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اجلهات الإغاثية الإماراتية توا�صل  
م�صاعدة املت�صررين من اجلفاف يف ال�صومال 

•• اأبوظبي-وام:

بهيئة  ممثلة  الإماراتية  الإغاثية  اجلهات  وزع��ت 
الهلل الأحمر وم�ؤ�س�سة زايد للأعمال اخلريية 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  وم�ؤ�س�سة  والإن�سانية 
للنازحني  غ��ذائ��ي��ة  م������ادا  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��لأع��م��ال 
تاأثرا  الأكرث  املناطق  املت�اجدين يف  ال�س�ماليني 
باجلفاف، ت�سملت خميمات النازحني يف مقدي�س� 
هريان  مبحافظة  ومتابان  حما�س  منطقتي  ويف 
باإقليم هري �سبيلي، وذلك بالتن�سيق بالتعاون مع 

هيئة اإدارة الك�ارث ال�س�مالية. 
الإغاثية  اجل��ه���د  امل�����س��اع��دات �سمن  ه��ذه  ج���اءت 
لل�سعب  ال��دع��م  اأوج���ه  الإم��ارات��ي��ة يف تقدمي كافة 
ال�س�مايل ال�سقيق، من خلل ت�فري الحتياجات 
ال�سكان  م��ن  2.5 ملي�ن  م��ن  لأك���رث  ال�����س��روري��ة 
املت�سررين من م�جة اجلفاف، وذلك منذ و�س�ل 
العا�سمة  ميناء  اإىل  الإماراتية  امل�ساعدات  باخرة 
األف  من  اأك��رث  متنها  على  حتمل  والتي  مقدي�س� 
طن من امل�اد الغذائية والإغاثية املتن�عة منت�سف 

ال�سهر املا�سي. 
الإماراتية من خلل  الإغاثية  اجله�د  وتت�ا�سل 
ت������س��ي��ع ن��ط��اق ت����زي���ع امل�����س��اع��دات الإغ���اث���ة على 
املت�سررين من اجلفاف يف ال�س�مال الذي يعترب 
تاأثراً  الأف��ري��ق��ي  ال��ق��رن  منطقة  دول  اأك���رث  م��ن 
املنطقة،  على  حالياً  تخيم  التي  اجلفاف  بكارثة 
ال�س�مال  التي ي�اجهها  اأزمة اجلفاف  تعد  حيث 

الأ�س�اأ منذ عق�د. 
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رئي�س ك�ريا اجلن�بية يتحدث اإىل ال�سحفيني يف �سي�ل ويتعهد برد �سارم على التجربة ال�ساروخية   )ا ف ب( 

لبناني�ن يتجمع�ن خارج بنك بيبل��س حيث احتجز م�دع رهائن  )رويرتز(

حم�سن مرزوق ...م�سروع ت�ن�س غري معني بالنتخابات
الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ اأمام قناة بنما

وزيرا خارجية اأملانيا وب�لندا خلل م�ؤمتر �سحفي يف وار�س�    )رويرتز(

برلني: ن�أخذ التهديد النووي الرو�سي على حممل اجلد

الكرملني: ننتظر رئي�صًا اآخر اإذا مل يغري زيلين�صكي موقفه

مق�تالت اأمريكية وي�ب�نية جتري تدريب�ت ووا�سنطن تط�لب ب�جتم�ع ملجل�س الأمن اليوم

�صاروخ بال�صتي كوري �صمايل يحّلق فوق اليابان 

الت�سريعية التون�سية:
م�صروع تون�س والئتالف الوطني يقاطعان النتخابات

•• الفجر -تون�س:

املقبلة،  الت�سريعية  بالنتخابات  معنية  غري  اأنها  ت�ن�س،  م�سروع  حركة  اأعلنت 
معتربة اأن و�سع ق�انني انتخابية قبل النتخابات بفرتة قليلة وبطريقة ف�قية 
ل يتطابق مع املعايري الدولية والطبيعية للنتخابات. واأ�سارت، يف بيان، اإىل اأن 
اإخراج الأح��زاب من احلياة ال�سيا�سية وتع�ي�سها  الت�جه ال�سمني نح� حماولة 
املقارنة.  التجارب  اأثبتته  ال��ذي  الأم��ر  وه���  املجتمع،  �سيفّكك  قاعدية  مبقاربة 
واأكدت اأن الق�انني التي حتت�ي �سياغاتها على غم��س ي�سمح بتهديد احلرّيات 
مبا فيها حرية التعبري ل ت�سّكل �سياقا منا�سبا للعملية النتخابية احلّرة م�سيفة 
اأن التخلي عن مبدئي التنا�سف الفعلي لأع�ساء الغرفة الت�سريعية ي�سكل نك��سا 

عن التقدم الذي اأحرزته املراأة الت�ن�سية بف�سل ن�سالتها. )التفا�سيل �س10(

لبن�ن يواجه احتم�ل حدوث فراغ رئ��سي 

م�صل�صل اقتحام امل�صارف يتوا�صل

اأوروبا ترف�س التفاق الرتكي الليبي ب�صاأن الطاقة
تتحمل  ل  البالد  اأباد:  اإ�صالم 
الفي�صانات  من  التعايف  كلفة 

•• اإ�سالم اباد-رويرتز:

قالت وزيرة تغري املناخ الباك�ستانية 
�سريي رحمن الثلثاء اإن بلدها ل 
الإنفاق  من  املزيد  حتمل  ت�ستطيع 
على التعايف من الفي�سانات املدمرة 
تغري  على  فيها  بالل�م  ُيلقى  التي 
امل�ساعدة  ب��ت��ق��دمي  وط��ال��ب��ت  امل��ن��اخ، 
تد�سني  مع  اأ���س��رع  ب�ترية  الدولية 
املتحدة  الأمم  مطالبة جديدة من 
الأمم  م�����س��اع��دات.ورف��ع��ت  لتقدمي 
مل�ساعدات  م��ط��ال��ب��ات��ه��ا  امل���ت���ح���دة 
خم�سة  اإىل  ل��ب��اك�����س��ت��ان  اإن�����س��ان��ي��ة 
ملي�ن   816 اإىل  ل��ت�����س��ل  اأم���ث���ال 
بعد  دولر،  ملي�ن  دولر من 160 
التي  الأم��را���س  م���ج��ة  فر�ست  اأن 
تزايد  م��ن  واخل�����ف  امل��ي��اه  تنقلها 
اأ�سابيع  اجل�ع خماطر جديدة بعد 

�سهدت في�سانات غري امل�سب�قة.
ب�ساأن  م���ؤمت��ر  ال����زي���رة يف  وق��ال��ت 
لباك�ستان  م���������س����اع����دات  ت����ق����دمي 
ل��ي�����س مب���ق���دورن���ا منح  يف ج��ن��ي��ف 
العامل  على  ح��اف��ز...  اأي  اقت�سادنا 
الك�ارث  مت���ي��ل  ت�����س��ري��ع  امل��ت��ق��دم 

الناجمة عن املناخ.

•• عوا�سم-وكاالت:

اأطلقت ك�ريا ال�سمالية �سباح اأم�س 
املدى  مت��سط  بال�ستياً  ���س��اروخ��اً 
ي�سقط  اأن  قبل  اليابان  ف���ق  حّلق 
ال��ب��ح��ر، يف ح���دث غ��ري م�سب�ق  يف 
اإىل  ط����ك���ي����  دف�����ع   2017 م���ن���ذ 
من  والطلب  الإن���ذار  نظام  تفعيل 
مرة  اآخ��ر  الحتماء.وتع�د  ال�سكان 
حّلق فيها �ساروخ ك�ري �سمال ف�ق 
اليابان اإىل 2017 يف ذروة مرحلة 
النار والغ�سب التي تقاذف خللها 
ال���زع���ي���م ال����ك�����ري ال�����س��م��ايل كيم 
الأمريكي  الرئي�س  مع  ج�نغ-اأون 
يف حينه دونالد ترامب �ستائم من 

العيار الثقيل.
اأع���ل���ن اجلي�س  ال���ث���لث���اء  و���س��ب��اح 
الك�ري اجلن�بي اأّنه ر�سد �ساروخاً 
املدى،  مت��سط  مفرت�ساً  بال�ستياً 
م�بي�نغ-ري  منطقة  م��ن  اأط��ل��ق 
)ال�سمالية(  ج��اغ��ان��غ  مقاطعة  يف 

وحّلق ف�ق اليابان باّتاه ال�سرق.
مل�سافة  حّلق  ال�ساروخ  اأّن  واأ���س��اف 
ارتفاع  ع��ل��ى  ك��ي��ل���م��رت   4500
ناهزت  وب�سرعة  كيل�مرتا   970
 17 ال�س�ت  )اأ�سرع من  ماك   17

مرة( ف�ق اليابان باتاه ال�سرق.

