   2018 مونديال  يف 
واأحد  عامليا  ال��ث��اين  امل�صنف  بلجيكا،  منتخبات   2022 يف  جمموعته 
 2018 مونديال  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  �صاحب  وك��روات��ي��ا  للقب،  املر�صحني 
وكندا الطموح. وي�صتهل املنتخب املغربي م�صريته يف املجموعة ال�صاد�صة 
الكرواتي ثم يخو�س  يلتقي نظريه  املواجهات حيث  اأ�صعب  بواحدة من 
االختبار الثاين اأمام املنتخب البلجيكي فيما يختتم م�صريته يف املجموعة 

بلقاء نظريه الكندي.

كاأ�ش العامل 2022... املنتخب املغربي.. اخلربة واملهارة 
والطموح اأ�سلحة الفريق للذهاب بعيدا يف املونديال

•• زغرب-وام:

عن  اأم�س  القدم  لكرة  الكرواتي  للمنتخب  الفني  املدير  داليت�س  زالتكو  اأعلن 
القائمة النهائية لفريقه، والتي �صيخو�س بها فعاليات كاأ�س العامل 2022 . 

26 العبا بقيادة لوكا مودريت�س جنم خط و�صط ريال مدريد  وت�صم القائمة 
االإ�صباين، والذي لعب دورا بارزا يف بلوغ املنتخب الكرواتي املباراة النهائية يف 
مونديال 2018 ، واأحرز جائزة الكرة الذهبية الأف�صل العب يف تلك الن�صخة.  
�صمن   2022 مل��ون��دي��ال  االأول  ال���دور  فعاليات  ال��ك��روات��ي  املنتخب  وي��خ��و���س 
و27   23 يف  وكندا  املغرب  منتخبي  مع  فيها  يلتقي  التي  ال�صاد�صة،  املجموعة 

نوفمر احلايل ثم املنتخب البلجيكي يف االأول من دي�صمر املقبل. 
واإيفان  ليفاكوفيت�س  دومينيك  اأم�����س  داليت�س  اأعلنها  التي  القائمة  و�صمت 
وديان  فيدا  دوم��اج��وي  وللدفاع  املرمى  حلرا�صة  جربيت�س  واإي��ف��و  اإيفو�صيت�س 
لوفرين وبورنا باري�صيت�س وجو�صيب يورانوفيت�س وجو�صكو جفارديول وبورنا 
خط  ويف  �صوتاليو  وجو�صيب  اإيرليت�س  ومارتني  �صتان�صيت�س  وجو�صيب  �صو�صا 
وماريو  بروزوفيت�س  ومار�صيلو  كوفا�صيت�س  وماتيو  مودريت�س  لوكا  الو�صط 
وكري�صتيان  �صو�صيت�س  ول��وك��ا  م��اي��ر  ول��وف��رو  ف��صيت�س  ونيكوال  بو�صاليت�س 
بيتكوفيت�س  وبرونو  كراماريت�س  واأن��دري  بريي�صت�س  اإيفان  وللهجوم  ياكيت�س 

ومريو�ص�ف اأور�صيت�س واآنتي بودميري وماركو ليفايا 

•• دبي-الفجر:

���ص��ه��د ���ص��ع��ادة ال���ل���واء خ��ب��ري خليل 
القائد  م�صاعد  املن�صوري  اإبراهيم 
يف  واجلنائي  البحث  ل�صوؤون  العام 
العميد علي  دب��ي، بح�صور  �صرطة 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  امل��ن�����ص��وري، 
رئي�س  بالوكالة،  املجتمع  الإ���ص��ع��اد 
ال���روح االي��ج��اب��ي��ة، افتتاح  م��ب��ادرة 
لكرة  املجتمعي"  الكرامة  "دوري 
�صرطة  مركز  تنظمه  ال��ذي  ال�صلة 
الرفاعة ومبادرة الروح االإيجابية، 
بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�صي، 
ورعاية م�صت�صفى اآدم فيتال، وذلك 
انرتنا�صيونال"  "اأبل  م��در���ص��ة  يف 

بالكرامة.
وث��م��ن ���ص��ع��ادة ال��ل��واء خ��ب��ري خليل 
اإبراهيم املن�صوري، جهود ال�صراكة 
والتعاون مع جمل�س دبي الريا�صي 
االإيجابية،  ال���روح  م��ب��ادرة  وف��ري��ق 
لدعم مبادرة مركز �صرطة الرفاعة 
يف تنظيم دوري الكرامة املجتمعي 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  ال�صلة،  لكرة 
ع�قات  لبناء  دب��ي  �صرطة  ج��ه��ود 
جم��ت��م��ع��ي��ة اإي���ج���اب���ي���ة م����ن خ�ل 
والريا�صي  االج���ت���م���اع���ي  ال��ع��م��ل 
التعاون  ق��ي��م  وت��ر���ص��ي��خ  ال���ه���ادف، 
االأمنية  الثقافة  ون�صر  والت�حم، 

يف االأحياء ال�صكنية.
وات�����ص��م��ت امل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة بني 
بالقوة  وب���اك���ي���ن���ج  ج������ارز  ف���ري���ق���ي 
وال�صرعة واحلما�صة، اإىل اأن ح�صم 

نقطة   36 النتيجة  ج���ارز  ف��ري��ق 
ليحلق  لباكينج  نقطة   30 مقابل 
املجتمعي  ال��ك��رام��ة  دوري  ب��ك��اأ���س 

لكرة ال�صلة. 
وعقب املباراة النهائية، تّوج اللواء 
املن�صوري،  اإب��راه��ي��م  خليل  خبري 
والعميد علي املن�صوري فريق جارز 
ال�عبني  وق��ّل��دا  البطولة،  بكاأ�س 
امليداليات الذهبية، يف حني ح�صد 
الثاين  امل��رك��ز  ك��اأ���س  باكينج  ف��ري��ق 

وامليداليات الف�صية.
املن�صوري،  خ��ل��ي��ل  ال����ل����واء  وه���ن���اأ 
م��ب��ادرة ال����روح االإي��ج��اب��ي��ة ومركز 
�صرطة الرفاعة، على جناح تنظيم 
8 فرق، موؤكداً  ال��دوري، مب�صاركة 
اأنه امتداد للنجاحات التي حققتها 
م��ب��ادرة ال����روح االإي��ج��اب��ي��ة ومركز 
���ص��رط��ة ال���رف���اع���ة ل��ل��ت��وا���ص��ل مع 

املركز،  اخت�صا�س  منطقة  قاطني 
على  والعمل  م�حظاتهم  و�صماع 
الب�غات  ع����دد  وخ��ف�����س  ح��ل��ه��ا، 
اجل��ن��ائ��ي��ة، وت��وث��ي��ق ال��ع���ق��ة بني 
���ص��رط��ة دب���ي واالأف������راد م��ن خ�ل 
لبناء  م���ع���اً  وال���ت���ع���اون  ال���ت���وا����ص���ل 
واأ�صار  ك��م��ا  اأم���ن���اً.  اأك����رث  جم��ت��م��ع 
اأهمية يف ملء  ب��ال��دوري ملا له من 
بالفعاليات  ال�����ص��ب��اب  ف���راغ  اأوق����ات 
تناف�صي،  ري��ا���ص��ي  ال��ه��ادف��ة يف ج��و 
وتوجيههم نحو ا�صتثمار طاقاتهم 
مواهبهم  ���ص��ق��ل  يف  ي�����ص��ه��م  مب����ا 
اأك���د العقيد  ب����دوره،  وم��ه��ارات��ه��م. 
مبادرة  اأن  املن�صوري،  خلفان  علي 
الروح االإيجابية جنحت يف خف�س 
 40% بن�صبة  ال�صلبية  ال��ظ��واه��ر 
م�صت،  ���ص��ن��وات  خم�س  م���دار  على 
وحت��دي��داً م��ن ع��ام 2017 وحتى 

وحتقيق   ،2021 امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام 
امل�����ب�����ادرة بلغت  ن�����ص��ب��ة ر����ص���ا ع����ن 
فعاليات  تنظيم  ان  واأكد   .96%
ال������دوري ت���اأت���ي ت��رج��م��ة الأه�����داف 
االإيجابية"  "الروح  م������ب������ادرة 
باالرتقاء  امل��ت��م��ث��ل��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
االن�صجام  وت��ع��زي��ز  احل��ي��اة  ب��ج��ودة 
االجتماعي، اإىل جانب تر�صيخ عدة 
بني  والتعاي�س  الت�صامح  منها  قيم 
اإىل ن�صر  اإ���ص��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع،  اأف����راد 
الريا�صية واال�صتفادة من  الثقافة 
فاعلة  اجتماعية  ك����اأداة  الريا�صة 
يعود  الفراغ مبا  اأوق��ات  ال�صتغ�ل 
املجتمع  اأف������راد  ك���ل  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع 
مب��خ��ت��ل��ف ف���ئ���ات���ه���م واأع����م����اره����م، 
دب��ي على  م��ا حتر�س �صرطة  وه��و 
االأن�صطة  خ�������ل  م����ن  حت��ق��ي��ق��ه 

والفعاليات التي تنظمها �صنوياً.

اللواء املن�سوري يتوج الفائز بدوري بطولة »الكرامة املجتمعي«

بطولة العامل للرماية الباراملبية 2022  

رقم عاملي جديد للفريق الفرن�سي يف م�سابقة 10 اأمتار بندقية هوائية، و�سعية الواقف خمتلط

املنتخب الكرواتي يعلن قائمته النهائية لكاأ�ش العامل 2022 

Date 10/ 11/ 2022  Issue No : 13694
Plaintiff's notification of publication

in Case No. SHCFICIPOR2022/0004857, Commercial (Partial)
To the defendant :

PARK INTERNATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LLC
You are informed that the plaintiff : ANWAR AI BASHAIER BLDG. MAT.
TR.CO. LLC has filed the aforementioned case for claim for 0.0, so you must 
appear before the Sharjah Federal Court, the Civil Court of First Instance 
corresponding to the hour to submit your defense and documents, and in the 
event that you do not appear or send an authorized agent on your behalf, the 
court will take legal action in your absence.
Dated on 02/11/2022
Edited by the official

Customer Happiness Center
Judge / Mohamed Awad Mohamed Al Humairi,
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 10/ 11/ 2022  Issue No : 13694
Notification by Publication

Before the lawsuit management Office, 
Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance

in lawsuit No. SHCFICIREA2022/0007723 (Civil) Partial
To : YASSINE BIN HEMARA HARIZ - Unknown Place of Residence
To notify the second, third and fourth Defendant by Publication in Arabic and English. 
To oblige the Defendants from the first to the fourth jointly and severally refund an 
amount of AED 41,000 (AED forty-one thousand), with compensation of AED 5,000 
to the Plaintiff for damages resulting from the loss of profit, for the material and moral 
damage it has suffered, and legal interest with an amount of 10% from the date of filing 
the lawsuit until the completion of payment.
To oblige Defendants to pay fees and expenses and attorneys' fees.
You shall attend before the hearing of 15/11/2022 before the Office of lawsuit Management 
Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance Office No. (10) In person or 
by an authorized Attorney, submit a plea to the lawsuit with all the documents attached to 
it within a period not exceeding ten days from the date of publication in order to consider 
the above-mentioned lawsuit - as a Defendant.
Office of Legal Services
Aisha Abdullah Al Ali
Issued on 3/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 10/ 11/ 2022  Issue No : 13694
Notification by Publication

Before the lawsuit management Office, 
Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance 

in lawsuit No. SHCFICIREA2022/0007723 (Civil) Partial
To: SHAABAN ABDEL NABBI IBRAHIM TAIMA - Unknown Place of Residence
To notify the second, third and fourth Defendant by Publication in Arabic and English. 
To oblige the Defendants from the first to the fourth jointly and severally refund an 
amount of AED 41,000 (AED forty-one thousand), with compensation of AED 5,000 
to the Plaintiff for damages resulting from the loss of profit, for the material and moral 
damage it has suffered, and legal interest with an amount of 10% from the date of filing 
the lawsuit until the completion of payment.
To oblige Defendants to pay fees and expenses and attorneys' fees.
You shall attend before the hearing of 15/11/2022 before the Office of lawsuit Management 
Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance Office No. (10) In person or 
by an authorized Attorney, submit a plea to the lawsuit with all the documents attached to 
it within a period not exceeding ten days from the date of publication in order to consider 
the above-mentioned lawsuit as a Defendant.
Office of Legal Services
Aisha Abdullah Al Ali
Issued on 3/11/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 10/ 11/ 2022  Issue No : 13694
Notification by Publication

Before the lawsuit management Office, 
Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance

in lawsuit No. SHCFICIREA2022/0007723 (Civil) Partial
To: Ramzi Kanouni - Unknown Place of Residence:
To notify the second, third and fourth Defendant by Publication in Arabic and English. 
To oblige the Defendants from the first to the fourth jointly and severally refund an 
amount of AED 41,000 (AED forty-one thousand), with compensation of AED 5,000 
to the Plaintiff for damages resulting from the loss of profit, for the material and moral 
damage it has suffered, and legal interest with an amount of 10% from the date of filing 
the lawsuit until the completion of payment.
To oblige Defendants to pay fees and expenses and attorneys' fees.
You shall attend before the hearing of 15/11/2022 before the Office of lawsuit Management 
Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance Office No. (10) In person or 
by an authorized Attorney, submit a plea to the lawsuit with all the documents attached to 
it within a period not exceeding ten days from the date of publication in order to consider 
the above-mentioned lawsuit - as a Defendant.
Office of Legal Services 
Aisha Abdullah Al Ali
Issued on 3/11/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 10/ 11/ 2022  Issue No : 13694
Amicable settlements

Notification by Publication
In case number 4426/2022/461 - Dispute of Specific Value
Viewed in Fourteenth Amicable Settlement of Disputes No. 763
Subject of case : The plaintiff requests the esteemed court: 
1- Registration of the dispute and setting a session for its consideration by which the two 
defendants shall be notified.
2- The ruling obligating the defendants to pay the plaintiff jointly and severally a total sum of 
100,000 dirhams (one hundred thousand dirhams) with legal interest at 12% annually from the 
date of the claim until full payment.
3- charge the defendants to pay the fees, expenses and attorney's fees.
With all due respect and appreciation,
Claimant : Hasan Ali Hasan Yousef Al-Hosani
Its address Emirate of Sharjah - Al Wahda Street - Al Nahda - next to Ansar Mall - Mohammed 
Al Mulla Building - Seventh Floor - Office No. (703) - Tel : 0544057666
Represented by : Qamar Saleh Salem Al Kassadi
Required to be notified : 1- Ileana Ticala, capacity : respondent 
2- Classy Derma Beauty Clinic, capacity : respondent
Subject of notification : He has instituted a lawsuit against you and its subject matter, the 
plaintiff seeks from the esteemed court : 1- Registration of the dispute and setting a session 
for its consideration by which the two defendants shall be notified.
2- The ruling obligating the defendants to pay the plaintiff jointly and severally a total sum of 
100,000 dirhams (one hundred thousand dirhams) with legal interest at 12% annually from the 
date of the claim until full payment.
3- charge the defendants to pay the fees, expenses and attorney's fees.
With all due respect and appreciation,
A session was set for it on Tuesday, 1/11/2022 at 09:00 am in the remote litigation hall, so 
you are required to attend or your legal representative, and you must submit your notes or 
documents to the court at least three days before the session.
To view the details of the case, briefs and memorandums and to submit the defense and 
requests you have to use Dubai Courts Electronic and Smart Services. To subscribe please 
click the link.
Prepared by Fatima Mohammed Al Muhairi 
Approval date 24/10/2022 13:45:36

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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•• اأبوظبي -الفجر