مل تعد احلديقة اخللفية لوا�سنطن
اأمريكا اجلنوبية، اأر�س غزو جديدة لل�صني!

•• الفجر -فابيان باليم -ترجمة خرية ال�سيباين

األف   19 ال�  اإن  امل�سافات.  نن�سى  اأحياًنا  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  �سحر  يجعلنا 
كيل�مرت التي تف�سل بني العا�سمة الأرجنتينية وبكني تعادل جمم�ع رحلة 
بني ب�ين�س اآير�س وباري�س واخرى بني ب�ين�س اآير�س ووا�سنطن. ومع ذلك، 
فاإن الأرجنتني مل تبد قط قريبة جًدا من ال�سني مثلما هي الي�م. اإذا كانت 
الرحلت الر�سمية الأخرية للحك�مة البريونية قد نقلت كبار امل�س�ؤولني يف 
الدولة الأمريكية اجلن�بية اإىل ال�ليات املتحدة كجزء من اإعادة التفاو�س 
على  الآن  الأن��ظ��ار  فكل  ال���دويل،  النقد  �سندوق  مع  ال�طني  الدين  ب�ساأن 

اجلمه�رية البعيدة، الآ�سي�ية.                         )التفا�سيل �س11(

•• بريوت-وكاالت:

لبنانية،  م�سارف  ثلثة  �سهدت 
على  للح�س�ل  اقتحامات  اأم�����س، 
ع��ل��ى فر�س  ودائ������ع واح���ت���ج���اج���اُ 

ر�س�م على الرواتب.
واأع���ل���ن���ت ج��م��ع��ي��ة امل����دع���ني عرب 
ح�����س��اب��ه��ا ع��ل��ى ت����ي���رت اأم�������س اأن 
ال  “بي  م�سرف  اقتحم  م���دع��ا  
�سي” فرع �ست�رة، مطالباً ب�ديعته 
دولر. و502  األ��ف��اُ   24 البالغة 

م�دعا  اأن  اإىل  اجلمعية  واأ���س��ارت 
فرع  بيبل��س  بنك  اقتحم  ثانيا 
داخل  رهائن  احتجز  حيث  �س�ر، 
باحل�س�ل  للمطالبة  امل�����س��رف، 
األف   44 ال��ب��ال��غ��ة  ودي��ع��ت��ه  ع��ل��ى 

دولر لت�سديد دي�نه.
واقتحم عدد من م�ظفي كهرباء 
فري�ست  ف������رع  ام���������س  ق���ادي�������س���ا 
طرابل�س  مبدينة  بنك  نا�سي�نال 
���س��م��ايل ل��ب��ن��ان، اح��ت��ج��اج��اً على 
ف��ر���س ر���س���م ع��ل��ى روات��ب��ه��م من 

قبل امل�سرف.
يذكر اأن امل�سارف يف لبنان فر�ست 
ال�سحب  ع��م��ل��ي��ات  ع���ل���ى  ق����ي�����داً 
وال��ت��ح���ي��ل امل��ال��ي��ة اع���ت���ب���اراً من 

مطلع عام 2020، ب�سبب الأزمة 
حق  م��ن  امل���دع��ني  ومنعت  املالية 

احل�س�ل على مدّخراتهم .
اإىل ذلك، اأخفق الربملان اللبناين 
للبلد  ج��دي��د  رئي�س  ان��ت��خ��اب  يف 
خلل جل�سة عقدها ي�م اخلمي�س 
للرئي�س  خليفة  لختيار  املا�سي 
احلايل مي�سال ع�ن الذي تنتهي 
ت�سرين  اأك��ت���ب��ر   31 يف  ولي���ت���ه 
احتمال  اإىل  ي�����س��ري  مم���ا  الأول، 
���س��اغ��را يف ال�قت  امل��ن�����س��ب  ت���رك 
ال����ذي ت����اج���ه ف��ي��ه ال���ب���لد اأزم���ة 

مالية.

واأعلن رئي�س جمل�س الن�اب نبيه 
جل�سة  اإىل  ي��دع���  ل���ن  اأن����ه  ب����ري 
ت�افقا  ي���رى  ع��ن��دم��ا  اإل  ج��دي��دة 
على مر�سح للمن�سب الذي ينبغي 
وفق  م��اروين  م�سيحي  ي�سغله  اأن 

النظام الطائفي يف لبنان.
النتخابات  فاإن  الد�ست�ر  وح�سب 
ثلثي  ت�ست�جب ح�س�ر  الرئا�سية 
اأع�����س��اء ال��ربمل��ان ال��ب��ال��غ عددهم 
128 نائبا، اأما النتخاب فيجب 
الأع�ساء  ثلثي  ب��اأ���س���ات  يتم  اأن 
ال��دورة الأوىل وبالن�سف زائد  يف 

واحد يف الدورات التالية.

•• عوا�سم-وكاالت:

ان��ت��ق��د الحت����اد الأوروب�����ي ت�قيع 
ت���رك���ي���ا واحل���ك����م���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة يف 
ط��راب��ل�����س، م���ذك���رت���ي ت��ف��اه��م يف 
الهيدروكرب�نية  امل�����ارد  جم���ال 
والتنقيب  بال�ستك�ساف  للقيام 

عن الغاز والنفط.
ويف ب��ي��ان ق��ال الحت���اد الأوروب����ي 
التي  بالتقارير  “اأُحيط علًما  اإنه 
وحك�مة  ت��رك��ي��ا  اأن  اإىل  ت�����س��ري 
اتفاقية  الليبية قد وقعا  ال�حدة 
ب�ساأن امل�ارد الهيدروكرب�نية على 
الرتكية  التفاهم  مذكرة  اأ�سا�س 
ب�ساأن   2019 ل���ع���ام  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
تر�سيم حدود املناطق البحرية يف 

البحر الأبي�س املت��سط«.
اأن��ه �سبق واأعلن  واأو���س��ح الحت��اد 
م���ق��ف��ه ب�����س��اأن ه���ذه امل���ذك���رة من 
قبل املجل�س الأوروبي يف دي�سمرب 
امل�قف  هذا  يتغري  ومل   ،2019
التفاهم  م��ذك��رة  ب���اأن  الآن،  حتى 
ال��رتك��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ل��ع��ام 2019 

لدول  ال�سيادية  احلق�ق  تنتهك 
ثالثة، ول متتثل لقان�ن البحار. 
و�سدد على اأن مذكرة التفاهم ل 
ميكن اأن ترتتب عليها اأي ع�اقب 

قان�نية للدول الثالثة.
ودعا الحتاد الأوروبي اإىل تنب 
تق��س  اأن  ال��ت��ي ميكن  الأع��م��ال 
مطالبا  الإق��ل��ي��م��ي،  ال���س��ت��ق��رار 
ب�ساأن  الإي�����س��اح��ات  م��ن  مب��زي��د 
حمت�ى تلك التفاقات اجلديدة. 
ومل يت�سح على الف�ر ما اإذا كانت 
اأي م�سروعات يف ال�اقع  �ستظهر 
تت�سمن اأعمال تنقيب يف املنطقة 

القت�سادية اخلال�سة.
وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الرتكي 
ووزيرة  اأوغ��ل���  ت�ساوي�س  م���ل���د 
اخلارجية الليبية جنلء املنق��س 
اإن  اأُق���ي���م يف ط��راب��ل�����س  يف ح��ف��ل 
ال�سفقة واحدة من عدة اتفاقات 
�سمن مذكرة تفاهم ب�ساأن ق�سايا 
ا�ستفادة  اإىل  ت��ه��دف  اق��ت�����س��ادي��ة 
ي��اأت��ي ذل���ك يف ال�قت  ال��ب��ل��دي��ن. 
الذي رف�ست احلك�مة املعينة من 

الربملان التفاقية، قائلة يف بيان 
مع  املبا�سر  الت�ساور  �ستبداأ  اإن��ه��ا 
والإقليمني  ال�طنيني  ال�سركاء 
منا�سب  ب�سكل  للرد  وال��دول��ي��ني، 
التي تهدد  ال��ت��ج��اوزات  على ه��ذه 
ليبيا  يف  وال�سلم  الأم��ن  م�سلحة 

واملنطقة«.
اأثينا  الي�نانية:  اخلارجية  وزارة 
املنطقة  يف  ���س��ي��ادي��ة  ح��ق���ق  ل��ه��ا 
تن�ي الدفاع عنها “بكل ال��سائل 
الكامل  الح���رتام  م��ع  القان�نية 

للقان�ن الدويل للبحار.
اأثينا  ب���ني   2020 ع����ام  ات���ف���اق 
منطقتيهما  ي����ح����دد  وم���������س����ر 
الق��ت�����س��ادي��ت��ني اخل��ال�����س��ت��ني يف 
وق����ال  املت��سط  ،  ال���ب���ح���ر  ����س���رق 
هذا  اإن  ي���ن��ان��ي���ن  دبل�ما�سي�ن 
التفاق األغى فعليا اتفاق 2019 

بني تركيا وليبيا.
ال�حدة  والي�نان: حك�مة  م�سر 
ل  طرابل�س  يف  ولي��ت��ه��ا  املنتهية 
متلك �سلحية اإبرام اأية اتفاقات 

دولية اأو مذكرات تفاهم.

اأمريكي  م�������س����ؤول  ق����ال  ذل����ك  اىل 
�ستطلب  امل���ت���ح���دة  ال������لي�����ات  اإن 
م��ن جم��ل�����س الأم����ن ال����دويل عقد 
ب�ساأن  الأربعاء  الي�م  علني  اجتماع 
اأطلقت  اأن  بعد  ال�سمالية،  ك���ري��ا 
بالي�ستيا  ����س���اروخ���ا  ب��ي���جن��ي��اجن 
اليابان لأول مرة منذ خم�س  ف�ق 

�سن�ات.
غري  م��ن  اإن  دبل�ما�سي�ن  وي��ق���ل 
امل��رج��ح ات��خ��اذ املجل�س امل���ؤل��ف من 

ع�س�ا اأي اإجراء ملم��س.  15
اجلي�س  ق�������ال  ذات��������ه  ال������ق�����ت  يف 
من  مقاتلة  طائرات  اإن  الأمريكي 
ال���لي��ات امل��ت��ح��دة وال��ي��اب��ان نفذت 
اليابان  ف���ق بحر  ام�����س  ت��دري��ب��ات 
اأول  ال�سمالية  ك�ريا  اأج��رت  بعدما 
بالي�ستي  ت��رب��ة لإط���لق ���س��اروخ 

ف�ق اليابان منذ خم�س �سن�ات.
ملنطقة  الأمريكية  القيادة  وقالت 
املحيطني الهندي والهادي ومقرها 
هاواي يف بيان التزامنا بالدفاع عن 

جمه�رية ك�ريا واليابان ثابت.
نفذتها  امل�����ن�����اورات  اأن  واأ����س���اف���ت 
مل�ساة  ت���اب���ع���ة  م���ق���ات���ل���ة  ط�����ائ�����رات 
طائرات  م��ع  الأم��ري��ك��ي��ة  البحرية 
الذاتي  ال��دف��اع  ق����ات  م��ن  مقاتلة 

اجل�ية اليابانية. 

يف  وا���س��ح��اً  ت�سعيداً  ذل��ك  وي�سّكل 
املكّثفة  الع�سكرية  التجارب  حملة 
ال���ت���ي ت��ري��ه��ا ب��ي���ن��غ ي���ان���غ منذ 

مطلع العام.
الك�رية  الأرك��������ان  ه��ي��ئ��ة  واأّك��������دت 
التفا�سيل  ب���ي���ان  يف  اجل���ن����ب���ي���ة 
امل���ح���ددة ت��خ�����س��ع ل��ت��ح��ل��ي��ل معمق 
املتحدة  ال�����لي����ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

والأ�سرة الدولية.

ال�ساروخ  اإط���لق  �سي�ل  وو���س��ف��ت 
ب��س�ح  ينتهك  ا�ستفزاز  اأن��ه  على 
امل���ب���ادئ ال��دول��ي��ة وم��ع��اي��ري الأمم 

املتحدة.
اجلن�بي  ال��ك���ري  الرئي�س  وتعّهد 
ي����ن ����س����ك-ي����ل ب�������رّد ح����ازم على 

اإطلق ال�ساروخ البال�ستي.
منا�سبة  اإج���������راءات  ات���خ���اذ  واأك������د 
املّتحدة  ال�����لي����ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

واملجتمع الدويل.
وا�سنطن  ت���ع���ه���دت  ذل��������ك،  ب���ع���د 
ب��ع��د ال��ت�����س��اور م��ع ال��ي��اب��ان وك�ريا 
التجربة.  برد ق�ي على  اجلن�بية 
الق�مي  الأم�����ن  م�����س��ت�����س��ار  واأع������اد 
تاأكيد  �ساليفان  جايك  الأم��ريك��ي 
املّتحدة  لل�ليات  الرا�سخ  اللتزام 
ال������دف������اع ع�����ن ال�����ي�����اب�����ان وك�����ري����ا 

اجلن�بية.

يظل يف ال�سلطة حتى عام 2036.
الكرملني  ت��اأك��ي��د  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
ب�قت �سابق اأنه لن ينجر اإىل مبالغات 
الغرب ب�ساأن ا�ستخدام ال�سلح الن�وي، 
اأكدت وزيرة اخلارجية الأملانية، اأنالينا 
بريب�ك، �سرورة اأخذ التهديد الرو�سي 
ال�قت  يف  م�سرية  اجل���د،  حممل  على 
نف�سه اإىل اأن املجتمع الدويل اأو�سح اأن 

مثل هذا التهديد لن يخيفه.
وقالت خلل زيارة اإىل وار�س� الثلثاء 
هذه لي�ست املرة الأوىل التي يلجاأ فيها 
الرئي�س الرو�سي فلدميري ب�تني اإىل 

مثل هذه التهديدات.