التاريخي  االإجن�����از  ���ص��دى  ي����زال  ال 
للجوجيت�صو  ال���وط���ن���ي  مل��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
ل��صتثمار"  مبادلة  "�صركة  برعاية 
العامل  بطولة  م��ن   27 الن�صخة  يف 
ب����ق����وة على  ي�������رتدد  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و 
نظرا  وال����دويل،  املحلي  ال�صعيدين 
التطور  تعك�س  التي  الكبرية  لقيمته 
خ�ل  االإم����ارات  جلوجيت�صو  امل��ذه��ل 

االأعوام القليلة املا�صية.
من  الوطني  املنتخب  اأبطال  ومّتكن 
التي  العامل  بطولة  بلقب  االحتفاظ 
اأقيمت حتت رعاية �صمو ال�صيخ خالد 
نهيان ع�صو  اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد 
اأبوظبي،  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
التنفيذي  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
للمرة الثالثة على التوايل، عن جدارة 
من  ا�صتثنائية  بح�صيلة  وا�صتحقاق 
68 ميدالية  بلغت  امللونة  امليداليات 
و21  ف�صية  و19  ذهبية   28 منها 

برونزية. 
حميد  �صعادة  يقول  املنا�صبة،  وبهذه 
التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  ال�صمري، 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
الب�صرية  وامل��وارد  املوؤ�ص�صية  لل�صوؤون 
منتخبنا  "يوا�صل  م����ب����ادل����ة:  يف 
املبهر  اأداءه  للجوجيت�صو  ال��وط��ن��ي 

ون���ت���ائ���ج���ه ال���ري���ا����ص���ي���ة امل���م���ي���زة يف 
الريا�صية  وامل����ح����اف����ل  ال����ب����ط����والت 
املحلية والعاملية، وقد برهنت الن�صخة 
بطولة  م���ن  وال��ع�����ص��ري��ن  ال�����ص��اب��ع��ة 
يف  اأقيمت  التي  للجوجيت�صو  العامل 
والتميز  التاألق  م��دى  على  اأبوظبي، 
الذي حققه منتخبنا الوطني. فهذه 
االن���ت�������ص���ارات ال��ت��اري��خ��ي��ة واالأرق������ام 
ح�صدها  التي  وامليداليات  القيا�صية 
منتخبنا  م�������ص���رية  ت���ع���زز  الع���ب���ون���ا، 
الوطني، وتوؤكد يوماً بعد يوم، فخرنا 
واعتزازنا ب�عبينا وكوادرنا الوطنية 
�صركة  يف  ون���ح���ن  اجل��وج��ي��ت�����ص��و.  يف 
اأبطالنا  يف  ح��دود  ب�  ثقتنا  مبادلة، 
الريا�صي  االإجن�����از  ب��ه��ذا  و���ص��ع��داء   ،
�صبابنا  اأن  ي���وؤك���د  ال�����ذي  امل����رم����وق، 
وريا�صيينا دوماً على قدر امل�صوؤولية، 
قيم  وتفانيهم،  بعطائهم  يج�صدون 
لتحقيق  ال���دائ���م  وت��ط��ل��ع��ه��ا  دول��ت��ن��ا، 
فخورون  اأن���ن���ا  ك��م��ا  االأول،  امل���رك���ز 

احتاد  م��ع  اال�صرتاتيجية  ب�صراكتنا 
االإمارات للجوجيت�صو؛ هذه ال�صراكة 
ي��ح��ت��ذى، وتاأتي  ال��ت��ي ت��ع��د من��وذج��اً 
العمل  ال��دائ��م على  اإط��ار حر�صنا  يف 
الإحداث تاأثري اإيجابي وم�صتدام على 
والعاملي،  املحلي  الريا�صي  املجتمع 
�صحي  حياة  من��ط  وت�صجيع  وتعزيز 
ومتوازن".    ويقول مبارك املنهايل 
مدير االإدارة الفنية يف احتاد االإمارات 
يف  ال��ف�����ص��ل  ي��ع��ود  للجوجيت�صو،:" 
حتقيق هذا االإجن��از الكبري اإىل دعم 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل- 
اإىل  ق��اده��ا  ال���ذي  االإم����ارات  لريا�صة 
االأب����واب، وكذلك  اأو���ص��ع  م��ن  العاملية 
ال�����ص��ي��خ خ��ال��د ب��ن حممد  دع���م �صمو 
املجل�س  ع�����ص��و  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اأب��وظ��ب��ي، رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
لريا�صة  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب 
الدافع  ���ص��ّك��ل  وال�����ذي  اجل��وج��ي��ت�����ص��و 

احلثيثة  واملتابعة  امل�صتمر،  لتطورها 
رئي�س  الها�صمي  املنعم  عبد  ل�صعادة 
واالآ�صيوي  االإم�����ارات�����ي  االحت����ادي����ن 
النائب االأول لرئي�س االحتاد الدويل 
وتوجيهاته على �صعيد تعزيز انت�صار 
ممار�صيها  ق��اع��دة  وت��و���ص��ي��ع  ال��ل��ع��ب��ة 
الرامج  اأف�صل  تنفيذ  من  انط�قا 
املنتخب  ح��ّق��ق  وتابع:"  العاملية".  
الوطني اإجنازا ا�صتثنائيا من النواحي 
كافة، ولعل اأبرز معامل االإجناز تت�صح 
من خ�ل حتقيق دولة االإمارات 68 
كبري  بفارق  متفوقة  ملونة  ميدالية 
على املنتخبات االأخرى التي حلت يف 
املراكز التالية تباعا وهي كازاخ�صتان 
االإمارات  فاأبطال  وال��ي��ون��ان،  واأملانيا 
تفوقوا على اأنف�صهم وعلى املنتخبات 
بدليل  االأ�صعدة  كافة  على  االأخ���رى 
واحدة  ن�صخة  يف  ذهبية   28 ح�صد 
تاريخ  م�����ص��ب��وق يف  غ����ري  اأم������ر  وه�����و 
ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و منذ 

املنهايل:"  واأ����ص���اف  انط�قتها".  
يرتبط  ال��ك��رى  االإجن�����ازات  حتقيق 
ال��دوام مبجموعة من العنا�صر  على 
االأ����ص���ا����ص���ي���ة ل���ل���ن���ج���اح، وك������ان ل����دور 
واملدربني  للمنتخب  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از 
همم  ا����ص���ت���ن���ه���ا����س  يف  ك����ب����ريا  اأث��������را 
ال����ع���ب���ني وال����ع���ب���ات واإع����داده����م 
والنف�صي  وال���ب���دين  ال��ف��ن��ي  االإع�����داد 
والزمان  املكان  اختيار  عر  االأم��ث��ل، 
للمع�صكرات  امل��ن��ا���ص��ب��ة  وال�����رام�����ج 
�صاهمت  التي  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية 
يف رفع جاهزيتهم ولياقتهم البدنية 

للو�صول اإىل قمة امل�صتويات".

مكا�سب  6
فاإن  الفنية  التقييمات  ع��ن  وب��ع��ي��دا 
ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و ومع 
اأم�س  مناف�صاتها  على  ال�صتار  ا�صدال 
رئ��ي�����ص��ي��ة لدولة  م��ك��ا���ص��ب   6 ح��ق��ق��ت 
االإم���������ارات ومل��ن��ت��خ��ب��ه��ا ال���وط���ن���ي، يف 

جديدة  جمموعة  ت��ق��دمي  مقدمتها 
م��ن امل��واه��ب ال�����ص��اع��دة ب��ن��ني وبنات 
مرة  الأول  امل��ي��دال��ي��ات  ح�صدت  ال��ت��ي 
وقدمت  ال�صكل  بهذا  عاملي  ح��دث  يف 
ن��ف�����ص��ه��ا ج��ي��� ج���دي���دا ي�����ص��ت��ح��ق اأن 
ي��ح�����ص��ل ع��ل��ى ال��ف��ر���ص��ة ال��ك��ام��ل��ة يف 
خمتلف  يف  الدولة  لتمثيل  امل�صتقبل 

اال�صتحقاقات القارية والعاملية.