هاجم  اأن  بعد  الت�سريحات  تلك  اأت��ت 
�سيد  امل��ا���س��ي  اجلمعة  ي���م  زيلين�سكي 
يعرف  ل  ب���ت��ني  اإن  ق��ائ��ل  الكرملني، 
معنى الكرامة وال�سرف، ولذلك كييف 
مع  لكن  رو�سيا،  م��ع  للح�ار  م�ستعدة 

رئي�س اآخر.
ي�سار اإىل اأن ب�تني الذي �سيكمل عامه 
على  هيمن  الأ���س��ب���ع،  ه���ذا  ال�سبعني 
من  لأك��رث  ب��لده  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد 
الرت�سح  ب��اإم��ك��ان��ه  ي���زال  ول  ع��ق��دي��ن، 
اأخريني  ل���لي��ت��ني  ال��رئ��ا���س��ة  مل��ن�����س��ب 
ت��ع��دي��لت د���س��ت���ري��ة اأجريت  مب���ج��ب 
اأن  املحتمل  لذا من  البلد م�ؤخرا،  يف 

•• عوا�سم-وكاالت:

ب���ع���دم���ا اأك�������د ال���رئ���ي�������س الأوك����������راين 
ف����ل����دمي���ري زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ق���ب���ل اأي�����ام 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  م��ع  ال��ت��ف��او���س  اأن 
فلدميري ب�تني غري وارد حالياً، ووقع 
يكر�س  الثلثاء مر�س�ما ر�سمياً  اأم�س 
ا�ستحالة اإجراء مثل تلك املحادثات مع 

ب�تني، جاء الرد الرو�سي.
الكرملني،  با�سم  امل��ت��ح��دث  ���س��دد  فقد 
م�ؤمتر  خ�����لل  ب��ي�����س��ك���ف  دمي������رتي 
���س��ح��ايف ع��رب ال��ه��ات��ف اأم�����س، اأن مثل 
ل��ن تنهي  ال���ق���رارات  اأو  امل����اق���ف  ت��ل��ك 

احلرب.
ت�قيع  ح�����ل  �����س�����ؤال  ع��ل��ى  رداً  وق�����ال 
مع  التفاو�س  ع��دم  ق��ان���ن  زيلين�سكي 

رو�سيا �سننتظر تغيريه اإذاً.
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  اأ����س���اف  ك��م��ا 
متعنتة  كييف  بقيت  ط��امل��ا  تنتهي  ل��ن 

وراف�سة اإجراء حمادثات.
ال����غ����رب����ي رق�س  امل����ث����ل  ق�������ل  وع����ل����ى 
ق���ال  طرفني”،  ي���ت���ط���ل���ب  ال���ت���ان���غ���� 
م�ساركة  يتطلب  “التفاو�س  بي�سك�ف 

اجلانبني!
حتى  ننتظر  اأن  اإم���ا  اأردف  ذل���ك،  اإىل 
يغري الرئي�س احلايل م�قفه اأو ننتظر 
، بح�سب م��ا نقلت  اآخ��ر  جم��يء رئي�س 

رويرتز.

الأمن املغربي والإ�صباين
 يفككان خلية داع�صية

•• عوا�سم-وكاالت:

اأعلن الأمني املغربي، اأم�س، تفكيك خلية اإرهابية ي�ستبه يف ارتباطها مبا ي�سمى بتنظيم 
داع�س. وقال املكتب املركزي للأبحاث الق�سائية باملغرب، يف بيان �سحفي، اأوردته وكالة 
للمديرية  التابع  الق�سائية  للأبحاث  امل��رك��زي  املكتب  متكن  للأنباء:  العربي  املغرب 
العامة ملراقبة الرتاب ال�طني يف عملية اأمنية م�سرتكة ومتزامنة مع املف��سية العامة 
لل�ستعلمات التابعة لل�سرطة ال�سبانية، اأم�س من تفكيك خلية اإرهابية تن�سط يف كل 
من الناظ�ر ومليلية، ي�ستبه يف ارتباطها مبا ي�سمى بتنظيم داع�س. واأو�سح اأن التدخلت 
الرتاب  ملراقبة  العامة  للمديرية  التابعة  الق�ة اخلا�سة  با�سرتها عنا�سر  التي  الأمنية 
ال�طني اأ�سفرت عن ت�قيف �سخ�سني مبدينة الناظ�ر، بينما اأوقفت ال�سلطات الإ�سبانية 
ين�سط�ن يف اإطار نف�س اخللية الإرهابية مبدينة مليلية. واأ�ساف اأن  اآخرين  اأع�ساء   9
عملية التفتي�س اأ�سفرت عن حجز معدات واأجهزة معل�ماتية، عبارة عن ه�اتف حمم�لة 
اإخ�ساعها  �سيتم  التي  امل��ع��دات  وه��ي  رقمية،  دع��ام��ات  و  حا�س�ب  وجهاز  هاتف  و�سرائح 

للخربات الرقمية اللزمة.

�ص 04

�ص 09

�ص 19

انطالق اأعمال الدورة الـ20 ملنتدى الإعالم العربي 
مب�صاركة اأكرث من 3000 اإعالمي من املنطقة والعامل 

اأخبار الإمارات

اأزمة جوع تطرق اأبواب العامل.. 
الأرقام تك�صف »حجم الكارثة«

عربي ودويل

اليوم.. ت�صيل�صي يتحدى ميالن ومان�ص�صرت 
�صيتي يواجه كوبنهاجن يف دوري اأبطال اأوروبا 

الفجر الريا�ضي
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•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي����د  ب��ن  حممد  ال�س����يخ  ال�س�م�  �ساحب  بعث 
تعزي������ة  برقي������ة  اهلل  حفظ��ه  الدول�����ة  رئي�س  نهيان 
بن  هيث����م  ال�سلطان  اجل����لل����ة  �س���احب  اأخي�����ه  اإىل 
عن  فيه������ا  عرب  ال�س�����قيقة  عم�����ان  �س����لطان  ط�����ارق 
خال����س تعازي�����ه و�س�����ادق م�ا�س���اته يف وف������اة �ساحب 

اآل  حم��د  ب��ن  �س������يف  ب��ن  جلندي  ال�س������يد  ال�س���م� 
�سعيد. 

اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سم�  بعث �ساحب  كما 
ال�زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م 
حاكم دبي رعاه اهلل برقية تعزية مماثلة اإىل �ساحب 
عمان  �سلطان  ط���ارق  ب��ن  هيثم  ال�سلطان  اجل��لل��ة 

ال�سقيقة. 

رئي�س الدولة ونائبه يعزيان 
�صلطان عمان يف وفاة جلندي بن �صيف 
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اأخبـار الإمـارات

اجلروان يح�صر حفل دور النعقاد الأول للمجل�س الوطني الغابوين

�صفري الإمارات يقدم اأوراق اعتماده اإىل رئي�س بيالرو�صيا

التي لقيهما يف الغاب�ن.
وقدم معاليه �سرحا جله�د املجل�س 
دعم  يف  وال�سلم  للت�سامح  العاملي 
العامل،  ح����ل  وال�����س��لم  الت�سامح 

ب��امل��ج��ل�����س ال����ط���ن���ي ال���غ���اب����ين ، 
يف  ع��ام  ب�سكل  الغاب�ن  وجمه�رية 
ال��ت�����س��ام��ح وال�����س��لم، من�ها  دع���م 
ال�ستقبال  وح�سن  ال�سيافة  بكرم 

املختلفة،  اأج����ه����زت����ه  خ�����لل  م����ن 
الربملان الدويل للت�سامح وال�سلم 
للت�سامح  العم�مية  واجلمعية   ،
وال�سلم يف �ستى املجالت الرتب�ية 

نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
حممد  ال�سيخ  ال�سم�  و���س��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����زراء 

رئي�س  فخامة  حمل  جانبه  م��ن 
�سعادة  ب��ي��لرو���س��ي��ا  ج��م��ه���ري��ة 
�ساحب  اإىل  حت���ي���ات���ه  ال�����س��ف��ري 
ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

حاكم دبي “رعاه اهلل”، ومتنياته 
و�سعبا  حك�مة  الإم����ارات  ل��دول��ة 

باملزيد من التط�ر والنماء.
ال�سفري  ل�سعادة  فخامته  ومتنى 

•• ليربفيل-وام:

ا����س���ت�������س���اف امل���ج���ل�������س ال����ط���ن���ي 
برئا�سة  ال����غ����اب�����ن  جل���م���ه����ري���ة 
املجل�س  رئ��ي�����س  ب���ك���ب��ي  ف��ستني 
اأحمد  معايل   ، الغاب�ين  ال�طني 
بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س 
العاملي للت�سامح وال�سلم، يف حفل 
دور النعقاد الأول للمجل�س وذلك 

يف العا�سمة الغاب�نية ليربيفيل.
ح�سر حفل الفتتاح .. معايل روز 
كري�ستيان اأو�س�كا راب�ندا ، رئي�سة 
مايكل  وم���ع���ايل  ال���غ���اب����ن،  وزراء 
الغاب�ن،  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  م������س��ى 
اأوب�ي�س�ن  ميليب�  ل��سي  ومعايل 
، رئي�سة جمل�س ال�سي�خ الغاب�ين، 
احلك�مية  ال�سخ�سيات  من  وع��دد 
والدبل�ما�سية يف الغاب�ن، وممثل� 

الربملان الغاب�ين.
واأ�����س����اد اجل�������روان - يف ك��ل��م��ت��ه - 

والربملانية  والثقافية  والتعليمية 
والدبل�ما�سية.

م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب رئ��ي�����س املجل�س 
ال�طني الغاب�ين باجلروان ، واأكد 
لت�جهات  وب��رمل��ان��ه��ا  ب����لده  دع����م 
امل���ج���ل�������س ال�������س���ام���ي���ة، ك���م���ا اأ�����س����اد 
بت�جهات و�سيا�سات دولة الإمارات 
املحبة  دع��م  يف  الر�سيدة  وقيادتها 
ح�ل  �سلمي  والتعاي�س  والت�سامح 

العامل.
معايل  ا�ستقبل  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
خارجية  وزي������ر  م��������س���ى  م���اي���ك���ل 
ال��غ��اب���ن��ي��ة، اجلروان  اجل��م��ه���ري��ة 
العا�سمة  يف  ل��ه  امل���راف���ق  وال����ف���د 
وجه�د  بجه�ده  م�سيدا  ليربيفل، 
املجل�س العاملي للت�سامح وال�سلم، 
لكافة  ح�������س���د  م����ن  ي���ق���دم���ه  وم�����ا 
ثقافة  ل���دع���م  ال���دول���ي���ة  اجل���ه����د 
ال�سلم  حتقيق  ب��ه��دف  الت�سامح 
والتنمية وال�ستقرار ح�ل العامل.

•• مين�سك-وام:

قدم �سعادة اإبراهيم �سامل امل�سرخ، 
اأوراق اعتماده اإىل فخامة الرئي�س 
رئي�س  ل���ك��ا���س��ي��ن��ك���  األ��ك�����س��ن��در 
�سفريا  ب��ي��لرو���س��ي��ا،  ج��م��ه���ري��ة 
ف�ق العادة لدولة الإمارات لدى 
اجلمه�رية، وذلك خلل املرا�سم 
الرئا�سي  الق�سر  يف  عقدت  التي 

يف العا�سمة مين�سك.
���س��ع��ادت��ه حت���ي���ات �ساحب  ون���ق���ل 
ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
حممد  ال�سيخ  ال�سم�  و���س��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����زراء 
حاكم دبي رعاه اهلل، اإىل فخامته 
ومتنياتهما لبلده و�سعبه باملزيد 

من التقدم والزدهار.

الت�فيق يف مهام عمله، وتط�ير 
يف  وتعزيزها  الثنائية  العلقات 
خم��ت��ل��ف امل����ج����الت ال���ت���ي تمع 
بلده  ا�ستعداد  م�ؤكدا  البلدين، 
لت�سهيل  ممكن  دع��م  كل  لتقدمي 

مهامه.
م���ن ج��ه��ت��ه اأع������رب ���س��ع��ادت��ه عن 
الإم����ارات  دول���ة  بتمثيل  اع��ت��زازه 
بيلرو�سيا،  ج���م���ه����ري���ة  ل�����دى 
العلقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه 
الثنائية بني البلدين وتفعيلها يف 
�ستى املجالت، مبا ي�سهم يف دعم 

اأوا�سر ال�سداقة بني البلدين.
ا�ستعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ����لل  ومت 
جم��������الت ال����ت����ع����اون ب�����ني دول�����ة 
بيلرو�سيا،  الإم��ارات وجمه�رية 
وتط�يرها،  تنميتها  �سبل  وبحث 
وطم�حات  م�����س��ال��ح  ي��ح��ق��ق  مب��ا 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

النبوي  املولد  اإجازة  اأكتوبر   8
ال�صريف يف دوائر حكومة دبي

•• دبي -وام: 

اإج��ازة امل�لد النب�ي ال�سريف يف  اأن تك�ن  امل���ارد الب�سرية حلك�مة دبي،  قررت دائرة 
الر�سمي  ال��دوام  ي�ستاأنف  اأن  2022، على  اأكت�بر   8 ال�سبت  دوائ��ر حك�مة دبي، ي�م 
ي�م الثنني 10 اأكت�بر. ورفعت دائرة امل�ارد الب�سرية حلك�مة دبي - بهذه املنا�سبة- 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سم�  اإىل مقام �ساحب  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، واإىل اأخيه �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد 
واإىل  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل 
اأع�ساء املجل�س الأعلى للحتاد حكام الإم��ارات، �سائلًة اهلل  اأ�سحاب ال�سم�  اإخ�انهما 

العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�سبة عليهم مب�ف�ر ال�سحة والعافية.
كما هناأت �سعب دولة الإمارات، والأمتني العربية والإ�سلمية بهذه املنا�سبة.

اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالب�صر تعقد اجتماعها الثاين 
•• اأبوظبي-وام:

ع�اد  بن  �سلطان  بن  عبداهلل  معايل  برئا�سة  الثاين  اجتماعها  بالب�سر  الت��ار  ملكافحة  ال�طنية  اللجنة  عقدت 
اخلطط  لبحث  اللجنة  اأع�ساء  مب�ساركة  بالب�سر  الت��ار  ملكافحة  ال�طنية  اللجنة  رئي�س  العدل  وزي��ر  النعيمي 

وال�سيا�سات امل�ستقبلية لتعزيز ملف دولة الإمارات مل�اجهة هذه اجلرمية. 
ت�سمن جدول اأعمال الجتماع العديد من البن�د الرئي�سية، منها تد�سني التقرير ال�سن�ي للجنة ال�طنية لعام 
اجلديدة  ال�طنية  العمل  خطة  مقرتح  عر�س  الجتماع  ت�سمن  كما  الدويل.   التعاون  تعزيز  وجه�د   ،2021
على  للق�ساء  ال�ساملة  الدولة  ا�سرتاتيجية  عن  املنبثقة   )2024  -  2022( بالب�سر  الت��ار  جرمية  ملكافحة 
جرمية التار بالب�سر، واملبنية على خم�س ركائز اأ�سا�سية تت�سمن ال�قاية واملنع، امللحقة الق�سائية، والعقاب، 
وحماية ال�سحايا، وتعزيز التعاون الدويل.  وا�ستهدفت اخلطة حماربة اجلرمية من خمتلف اجل�انب، ف�سملت 
تعزيز املنظ�مة ال�طنية حلماية �سحايا اجلرمية وتكثيف جه�د ملحقة اجلناة ومكافحة جرائم التار بالب�سر 
ول �سيما جرميتي العمل الق�سري وال�ستغلل اجلن�سي ف�سًل عن تخ�سي�س جزء كامل لتعزيز التعاون الدويل 

مع الدول ال�سديقة واملنظمات الدولية املعنية. 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان ملك مملكة 
لي�صوتو بذكرى اليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

"حفظه اهلل" برقية  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سم�  بعث �ساحب 
تهنئة اإىل جللة امللك ليت�سي الثالث ملك مملكة لي�س�ت�، مبنا�سبة ذكرى الي�م ال�طني 

لبلده.
وبعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة اإىل جللة امللك ليت�سي الثالث.
كما بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل 

م�يكيت�سي ماج�رو رئي�س وزراء مملكة لي�س�ت�.

احلكام  يعزون �صلطان عمان يف وفاة جلندي بن �صيف 
ع�س�  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  بعث 
اجلللة  �ساحب  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
خال�س  عن  فيها  عرب  ال�سقيقة  عمان  �سلطان  ط��ارق  بن  هيثم  ال�سلطان 
�سيف  بن  ال�سيد جلندي  ال�سم�  �ساحب  وف��اة  م�ا�ساته يف  و�سادق  تعازيه 

بن حم�د اآل �سعيد. 
عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سم�  بعث  كما 
ونائب حاكم ال�سارقة و�سم� ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي 
نائب حاكم ال�سارقة و�سم� ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي 
نائب حاكم ال�سارقة برقيات تعزية مماثلة اإىل �ساحب اجلللة ال�سلطان 

هيثم بن طارق �سلطان عمان ال�سقيقة. 