موؤ�سرات اأداء
ومن املكا�صب اأي�صا االحتكاك القوي 
العبي  اأق����وى  م��ع  ال��وط��ن��ي  ملنتخبنا 
العامل واكت�صاب اخلرة من خمتلف 
امل��دار���س، وال��ت��ع��رف على اجل��دي��د يف 
ال����دول ال��ت��ي ح��ق��ق��ت ق��ف��زات نوعية 
كازاخ�صتان  منتخب  ومنها  م��وؤخ��را 
اليونان  ومنتخبات  اأملانيا،  ومنتخب 
التطور  م��وؤ���ص��رات  لقيا�س  واأجن����وال، 
ال�صنية  املراحل  ل�عبينا يف خمتلف 
مناف�صة  خ�����ل  م���ن  واق���ع���ي  ب�����ص��ك��ل 

عاملية.

تكامل الأدوار
اأما املك�صب الثالث فهو تكامل االأدوار 
خمتلف  جهود  ت�صافر  قيمة  وتعزيز 
املوؤ�ص�صات يف ابوظبي خلدمة البطولة 
اأبهرت  التي خرجت يف �صورة مميزة 
مكانة  ور�صخت  ال��دول��ة،  �صيوف  ك��ل 
اأبوظبي عا�صمة للجوجيت�صو العاملي 

واأكر مطور للعبة يف العامل. 

دور املتطوعني
وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��م��ك�����ص��ب ال����راب����ع من 
املتطوعني  يف  املتمثل  فهو  البطولة 
ودورهم الكبري الذي قاموا به يف كل 
اللجنة  مل�صاعدة  بالبطولة،  اللجان 
امل��ن��ظ��م��ة، ح��ي��ث ك��ان��وا دائ��م��ا يف قلب 
احل���دث، وك��ان��وا م��ن اأ���ص��ب��اب جناحه 
دولية  خ��رات  واكت�صبوا  الرئي�صية، 
����ص���وف ت���ع���زز ع��م��ل��ه��م االح�������رتايف يف 

االأحداث امل�صتقبلية. 

تغطية اعالمية عاملية 
يف  اأي�صا  حتققت  التي  املكا�صب  وم��ن 
البطولة التغطية االع�مية العاملية 
وال�صوء  ال���ل���غ���ات،  ب��ك��ل  مل��ن��اف�����ص��ات��ه��ا 
الكبري الذي �صلط على فعالياتها من 
و�صائل  امل�����ص��ارك��ة، يف  ال���دول  خمتلف 
حيث  واحلديثة،  التقليدية  االع���م 
مقتطفات  وعر�صت  اأخبارها  تناقلت 
االإع�مية يف  الو�صائل  ع�صرات  منها 

خمتلف الدول امل�صاركة.

دعم الأبناء
اأما املك�صب االأخري فهو املتعلق بزيادة 
اجلوجيت�صو  ري��ا���ص��ة  ب��ني  ال���رواب���ط 
اأ�صبحت  حيث  االإم��ارات��ي،  واملجتمع 
بدور  اقتناعا  اأكرث  والعائ�ت  االأ�صر 
�صلوكيات  تطوير  يف  الريا�صة  ه��ذه 
وبناتهم،  اأب���ن���ائ���ه���م  ح���ي���اة  واأمن�������اط 
ال��ق��ي��م املهمة  ال��ك��ث��ري م���ن  وت��ع��زي��ز 
االن�صباط  راأ����ص���ه���ا  وع���ل���ى  ل��دي��ه��م 
وال�صجاعة وال�صر والتحمل والثقة 
ب��ال��ن��ف�����س، مب���ا ���ص��ي��ك��ون ل���ه االأث�����ر يف 
اللعبة،  ان��ت�����ص��ار  م���ن  امل���زي���د  حت��ق��ي��ق 
االأ�صر والعائ�ت  واملزيد من مت�صك 
امل�صاركات  يف  وبناتهم  اأبنائهم  بدعم 

امل�صتقبلية.

على اأنف�سهم وعلى املنتخبات الأخرى على كافة الأ�سعدة  تفوقوا  الإمارات  اأبطال  املنهايل:  • مبارك 
يعك�ض تطور ا�سرتاتيجية الحتاد يف رعاية و�سقل املواهب  الالعبني  • اأداء 

فخورون باإجناز الأبطال وثقتنا فيهم بال حدود ال�سمري:  • حميد 

•• زيوريخ - وام:

الفني  امل����دي����ر  ي���اك���ني  م������راد  اأع����ل����ن 
القدم  ل��ك��رة  ال�����ص��وي�����ص��ري  للمنتخب 
لفريقه،  النهائية  القائمة  عن  اأم�س 
ال��ت��ي ���ص��ي��خ��و���س ب��ه��ا ف��ع��ال��ي��ات كاأ�س 

العامل 2022 . 
بقيادة  الع��ب��ا   26 ال��ق��ائ��م��ة  وت�����ص��م 
ج���ران���ي���ت ت�����ص��اك��ا الع����ب خ���ط و�صط 

اأر�صنال االإجنليزي. 
ال�صوي�صري  امل���ن���ت���خ���ب  وي����خ����و�����س 
ملونديال  االأول  ال��������دور  ف���ع���ال���ي���ات 
ال�صابعة،  امل��ج��م��وع��ة  �صمن   2022
الرازيل  منتخبات  اأي�صاً  ت�صم  التي 

و�صربيا والكامريون. 
ياكني  اأعلنها  ال��ت��ي  القائمة  و�صمت 
اأكاجني  وم��ان��وي��ل  اإي��ب��ت�����ص��ر  مي�صيل 
اإيلفيدي  ون��ي��ك��و  ك���وم���ريت  واإي�������راي 
فا�صناخت  وكري�صتيان  اإمبولو  وبريل 
وفابيان  ف���رين���ان���دي���ز  واإدم���ي���ل�������ص���ون 
ي�صاري  واأردون  ف��رول��ر  ف��راي ورمي��و 

ونوا  ك��وب��ل  وج��ري��ج��ور  ك��ون  وفيليب 
وفابيان  اأوم���ل���ن  وج��ون��ا���س  اأوك���اف���ور 
راي���در وري��ك��اردو رودري��ج��ي��ز وفابيان 
�صار وهاري�س �صفريوفيت�س و�صريدان 
���ص��اك��ريي وي����ان ���ص��وم��رج وب��ري��ل �صو 
فارجا�س  وروب�����ن  ���ص��ت��ي��ف��ن  وري���ن���ات���و 

ت�صاكا  وج��ران��ي��ت  فيدمري  و�صيلفان 
وديني�س زكريا. 

وت���اأك���د غ��ي��اب ح��ار���س امل��رم��ى اإيفون 
م�����ف�����وج�����و ع�������ن ق�����ائ�����م�����ة امل���ن���ت���خ���ب 
 2022 م���ون���دي���ال  يف  ال�����ص��وي�����ص��ري 

ب�صبب االإ�صابة. 

املنتخب ال�سوي�سري يعلن قائمته 
النهائية لكاأ�ش العامل 2022 

•• اأبوظبي - وام:

رمبا حتفل �صفوف املنتخب املغربي لكرة القدم بالعديد من ال�عبني البارزين اأ�صحاب االأ�صماء الكبرية 
يف خطي الو�صط والهجوم، ولكن الظهري االأمين اأ�صرف حكيمي يظل هو املحور االأهم يف اأداء الفريق. 