املجل�س  ع�س�  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  بعث  كما 
ال�سلطان  اجلللة  �ساحب  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  عجمان  حاكم  الأعلى 
هيثم بن طارق �سلطان عمان ال�سقيقة عرب فيها عن خال�س تعازيه و�سادق 
اآل  حم�د  ب��ن  �سيف  ب��ن  جلندي  ال�سيد  ال�سم�  �ساحب  وف��اة  يف  م�ا�ساته 

�سعيد. 
كما بعث �سم� ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سم� ال�سيخ 
نا�سر بن را�سد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتني اإىل 

�ساحب اجلللة ال�سلطان هيثم بن طارق �سلطان عمان ال�سقيقة. 
املجل�س  ع�س�  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  بعث  كما 
الأعلى حاكم الفجرية، برقية تعزية اإىل اأخيه �ساحب اجلللة ال�سلطان 

هيثم بن طارق �سلطان عمان ال�سقيقة عرب فيها عن خال�س تعازيه و�سادق 
اآل  حم�د  ب��ن  �سيف  ب��ن  جلندي  ال�سيد  ال�سم�  �ساحب  وف��اة  يف  م�ا�ساته 

�سعيد. 
وبعث �سم� ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية 
برقية تعزية مماثلة اإىل �ساحب اجلللة ال�سلطان هيثم بن طارق �سلطان 

عمان ال�سقيقة. 
كما بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ �سع�د بن را�سد املعل ع�س� املجل�س الأعلى 
بن  هيثم  ال�سلطان  اجلللة  �ساحب  اإىل  تعزية  برقية  القي�ين  اأم  حاكم 
طارق �سلطان عمان ال�سقيقة عرب فيها عن خال�س تعازيه و�سادق م�ا�ساته 

يف وفاة �ساحب ال�سم� ال�سيد جلندي بن �سيف بن حم�د اآل �سعيد. 

كما بعث �سم� ال�سيخ را�سد بن �سع�د بن را�سد املعل ويل عهد اأم القي�ين 
برقية تعزية مماثلة اإىل �ساحب اجلللة ال�سلطان هيثم بن طارق �سلطان 

عمان ال�سقيقة. 
املجل�س  ع�س�  القا�سمي  �سقر  بن  �سع�د  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  بعث  كما 
ال�سلطان  اإىل �ساحب اجلللة  تعزية،  برقية  راأ�س اخليمة،  الأعلى حاكم 
هيثم بن طارق �سلطان عمان ال�سقيقة عرب فيها عن خال�س تعازيه و�سادق 
اآل  حم�د  ب��ن  �سيف  ب��ن  جلندي  ال�سيد  ال�سم�  �ساحب  وف��اة  يف  م�ا�ساته 
�سعيد.  كما بعث �سم� ال�سيخ حممد بن �سع�د بن �سقر القا�سمي، ويل عهد 
راأ�س اخليمة، برقية تعزية مماثلة، اإىل �ساحب اجلللة ال�سلطان هيثم بن 

طارق �سلطان عمان ال�سقيقة. 

الداخلية تخرج الدفعة الأوىل من برنامج قادة امل�صاريع الريادية 
•• اأبوظبي-وام:

حارب  خليفة  الركن  الل�اء  �سهد 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  اخلييلي 
الأوىل من  الدفعة  تخريج  حفل 
الريادية،  امل�ساريع  ق��ادة  برنامج 
وزارة  �سباب  الذي نظمه جمل�س 
الإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ف��اءات، و����س���ارك فيه 
الداخلية  وزارة  من  منت�سباً   30

والقيادات العامة لل�سرطة. 

جمل�س  رئي�س  ال�سام�سي  حممد 
والرائد  الداخلية،  وزارة  �سباب 
خالد حم�سن عمر احلامد مدير 
واخلدمات  امل�ساريع  اإدارة  مكتب 
ال�سباط  م��ن  وع����دد  امل�����س��رتك��ة، 

والأفراد. 
اإع�����داد  اإىل  ال���ربن���ام���ج  وي���ه���دف 
وت��اأه��ي��ل جم��م���ع��ة م��ن م�ظفي 
ال�سباب  فئة  من  الداخلية  وزارة 
خلل  م��ن  امل�����س��اري��ع  اإدارة  ع��ل��ى 
ت���زوي���ده���م ب���امل���ه���ارات وامل���ع���ارف 

ح�سر احلفل الل�اء �سامل مبارك 
ال�سام�سي ال�كيل امل�ساعد للم�ارد 
وزارة  يف  امل�������س���ان���دة  واخل����دم����ات 
الداخلية، والعميد حممد حميد 
بن دمل�ج الأمني العام ملكتب �سم� 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال��������زراء 
�سع�د  والعميد  الداخلية،  وزي��ر 
املرا�سم  ع����ام  م���دي���ر  ال�����س��اع��دي 
دكت�ر  وال���ع���ق���ي���د  وال����ع����لق����ات، 
عام  مدير  علي  اآل  اإبراهيم  عمر 
تط�ير الكفاءات، والرائد فا�سل 

امل���ت���ع���ل���ق���ة ب��ت��خ��ط��ي��ط امل�������س���روع 
روؤية  ليدعم  وتقييمه؛  ودرا�سته 
الإ�سرتاتيجي  وت�جهها  ال����زارة 
وتزويدهم  ال�����س��ب��اب  مت��ك��ني  يف 
مب�����ه�����ارات الب����ت����ك����ار وال�����ري�����ادة 

وا�ست�سراف امل�ستقبل. 
من  جمم�عة  الربنامج  ت�سمن 
طريقة  ت�ستهدف  ال��ت��ي  امل��ح��اور 
درا�سة وتخطيط امل�ساريع، واإدارة 
وتقييم  امل�������س���اري���ع،  يف  اجل��������دة 
واإدارة خماطر امل�ساريع، ومهارات 

والتاأثري،  والإق����ن����اع  ال��ت��ف��او���س 
الت�سميمي،  التفكري  وم���ه���ارات 
بالإ�سافة اإىل التدريب والتطبيق 

العملي. 
ال���ل����اء  ق�����ام  ويف خ���ت���ام احل���ف���ل 
والل�اء  اخلييلي  ح���ارب  خليفة 
�������س������امل م�������ب�������ارك ال�������س���ام�������س���ي 
ل�سرح  وال�����س����ت����م����اع  ب�����الط�����لع 
املعرو�سة،  امل�����س��اري��ع  ع��ن  م���ج��ز 
ال��ت��ذك��اري��ة مع  ال�س�ر  وال��ت��ق��اط 

اخلريجني. 

حممية الإمام تركي بن عبداهلل امللكية حت�صد جائزة اأجمل من�صة يف معر�س ال�صيد والفرو�صية 
•• اأبوظبي-وام:

عبداهلل  ب��ن  تركي  الإم���ام  حممية  تط�ير  هيئة  جناح  ح�سد 
ال�سع�دية جائزة  اأكرب حممية يف اململكة العربية  امللكية ثاين 
املركز الأول يف م�سابقة اأجمل من�سة عر�س عن قطاع احلفاظ 
على البيئة والرتاث الثقايف مبعر�س اأب�ظبي الدويل لل�سيد 

والفرو�سية. 
 “ ال�سعلن  حممد  املهند�س  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
�سعدنا بامل�ساركة يف معر�س اأب�ظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 
حيث اأتاحت لنا هذه التجربة املميزة والرائعة تبادل اخلربات 
اأن����ح����اء العامل  م����ع امل��ت��خ�����س�����س��ني واخل��������رباء م����ن خم��ت��ل��ف 
والروؤى  واخلطط  التقنيات  اأب��رز  على  التعرف  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سرتاتيجية لرفع م�ست�ى ال�عي باآلية احلفاظ على امل�ارد 
الطبيعية، وتعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية تاه البيئة”. 