وعندما يخو�س املنتخب املغربي بطولة كاأ�س العامل 2022 خ�ل الفرتة املقبلة، �صيعول الفريق 
من  الفريق  يبداأ  التي  ال�صعبة،  املجموعة  ه��ذه  مواجهة  يف  حكيمي  واإمكانيات  خ��رة  على  كثريا 
خ�لها رحلته يف هذه الن�صخة من املونديال؛ حيث ت�صم املجموعة منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.  
ال�24، لكنه يحظى بخرة هائلة اكت�صبها من اللعب  اأيام قليلة بعيد مي�ده  واحتفل حكيمي قبل 
مع  العديدة  م�صاركاته  وكذلك من  املا�صية  ل�صنوات  م��دار  على  االأوروب��ي��ة  االأن��دي��ة  اأك��ر  لعدد من 

املنتخب املغربي. 
والتحق حكيمي بقطاع النا�صئني يف نادي ريال مدريد االإ�صباين يف 2006، وهو ال يزال يف الثامنة 
اإليه االأنظار ب�صدة بعد  2016 ليجذب  من عمره، وظل به حتى التحق بالفريق الثاين للنادي يف 
تاألقه ال�فت مع الفريق، ما �صاهم يف التحاقه بالفريق االأول يف 2017 قبل اإعارته يف املو�صم التايل 

اإىل بورو�صيا دورمتوند ليتاألق يف �صفوف الفريق االأملاين على مدار مو�صمني. 
�صجل  اأي�صا حيث  ليحقق معه جناحا كبريا  االإي��ط��ايل  ان��رت مي�ن  اإىل  انتقل حكيمي   ،2020 ويف 

رغم كونه مدافعا، و�صاهم هذا يف انتقاله اإىل باري�س �صان  االإيطايل  بالدوري  مباراة   37 يف  اأهداف   7
جريمان الفرن�صي يف 2021 ليبداأ معه رحلة جديدة من التاألق يف املو�صمني املا�صي واحلايل. 

ال�صوبر  األقاب مهمة منها  اأح��رز حكيمي عدة  االآن،  االأندية حتى  امل�صرية احلافلة على م�صتوى  وخ�ل هذه 
االأمل��اين مع  وال�صوبر  ريال مدريد  االأندية مع  االأوروب��ي ومونديال  وال�صوبر  اأوروب��ا  اأبطال  االإ�صباين ودوري 

دورمتوند كما توج بلقب الدوري املحلي مع كل من انرت و�صان جريمان. 
وبرغم هذا، ال يزال ال�عب يف مرحلة البحث عن لقب مع املنتخب املغربي حيث خرج مع الفريق من دور 
الثمانية يف كاأ�س اأمم اأفريقيا، التي ا�صت�صافتها الكامريون مطلع العام احلايل بالهزمية اأمام املنتخب امل�صري 

يف الوقت االإ�صايف للمباراة. 
اأنه من  2022 خا�صة  ويعول املنتخب املغربي كثريا على خرة حكيمي يف م�صاركته املرتقبة مبونديال 

اأكرث العبي اجليل احلايل خو�صا للمباريات الدولية مع الفريق؛ حيث خا�س حتى االآن 53 مباراة دولية 
�صجل خ�لها 8 اأهداف من بينها 3 اأهداف يف 13 مباراة مع الفريق هذا العام. 

و�صبق حلكيمي امل�صاركة مع الفريق يف مونديال 2018 عندما كان ال يزال دون ال�20 من عمره، ولكنه 
اأ�صبح االآن اأكرث ن�صجا و�صهرة وخرة مما كان قبل 4 �صنوات. 

ويتمتع حكيمي باإمكانيات فائقة من حيث ال�صرعة والقدرة على اجتياز دفاع الفرق املناف�صة اإ�صافة 
االأهداف  العديد من  ت�صجيل  �صاهم من خ�لها يف  والتي  الثابتة  الرك�ت  املحكمة من  لت�صديداته 
م�صاركته  املغربي يف  املنتخب  عليها  يعتمد  التي  االأ�صلحة  اأه��م  تكون من  وقد  لها،  لعب  ايل  للفرق 

املرتقبة باملونديال. 

كاأ�ش العامل 2022... اأ�سرف حكيمي.. حمور 
الأداء وم�سدر التفوق الرئي�سي يف املنتخب املغربي 

منتخب الذهب ي�سّطر التاريخ.. 68 ميدالية ت�سع جوجيت�سو الإمارات على قمة العامل



ت�سعيني ينجو بعد �سقوطه يف بركة ليومني
جنا مزارع اأ�صرتايل ُيدعى توم كيلني 95 عاما باأعجوبة، بعد اأن 
اأن  قبل  منزله،  قريبة من  بركة وحل  يومني حما�صرا يف  ق�صى 

ي�صل �صديقه الإنقاذه.
وكان العجوز كيلني قرر اخلروج على منت جراره، لتفح�س اأنابيب 
الري يف حديقة منزله مبنطقة كارتر ريدج القريبة من بريزبني 
باأ�صرتاليا. وقال �صديق املزارع ديف جراي، اإنه ذهب للبحث عن 
اأقلقه على  اإج��اب��ة، م��ا  ب��ه ع��دة م��رات لكن دون  ت��وم، حيث ات�صل 
يف  �صديقه  دي��ف  وج��د  املنطقة،  يف  البحث  وبعد  ال���ويف.  �صديقه 
وقت مبكر من �صباح الث�ثاء 8 اأكتوبر، على بعد اأمتار قليلة من 

جراره املقلوب، اإذ بدا ملقى يف بركة طني قريبة من ال�صد.
الوحل،  م��ن  �صديقه  �صحب  على  وعمل  ال��ف��ور  على  ج��راي  وقفز 

وات�صل بخدمات الطوارئ.
�صباحا،  ال�7  ال�صاعة  عند  احل���ادث  م��ك��ان  اإىل  امل�صعفون  وو���ص��ل 
وح���اول���وا ع����ج ال��ع��ج��وز ك��ي��ل��ني م��ن ان��خ��ف��ا���س ح����رارة اجل�صم، 

واجلفاف وبع�س االإ�صابات الطفيفة.
وع��ن احل���ادث، ق��ال ج��راي اإن �صديقه �صقط ع��ن ج���راره، ومكث 
اأك��ت��وب��ر، غ��ري ق��ادر على طلب  يف الطني منذ ظهر ي��وم االأح���د 5 
امل�صاعدة. وحتى اللحظة مل يت�صح ال�صبب الذي منع العجوز من 
احلركة بعد ال�صقوط بركة الوحل، اإذ مل يتبني اإن كان قد عانى 

من عار�س �صحي اأم اأن �صقوطه عن اجلرار قد �صل حركته.

�سبعيني يفوز باأكرب رهان قيمته 74 مليون دولر
فاز رجل يبلغ من العمر 71 عاماً مبا ُيعتقد اأنه اأكر رهان ريا�صي 
 74 تبلغ  العامل ليح�صل على تعوي�صات �صخمة  االإط���ق يف  على 
اأمريكي. فاز االأمريكي جيم ماكنجفيل، باأكر رهان  مليون دوالر 
ريا�صي يف العامل، بعدما راهن على فوز فريق البي�صبول االأمريكي 
اأ�صرتو�س على في�دلفيا فيليز بنتيجة “4-1”، يف املباراة ال�صاد�صة 
ف��وز فريق  امل��ب��ارة، راه��ن ماكنجفيل على  ال��ع��امل. قبل  من بطولة 
على  االأم��ام��ي  ال�صف  يف  جل�س  ث��م   ،”1-4“ بنتيجة  اأ���ص��رتو���س 
فاز  بعدما  امل��درج��ات  يرق�س يف  وه��و  و�صوهد  م��درج��ات اجلمهور. 
و�صائل  على  الحتفاالته  �صورة  الحقاً  ماكنجفيل  ون�صر  بالرهان. 
التوا�صل االجتماعي، حيث ظهر وهو يحمل حقيبة مليئة بالنقود 
كتب  كما  اأمريكي”.  دوالر  مليون   74 على  ح�صلت  “ هكذا  وكتب 
ولفريق  هيو�صنت،  مدينة  ملجل�س  م��وؤث��رة  �صكر  ر�صالة  ماكنجفيل 
فوز  ياأتي  ال��ره��ان.  اأث��ن��اء  �صاندته  التي  ليندا  ولزوجته  اأ�صرتو�س 
الرجل، بعد خ�صارته قرابة مليون دوالر اأمريكي يف رهان �صابق يف 
مايو، و 7 مليون يف رهان اآخر يف فراير. ومبا اأن املراهنات الريا�صية 
فاإنه  ماكنجفيل،  فيها  يعي�س  التي  تك�صا�س  والي��ة  يف  قانونية  غري 

ي�صافر اإىل ال�س فيغا�س اأو لويزيانا ليقوم باملراهنة.

بيع ما�سة الكمرثى يف مزاد
�صكل  على  وردي���ة  اأمل��ا���ص��ة  اأك��ر  اإن  ل��ل��م��زادات  كري�صتيز   دار  قالت 
28.4 مليون  كمرثى تطرح يف مزاد على االإط���ق، بيعت مقابل 
الدار  نظمته  م��زاد  يف  دوالر"،  مليون   28.8  " �صوي�صري  فرنك 

ملجوهرات نادرة .
18.18 قرياط، قدرت قبل املزاد  وكانت قيمة االأملا�صة، التي تزن 
وردية  اأملا�صة  واأك��ر  25 و35 مليون دوالر.  ي��رتاوح بني بني  مبا 
زاهية بيعت يف مزاد من تنظيم دار "كري�صتيز" كانت تزن 18.96 
2018، وهو �صعر  50.4 مليون دوالر عام  ق��رياط، وبيعت مقابل 

قيا�صي عاملي للقرياط الواحد من االأملا�س الوردي يف مزاد.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

القردة تعزي نف�سها بالدمى بعد فقد اأطفالها
ا�صُتبعدت عن �صغارها وجدت  باأّن القردة االأمهات التي  اأجرتها جامعة هارفارد  اإليه درا�صة  ا�صتنتاج تو�صلت  اأثار 
التي  باالختبارات  املرتبطة  االأخ�قيات  �صاأن  القائم يف  النقا�س  اإحياء  ليعيد  وا�صعاً  الدمى، جداًل  عزاًء يف  اأحياناً 

جُترى على احليوانات.
ومل يلق مقال بعنوان "عوامل حمّفزة مل�صاعر االأمومة" كتبته عاملة االأع�صاب مارغرت ليفينغ�صتون ردود فعل قوية 

عقب ن�صره يف جملة "برو�صيدينغز اأوف ذي نا�صونال اأكادميي اأوف �صاين�س" خ�ل �صبتمر -اأيلول.
لكن مبجرد تناولها عر مواقع التوا�صل، تلقت الدرا�صة وابً� من االنتقادات، فيما وّقع 250 عاملاً ر�صالة طالبوا 

فيها املجّلة ب�صحب املقال.
واأعادت جمعيات مدافعة عن حقوق احليوانات التذكري بدرا�صات �صابقة اأجرتها مارغرت ليفينغ�صتون، التي قامت 

بتقطيب جفون �صغار قردة لفرتة موقتة بهدف درا�صة تاأثري ذلك على قدرات هذه احليوانات املعرفية.
ا�صتخدام اأ�صاليب وح�صية

على  ن�صتح�صل  اأن  ميكننا  "ال  هوبايرت:  كاثرين  اال�صكتلندية  اأن���دروز  �صانت  جامعة  يف  الرئي�صيات  عاملة  وكتبت 
موافقة القردة الإجراء هكذا جتارب عليها، لكن ميكننا التوقف عن ا�صتخدام اأ�صاليب وح�صية ون�صرها والرتويج لها 

فيما ندرك اأّنها تت�صبب يف معاناة كبرية لهذه احليوانات".
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جراح ي�سف احلياة بعد املوت بعدما دخل يف غيبوبة
اأكد جراح اأع�صاب اأنه اختر احلياة بعد املوت خ�ل غيبوبة ا�صتمرت �صبعة 

اأيام وهو االآن يكر�س حياته الإثبات ذلك.
وعانى الدكتور اإينب األك�صاندر من اإ�صابة �صديدة يف الدماغ، ومت و�صعه يف 
غيبوبة ب�صبب عدوى بكتريية حادة يف عام 2008، ويقول اإنه راأى مر�صداً 

روحياً على جناح فرا�صة قاده عر ثقب دودي.
وقال األك�صندر اإن التقارير الطبية تظهر اأن عقله "مل يكن يواجه اأي حلم 
اأو هلو�صة"، وو�صف روؤية �صور مظلمة، وعندما يحاول �صرحها ل�آخرين 
يفرت�صون اأنه "مل يكن مكاناً لطيفاً للغاية" لكنه ي�صر على اأنه مل يكن 
اأبي�س  ن��ور  له  ذاك��رة عن حياته ثم ظهر  األك�صندر  ل��دى  خائفاً. ومل يكن 
اخرتق الظ�م م�صحوباً ب� حلن مو�صيقي مثايل. وعلى اجلانب االآخر من 

الثقب الدودي، اختر الطبيب عاملاً و�صفه باأنه اأ�صبه باجلنة.
ويف حديث ل�صحيفة ذا �صن، قال األك�صندر "لقد كان نوعاً ما مثل املدينة 

الفا�صلة الأف�طون. لقد كان عاملاً من الكمال".
وو�صف املر�صد الروحي نف�صه باأنه امراأة مل تتكلم ولكن لها عيون "براقة" 
وابت�صامة دافئة، مت�أه بحب خال�س. وخ�ل رحلته عر "الظ�م الداكن" 

كان هناك كيان مل ي�صتطيع حتديد ماهيته.
ويو�صح األك�صندر اإن التجربة برمتها اأعادت اإليه اإميانه الذي كان قد فقده 

قبل �صنوات، بح�صب �صحيفة مريور الريطانية.

كان ي�سطاد فحاول القر�ش ا�سطياده
يدري  اأن  دون  اأ���ص��رتال��ي��ا،  يف  ترفيهية  �صيد  رح��ل��ة  يف  غ���ورن  ماثيو  خ��رج 
اأخطر  باغتته  بعدما  امل��وت  خلطر  تعر�صه  ك��ادت  الرحلة  اأن  ال�صياد  ه��ذا 

احليوانات البحرية.
القارب  ي��ق��ود  ك��ان  ماثيو  اأن  الريطانية  ميل"  "ديلي  �صحيفة  وذك���رت 
جنوبي  يقع  ال���ذي  �صبن�صر،  خليج  يف  "كياك"،  ال�صكل  ال��ط��ويل  ال�صغري 

اأ�صرتاليا عندما وقع احلادث.
وكان ي�صع كامريا على قبعته وثقت ما حدث، ور�صدت اقرتاب �صمكة قر�س 

عم�قة يبلغ طولها 3 اأمتار.
القارب  اأ�صفل  وتكرارا  م��رارا  حامت  اإذ  العابر،  باملرور  ال�صمكة  تكتف  ومل 
كان  الذي  املكان،  عن  ل�بتعاد  التجديف  الرجل  حاول  وعندما  ال�صغري. 
قريبا من ال�صاطئ، باغته القر�س وحاول انتزاع املجداف الذي كان بحوزته. 
اإىل  القر�س  ال��درع احلامي من �صمك  ال�صياد بخطئه يف عدم جلب  واأق��ر 
ال�صاحلية حتظى  املنطقة  اإن  املحلي  املجل�س  با�صم  وقال متحدث  القارب. 

ب�صعبية بني ال�صيادين لكونها غنية باأ�صماك الكنعد والنها�س.
واأ�صاف اأن معظم اأ�صماك القر�س التي تاأتي هنا حل�صن احلظ تتغذى على 
�صمك الكنعد. وقال: "عندما تكون هناك �صمكة كبرية، �صتكون هناك �صمكة 

اأكر".