وا�سرتاتيجية  دور  على  ال�س�ء  ت�سليط  يف  “ جنحنا  واأ���س��اف 
الهيئة يف الرتقاء باخلدمات املقدمة للجمه�ر واحلفاظ على 
البيئة وفخ�رون بح�سد املركز الأول يف م�سابقة اأجمل من�سة 
عر�س وه� ما يعك�س قدرتنا على تقدمي تربة مميزة داخل 
لت�جيهات  يع�د  النجاح  ه��ذا  اأن  م���ؤك��داً  وخارجها”  املحمية 
الأمري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ومتابعة 
ت��رك��ي ب��ن حم��م��د ب��ن ف��ه��د وجل��ه���د ال��زم��لء وال��زم��ي��لت يف 

الهيئة ف�سكرا للجميع". 
وا�ستعر�س جناح هيئة تط�ير حممية الإمام تركي بن عبداهلل 
امللكية اأحد اأكرب الأجنحة امل�ساركة يف معر�س اأب�ظبي الدويل 

لل�سيد والفرو�سية اجلانب الثقايف والتاريخي للمجتمع املحلي 
والنحالني  اخل��ي��ام  ب��غ��زل  امل�سه�رين  ك��احل��رف��ني  املحمية  يف 
التاريخية  املحمية  معامل  اأب��رز  جانب  اإىل  اليدوية  واحل��رف 
"لينة" الرتاثي  و�س�ق  العرائ�س  اآث��اره��ا  واأب���رز  زبيدة  ك��درب 
التبادل  بغر�س  واأن�سئ  املنطقة  اأ���س���اق  اأق��دم  يعد من  وال��ذي 

التجاري بني تار ال�سع�دية والعراق قبل ح�ايل مئة �سنة. 
الطبيعية  م�ساحاتها  تن�ع  على  ال�س�ء  املحمية  جناح  و�سلط 
�سحراء  يف  الرملية  الكثبان  بني  ما  وال�سكنية  واجلي�ل�جية 
ال�سمال  يف  ال�سخرية  وال��ن��ت���ءات  وال���دي��ان  الغرب  يف  النف�د 
يف  ودوره����ا  ال�سرقي  اجل��ن���ب  يف  للتيي�سة  اخل�����س��راء  وال��ن���اة 
عرب  البيئية  ال�سياحة  وتعزيز  الطبيعة  جمال  على  احلفاظ 

تقدمي تربة �سياحية بيئية مبعايري عاملية للزوار. 

�صرطة اأبوظبي ُتنظم ور�صة لتعريف 
طلبة جامعة الإمارات بـ كلنا �صرطة

الفجرية للبيئة ت�صلط ال�صوء على دور ال�صباب 
يف حماية البيئة خالل املوؤمتر الدويل لل�صباب

•• اأبوظبي-الفجر

لطلبة  تعريفية  عمل  ور���س��ة  اأب�ظبي  �سرطة  نظمت   
"كلنا �سرطة" وكيفية  م��ب��ادرة  الإم���ارات ح���ل  جامعة 
الن�سمام و احل�س�ل على الع�س�ية واحت�ساب ال�ساعات 
التط�عية للع�س� من خلل الت�سجيل يف تطبيق كلنا 
والأن�سطة   ال��ف��ع��ال��ي��ات  خمتلف  يف  وامل�����س��ارك��ة  ���س��رط��ة 
والخت�سا�سات  وال�����اج����ب����ات  ب���امل���ه���ام   وال���ت���ع���ري���ف 

و�سلحيات الأع�ساء يف التعامل مع �سرائح املجتمع .
 وتاأتي ال�ر�سة �سمن جه�د فرع  كلنا �سرطة يف ق�سم 
ال�سرطة  ب����اإدارة  العني  يف  املجتمعية  ال�سرطة  ���س���ؤون 
باملبادرة  التعريف  يف  املجتمع   اأم��ن  بقطاع  املجتمعية 
ا�سرتاتيجية   ت�سيد  يف  �سرطة  كلنا  منظ�مة  ودور 
امل�س�ؤولية  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  اأب���ظ��ب��ي  ���س��رط��ة 
اخلدمات  وج�����دة  وا���س��ت��ب��اق��ي��ة  املجتمعية  وامل�����س��ارك��ة 
العزيزي  م�سبح  اأح��م��د  ال��رائ��د  واأو���س��ح   ال�سرطية.  
رئي�س ق�سم �س�ؤون ال�سرطة املجتمعية بالعني اأن املبادرة 
اأع�ساوؤها  ع��دد  بلغ  اأهدافها  حيث  جنحت  يف حتقيق 
حتى الآن  50 األف ع�س� مما اأ�سهم يف زيادة م�ست�ى 

احل�س الأمني واملجتمعي لدى اأفراد املجتمع.
اإجراءات  اتخاذ  �سرطة يف  كلنا  مبادرة  دور  اإىل  ولفت   
وقائية وا�ستباقية تاه ال�سل�كيات والظ�اهر الأمنية 
م�ؤكداً  باملجتمع  الإ�سرار  �ساأنها  من  التي  واملجتمعية 
"كلنا  اأع�ساء  كفاءة  رف��ع  على  اأب�ظبي  �سرطة  حر�س 
�سرطة" م��ن خ���لل ال��ت��دري��ب��ات وت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات يف 
خمتلف املجالت ال�سرطية وزيادة احل�س الأمني �سمن 
خططها التط�يرية يف تكري�س معايري الريادة واجل�دة 

ال�ساملة مبجالت العمل ال�سرطي.
وق����ال ال��ن��ق��ي��ب ح��م��ي��د ال��ك��ل��ب��اين م��دي��ر ف����رع  خدمة 
هي  �سرطة«  »كلنا  مبادرة  اإن  وال�ستقطاب  املتعاملني 
لل�سرطة  يتيح  مب��ا  التط�عي  للعمل  ح��دي��ث  مفه�م 
وامل��ج��ت��م��ع ال��ع��م��ل م��ع��اً ب��ط��رق ج��دي��دة، وال��ت��ع��ام��ل مع 
امل��ج��ت��م��ع مب�����س��ارك��ة امل�اطنني  م�����س��ك��لت واح��ت��ي��اج��ات 
ومكافحتها  اجلرمية  مل�اجهة  معاً  والعمل  واملقيمني، 
كلنا  اإعجابهم مببادرة  الطلبة  واأب��دى  منها.  وال�قاية 
���س��رط��ة ورغ��ب��ت��ه��م يف الن�����س��م��ام ل��ه��ا م���ؤك��دي��ن دورها 
لل�قاية  وتعزيز  اجله�د  املجتمع  ال��ري��ادي  يف حماية 

من اجلرمية .

•• الفجرية -وام: 

�ساركت هيئة الفجرية للبيئة يف امل�ؤمتر الدويل لل�سباب 
ال�ساد�س، والذي نظمته منظمة الأمم املتحدة بالتعاون 
م���ع م��ن��ظ��م��ة ال��ن��م��� الأخ�������س���ر يف ولي����ة ن���ي����ي����رك يف 

ال�ليات املتحدة الأمريكية.
و�ساركت الهيئة - افرتا�سيا - ب�رقة عمل تهدف لإبراز 
الدور الرئي�سي الذي تلعبه يف م�اجهة التغري املناخي، 
جمال  يف  ال�سباب  دور  على  ال�س�ء  ت�سليط  اإىل  اإ�سافة 

حماية البيئة وتنميتها.
وق���دم���ت ���س��ع��ادة اأ���س��ي��ل��ة ع��ب��د اهلل امل��ع��ل م��دي��ر هيئة 
بعن�ان  جل�سة  يف  م�ساركتها  خ��لل   - للبيئة  الفجرية 
تعريفيا   - احل�سارية  البيئة  يف  املناخي  التغري  حل�ل 
عن اإمارة الفجرية وبيئتها وطبيعتها اخللبة وم�قعها 
ال�سرتاتيجي على خليج عمان واملحيط الهندي والذي 

يعزز من مكانتها القت�سادية حملياً و عاملياً.

للبيئة  الفجرية  هيئة  دور  كلمتها عن  وحتدثت خلل 
امل�ؤثرة  للع�امل  والت�سدي  املناخ  تغري  ق�سايا  دع��م  يف 
ومنها  املجالت  خمتلف  يف  ا�ستباقية  اج���راءات  باتخاذ 
التنمية  واخلطرة،  وال�سناعية  الطبية  النفايات  اإدارة 
امل�ستدامة، درا�سات م�ساريع الأثر البيئي، ج�دة اله�اء، 

ج�دة مياه البحر، وغريها العديد من املجالت.
لت�جيهات  تنفيذاً  ياأتي  الهيئة  دور  اإن  �سعادتها  وقالت 
ع�س�  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال��ف��ج��رية ب�����س��رورة الهتمام 
باملجال البيئي، ومتابعة ودعم مت�ا�سل من �سم� ال�سيخ 
حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية، 

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الفجرية للبيئة.
عديدة  دول��ي��ة  م�ؤ�س�سات  م�ساركة  امل���ؤمت��ر  وا�ستعر�س 
املنفعة  و  وت����ب����ادل اخل������ربات  اأه�����م ت���ارب���ه���م  ل��ع��ر���س 
اأف�سل املمار�سات عاملياً لل�ستفادة منها  والطلع على 

وبحث اآلية تطبيقها.
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اأخبـار الإمـارات

بهدف حتويل مي�ه الأمط�ر اإىل اأم�كن ال�سرف  

بلدية مدينة اأبوظبي تن�صئ 3 حمطات رفع وحمطة �صخ يف مدينتي خليفة و�صخبوط

لعدد  والإلكرتوميكانيكية  املدنية 
مياه  ����س���رف  رف�����ع  حم���ط���ات   3
القائمة  ال�سبكة  حلماية  الأمطار 

����س���رف مياه  وت���رك���ي���ب خ���ط����ط 
اأمطار بالدفع الأفقي اأ�سفل طريق 
امل���ط���ار ال������دويل، وب���ن���اء الأع���م���ال 

و 3 حمطات ت�زيع كهرباء.
حت�يل  اأ�سا�ساً  امل�سروع  وا�ستهدف 
مياه الأمطار من  مدينتي خليفة 

•• اأبوظبي -الفجر 

اأب�ظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأجن������زت 
التحتية  البنية  ق��ط��اع  خ��لل  م��ن 
اإن�ساء  م�����س��روع  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����س����ل 
، وحمطة  ���س��خ  ث����لث حم���ط���ات 
ل��رف��ع امل���ي���اه ب��ه��دف حت���ي��ل مياه 
الأم�������ط�������ار م�������ن  م����ن����اط����ق ال����رب 
اأماكن  يف  و  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��رئ��ي�����س��ي 
املنخف�س  امل��ن�����س���ب  ذات  ال�����س��رف 
ون��ق��ل امل���ي���اه خ���لل ���س��ب��ك��ة �سرف 
اإىل حم��ط��ة �سخ  الأم���ط���ار  م��ي��اه 
تط�ير  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  رئ��ي�����س��ي��ة، 
احلالية،  ال�سرف  خط�ط  بع�س 
وت��رك��ي��ب خ��ط���ط ���س��رف جديدة 

ل�سمان �سرعة ت�سريف املياه.
خط�ط  تركيب  امل�سروع  وا�ستمل 
الأم����ط����ار جديدة  م���ي���اه  ل�����س��رف 
مم،   2400 اإىل  ت�����س��ل  ب��اأق��ط��ار 

ال�سرف  اأم��اك��ن  اإىل   ، و�سخب�ط 
ذات املن�س�ب املنخف�س، ونقل املياه 
الأمطار  مياه  �سبكة �سرف  خلل 
اىل حمطة �سخ رئي�سية لتنتهي يف 
منطقة �ساطئ الراحة. وح�ل اآلية 
عمل نظام ت�سريف مياه الأمطار 
اأو�سحت البلدية اأن نظام ت�سريف 
اأب�ظبي  مدينة  يف  الأم��ط��ار  مياه 
لأعلى  وفقاً  وتنفيذه  ت�سميمه  مت 
املعايري والنظم العاملية، حيث يتم 
�سرف  حم��ط��ات  ومتابعة  ت�سغيل 
م��ي��اه الأم���ط���ار ب��ا���س��ت��خ��دام نظام 
ي�سمن  مب���ا   ،  "SCADA"
ت�سريف املياه ح�سب كميات هط�ل 
على  وحفاظا  ال�سن�ية،  الأم��ط��ار 
�سبكات �سرف مياه الأمطار ورفع 
كفاءتها، وتعزيز املظهر احل�ساري 
والنم�  التط�ر  ي���اك��ب  ال��ع��ام مب��ا 

العمراين الذي ت�سهده اأب�ظبي.

ب�لتع�ون مع ال�سوربون اأبوظبي

الأر�صيف واملكتبة الوطنية يقدم لطلبة بكالوريو�س الأر�صفة تطبيقًا عمليًا يف نظام اإدارة الوثائق وال�صجالت

ميدان العمل الأر�سيفي.
قدمها  ال����ت����ي  امل���ح���ا����س���رة  ب��������داأت 
ال�����س��ي��د ر���س��ي��د ح��م��دا���س م��ن ق�سم 
واملكتبة  الأر�سيف  يف  املركز  اأر���س��ف 
اإدارة  " ن��ظ��ام  ب��ت��ع��ري��ف  ال���ط��ن��ي��ة- 
يقدمه  وم��ا  وال�سجلت"  ال���ث��ائ��ق 
متكاملة  اإدارة  م���ن  ال��ن��ظ��ام  ه����ذا 
وال��سيطة،  اجل����اري����ة  ل���ل����ث���ائ���ق 
النهائي  امل�������س���ري  اإدارة  وك����ذل����ك 

نهيان -طيب اهلل ثراه- حني قال: 
ي�ستطيع  ل  ما�سيه  يعرف  ل  "من 
وم�ستقبله"  ح��ا���س��ره  ي��ع��ي�����س  اأن 
ما�سيها  ت���ع���رف  ل  ال���ت���ي  ف���الأم���ة 
فتهمل ت�ثيقه لن تتمّكن من قيادة 
م�ستقبلها،  �سياغة  ول  حا�سرها 
نعتمد  الذين  ال�طن  �سباب  واأن��ت��م 
اأداء  يف  ال��ر���س��ال��ة  مب�ا�سلة  عليكم 

هذا ال�اجب ال�طني.

ال�����ق�����ان������ين ل����ل�����ث����ائ����ق اجل�����اري�����ة 
وال������س��ي��ط��ة، وحت�����س��ني اإج�������راءات 
الإدارات،  ب����ني  ال�����ث����ائ����ق  ت����ب����ادل 
ال�ثائق  اإىل  ال��س�ل  يف  وال�سرعة 
واإدارة  ا����س���رتج���اع���ه���ا،  و����س���ه����ل���ة 
ال��ب��ي��ان��ات ب��ك��ف��اءة، وت���ف��ري �سروط 
ح���ف���ظ���ه���ا ع���ل���ى امل��������دى ال���ط����ي���ل، 
احلديثة  التكن�ل�جيا  وا���س��ت��خ��دام 
اإن�ساء ال�ثائق الإدارية والفنية.  يف 

وال�ثائق  ال�سجلت  حفظ  جم��ال 
وت�ثيقها  وت�سنيفها،  وفهر�ستها 
واجب  علمية  باأ�ساليب  واأر�سفتها 
ال�طن  ما�سي  متثل  فهي  وط��ن��ي؛ 
وذاك�����رت�����ه، وم����ن ل ي�����س��ت��ف��ي��د من 
ي�ستطيع  ل  وع��ربه  املا�سي  ت��ارب 
وي�ست�سرف  احل���ا����س���