بروز قمر الدم يف يوم 
انتخابات الكونغر�ش 

الظاهرة  اأن  فلكية،  تقارير  ذك��رت 
املعروفة ب�"قمر الدم" �صترز يوم 
الث�ثاء، من جراء حدوث خ�صوف 
كلي للقمر، بينما يتوجه الناخبون 
االأمريكيون اإىل �صناديق االقرتاع 
يف  ب���اأ����ص���وات���ه���م  االإدالء  الأج�������ل 
الن�صفي  ال���ت���ج���دي���د  ان���ت���خ���اب���ات 

للكونغر�س.
اإ�����س  ب����ي  "�صي  م���وق���ع  وب��ح�����ص��ب 
يف  �صتحدث  الظاهرة  ف��اإن  نيوز"، 
وقت مبكر من الث�ثاء، وهي اآخر 
يف  �صي�صجل  للقمر  كامل  خ�صوف 

ال�صنوات الث�ث املقبلة.
وه����ذا ال��ق��م��ر ال����ذي ي��ك��ون كام� 
درجات  اأق�صى  �صيبلغ  نوفمر  يف 
ال�صاد�صة  ال�����ص��اع��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��ط��وع 

�صباحا بتوقيت �صرق اأمريكا.
واأو�صحت وكالة الف�صاء االأمريكية 
"نا�صا"، اأن اخل�صوف الكلي يح�صل 
واالأر�����س  ال��ق��م��ر  ع��ن��دم��ا ي�صطف 
وعندئذ  واح��د،  خط  يف  وال�صم�س 

ي�صبح القمر يف ظل االأر�س.
اأن  ي�����ص��ت��ط��ي��ع  ال  ال��ق��م��ر  اأن  ومب����ا 
بالكامل،  ال�صم�س  قر�س  يحجب 
فاإن الك�صوف ي�صبح ظاهرة ميكن 
ر�صدها، وهذا االأم��ر يح�صل هذه 

املرة يف الثامن من نوفمر.
اأحلك  يف  ال��ق��م��ر  ي�صبح  وح��ي��ن��م��ا 
باللون  يبدو  االأر���س،  مناطق ظل 
"قمر  االأحمر، ولذلك اأطلق عليه 
بني  �صي�صتمر  االأم��ر  وه��ذا  الدم"، 
وال�صاد�صة  دقيقة  و17  اخلام�صة 

و42 دقيقة بتوقيت �صرق اأمريكا.

متاثيل برونزية يف اإيطاليا 
تعيد كتابة التاريخ

اأع���ل���ن���ت ال�������ص���ل���ط���ات االإي���ط���ال���ي���ة، 
ل�"متاثيل  ه���ام���ا  اأث���ري���ا  اك��ت�����ص��اف��ا 
حقبة  ك��ت��اب��ة  ���ص��ت��ع��ي��د  برونزية" 
وزارة  وذك���رت  ال��ب���د.  يف  تاريخية 
بيان �صحفي  االإيطالية يف  الثقافة 
�صمن  ي���اأت���ي  االك���ت�������ص���اف  ه����ذا  اأن 
االأثرية  القطع  للتنقيب عن  حملة 
يف م��ن��ط��ق��ة ال���ي���ن���اب���ي���ع احل����راري����ة 
الواقعة  بانيه"  دي  كا�صانو  "�صان 
تو�صكانا  اإقليم  يف  �صيينا  مدينة  يف 
االإي����ط����ايل، ح��ي��ث ع���رث ف��ري��ق من 
خراء االآثار على متاثيل برونزية 
 2000 م��ن  اأك��رث  اإىل  عمرها  يعود 
عام، اإ�صافة اإىل 5000 قطعة نقدية 
م���ن ال���ذه���ب وال��ف�����ص��ة وال���رون���ز. 
واأو�صحت الوزارة اأن هذه التماثيل 
ت���وف���ر دل���ي���� ت��اري��خ��ي��ا ه���ام���ا من 
حول  التاريخ  كتابة  يعيد  اأن  �صاأنه 
م��ن ح�صارة  ال��ب���د  ان��ت��ق��ال  كيفية 
با�صم  ُت���ع���رف  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  ق��دمي��ة 
"االإترو�صكانية" اإىل االإمراطورية 

الرومانية.
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ال�������وزارة ب��ن��اء متحف 
جديد يف منطقة الينابيع احلرارية؛ 
امل��ك��ت�����ص��ف��ة، نظرا  االآث��������ار  الإي��������واء 
املتاحف  م��دي��ر  وك�صف  الأهميتها. 
يف وزارة الثقافة االإيطالية ما�صيمو 
العثور  التماثيل مت  اأن هذه  اأو�صانا 
عليها يف حالة حفظ ممتازة، وذلك 
يحميها.  ك��ان  ال��ذي  الطني  بف�صل 
تابويل،  جاكوبو  �صرح  ناحيته،  من 
االأثار  ع��ن  التنقيب  اأع��م��ال  من�صق 
�صيينا"  اأوف  "فوريرز  جامعة  من 
"االكت�صاف  ه����ذا  اأن  االإي���ط���ال���ي���ة، 
نقو�صا  ت�صم  التماثيل  الأن  م��ه��م؛ 

رومانية واإترو�صكانية".

كيت ميدلتون تقدم حتية 
خا�سة للملكة اإليزابيث

بنهاية  الحتفال  للتجهيز  ميدلتون،  كيت  ب��داأت 
اأمرية ويلز  اأن  اأعلن ق�صر باكنغهام،  العام، حيث 
دي�صمر،   15 يف  وذل��ك  ترانيم  حفل  ت�صت�صيف 
الريطانية  امل���ال���ك���ة  ال��ع��ائ��ل��ة  ���ص��ت��ج��ت��م��ع  ح��ي��ث 
واملتطوعني  اخل����ريي����ة  اجل���م���ع���ي���ات  وم���وظ���ف���ي 
االأمامية  اخل��ط��وط  يف  وال��ع��ام��ل��ني  املجتمعيني 
العام  بنهاية  ل�حتفال  وغ��ريه��م،  والع�صكريني 
ويلز  اأم���رية  وت�صتعد  اجل��دي��د.  ال��ع��ام  وا�صتقبال 
اإليزابيث  الراحلة  للملكة  خا�صة  حتية  لتقدمي 
اأيدتها  ال���ت���ي  ال��ق��ي��م  ���ص��ت��ع��ر���س  ال��ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث 
واأر�صتها ج�لة امللكة خ�ل حياتها وعهدها، مثل 
هذا  وُيعتر  االآخرين،  ودعم  والرحمة  التعاطف 
العام االأول الذي يكون بدون "اإليزابيث" منذ ما 

يقارب من 100 عام.
وقال الق�صر: "هذه املبادئ يتم تبادلها وجت�صيدها 
دعوتهم  الذين متت  امللهمني  ال�صيوف  قبل  من 
اإىل الدير من جميع اأنحاء اململكة املتحدة تقديًرا 
جلهودهم الدوؤوبة مل�صاعدة ورعاية من حولهم".

ممر�ش ي�سرق �سن ذهب من فم متوفى
اأقدم ممر�س ليبي على �صرقة �صن ذهب من فم مري�س 
العامة  ب���االإدارة  القانون  اإنفاذ  اإدارة  وقالت  وفاته.  بعد 
األقت  اإن��ه��ا  ال�����ص��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ف���رع  االأم��ن��ي��ة  للعمليات 
امل�صت�صفيات،  ب��اأح��د  يعمل  ال���ذي  املمر�س  على  القب�س 
دون اأن ت�صميه، لقيامه ب�صرقة " �صن ذهب " من مري�س 
بعد وفاته. واأ�صارت االإدارة يف بيان اإىل اأن مواطنا ح�صر 
�صرقة من جثمان والده  واقعة  اىل مقرها ل�إب�غ عن 
اأن تقدم ب�صكوى ر�صمية لدى مركز �صرطة  املتوفى بعد 
احل��دائ��ق ���ص��د جم��ه��ول، اأو���ص��ح م��ن خ���ل��ه��ا اأن والده 
قبل  امل�صت�صفى  اأق�صام  اأحد  اإىل  اإدخاله  ومت  مري�صاً  كان 
اأن مي��وت، وعقب ذل��ك تعر�س جثمان وال��ده بعد وفاته 
ال�صكوى  اإح��ال��ة  " م��ن فمه. ومت��ت  " �صن ذه��ب  ل�صرقة 
اإىل اإدارة اإنفاذ القانون باالإدارة العامة للعمليات االأمنية 
فرع املنطقة ال�صرقية حيُث انتقلت جمموعة من مكتب 
التحريات اإىل امل�صت�صفى جلمع املعلومات والتحري، وبعد 
التحقيق مت التعرف على اجل��اين ال��ذي اع��رتف بفعلته 

واأح�صر �صن الذهب امل�صروق، قبل اإحالته للق�صاء.

يقتل والدته و�سقيقتيه ب�سبب الإرث
اأقدم �صاب عراقي، على قتل والدته و�صقيقتيه يف منطقة 
على  خ�فات  ب�صبب  ب��غ��داد،  العا�صمة  �صمال  الكاظمية 
نيوز"،  ل�"اإرم  عراقية،  اأمنية  وقالت م�صادر  املنزل.  اإرث 
اإن "�صابًّا يبلغ من العمر 30 عاًما اأقدم على قتل والدته 
�ص�ح  م��ن  عليهن  ال��ن��ار  اإط�����ق  خ����ل  م��ن  و�صقيقتيه 
وفق  املنزل"،  اإرث  على  معهن  اخل���ف  ب�صبب  م�صد�س، 
اإىل  فرَّ  "ال�صاب  اأن  امل�صادر  وبينت  االأول��ي��ة.  التحقيقات 
جُتري  فيما  وال�صقيقتني،  االأم  قتل  بعد  جمهولة  جهة 
قوات االأمن العراقية عملية م�حقة له من خ�ل ن�صر 
�صوره وا�صمه على نقاط التفتي�س داخل العا�صمة بغداد 
ويف نقاط اخلروج من العا�صمة اإىل املحافظات العراقية، 
ملنع هروبه". وارتفعت يف االآونة االأخرية يف عدد من املدن 
بع�س  بها  يقوم  ما  دائًما  والتي  القتل  جرائم  العراقية 
باالأموال،  تتعلق  عائلية  م�صاكل  ب�صبب  العائلة  اأف���راد 
واخل����ف���ات االأخ�����رى، م��ع االرت���ف���اع ال��ك��ب��ري يف عمليات 
االنتحار يف �صفوف الرجال والن�صاء ومبختلف االأعمار.

اأنفها بدون عظام اأو غ�سروف
حتولت �صابة هولندية ولدت بدون عظم اأنف اإىل موؤثرة 
على االإنرتنت، على الرغم من ا�صطرارها للتعامل مع 

الكثري من املتنمرين.
65000 متابع على ح�صابها  متتلك رومانا برونتجي�س، 
على تيك توك، حيث تن�صر مقاطع فيديو ق�صرية تقوم 

خ�لها بالغناء وتقدمي ن�صائح مفيدة حول املكياج.
متلك  ال  اأن��ه��ا  ع��ن  م��وؤخ��راً  الهولندية  امل��وؤث��رة  وك�صفت 
اأو غ�صروف، مما دفع الكثري من امل�صاهدين  اأنف  عظام 

لل�صخرية منها والتنمر عليها.
خ�ل اأحد املقاطع، و�صعت رومانا مكياجاً طبيعياً وهي 
تدفع اأنفها اإىل الداخل، وعندما التفتت اإىل جانبها ظهر 

اأنفها م�صطحاً متاماً ب�صبب غياب العظام والغ�صروف.
�صورة  بثقة،  عر�صت  اأن  بعد  املتنمرين  روم��ان��ا  وحت��دت 

اأنفها الغريبة التي �صاهدها 12.4 مليون �صخ�س. 

اكت�ساف نفق حتت معبد م�سري قدمي
ينقبون  ال��ذي��ن  م�صر،  يف  االآث���ار  علماء  اكت�صف 
اأب��و �صري قرب  ق��دمي مبنطقة  يف منطقة معبد 
اأنه  يعتقد  املعبد،  وا�صعا حتت  نفًقا  اال�صكندرية، 
رمبا يوؤدي اإىل املكان الذي دفنت فيه ملكة م�صر 

القدمية "كليوبرتا".
بيان  يف  امل�صرية  واالآث���ار  ال�صياحة  وزارة  وقالت 
ن�صر على ح�صابها يف في�صبوك اإن البعثة االأثرية 
�صان  جلامعة  التابعة  الدومينيكانية  امل�صرية 
دوم��ي��ن��غ��و ب��رئ��ا���ص��ة ك��اث��ل��ني م��ارت��ي��ن��ز، جن��ح��ت يف 
عمق  على  ال�صخر  يف  منحوت  نفق  ع��ن  الك�صف 
اأثناء  13 مرت حتت �صطح االأر���س وذلك  حوايل 
معبد  مبنطقة  للبعثة  االأث�����ري  احل��ف��ر  اأع���م���ال 
تابوزيري�س ماغنا، اأي "قر اأوزوري�س العظيم"، 

غرب االإ�صكندرية.
ال��ع��ام للمجل�س  االأم���ني  ع��ن  ال����وزارة  بيان  ونقل 
االأعلى ل�آثار، م�صطفى وزيري، قوله اإن النفق 
وارتفاعه  اأم���ت���ار،   1،305 ح����وايل  ط��ول��ه  ي��ب��ل��غ 
حوايل مرتين، كما مت العثور بالقرب من املعبد 

اإحداهما  االألب�صرت،  من  م�صنوعني  راأ�صني  على 
ل�����ص��خ�����س م���ن ال��ع�����ص��ر ال��ب��ط��ل��م��ي، واالآخ������ر من 

املرجح اأنه متثال الأبو الهول.
املبدئية  الدرا�صات  اأن  مارتينز  كاثلني  واأً�صحت 
املكت�صف  للنفق  املعماري  الت�صميم  اأن  اإىل  ت�صري 
يوبيلينو�س  نفق  ت�صميم  ك��ب��رية  ب�����ص��ورة  ي�صبه 
ب���ال���ي���ون���ان، ول��ك��ن��ه اأط������ول م���ن���ه، وا����ص���ف���ة اإي����اه 

ب�"االإعجاز الهند�صي".
 واأ�صافت اأنه اأثناء اأعمال احلفائر وامل�صح االأثري 
للنفق، مت الك�صف عن جزء من النفق غارق حتت 
عدد  على  العثور  مت  كما  املتو�صط  البحر  م��ي��اه 
حتت  اخلزفية  واجل���رار  الفخارية  االأواين  م��ن 
الروا�صب الطينية، باالإ�صافة اإىل كتلة م�صتطيلة 
اأعمال  احلجم من احلجر اجل��ريي، وبا�صتكمال 
احلفائر فقد اأثبتت العديد من ال�صواهد االأثرية 
تابوزيري�س  معبد  اأ�صا�صات  من  ج��زء  يوجد  اأن��ه 
البعثة  تعمل  وال��ت��ي  امل���اء،  م��غ��م��ورة حت��ت  ماغنا 

حاليا للك�صف عنه.

عار�سة الأزياء الأمريكية اإيف جوبز لدى و�سولها حل�سور حفل جوائز وول �سرتيت جورنال 2022 يف متحف الفن احلديث بنيويورك -ا ف ب

بريتني �سبريز تتهجم 
على ميلي بوبي براون 
عرت املمثلة املراهقة ميلي بوبي براون عن رغبتها بتج�صيد �صخ�صية 
الفنانة العاملية بريتني �صبريز يف فيلم �صرية ذاتية م�صتقبلية، وقالت 
يف اإحدى مقاب�تها: "اأعتقد اأن ق�صتها، اأواًل وقبل كل �صيء، اأتفهمها، 
واالآن ن�صاأت للتو يف نظر اجلمهور، اأ�صاهد مقاطع الفيديو اخلا�صة 

بها، اأ�صاهد املقاب�ت معها عندما كانت اأ�صغر �صًنا.
ال��ذي �صدر من ميلي  ال��ريء  االإع����ن  ب��دوره��ا على  الفنانة  وردت 
وقالت: "اأ�صمع عن اأ�صخا�س يريدون عمل اأف�م عن حياتي. يا �صاح، 
اأنا ل�صت ميتة. م�صرية اإىل والديها، جيمي ولني �صبريز "على الرغم 

من اأنه من الوا�صح متاًما اأنهم ف�صلوين ميتة".


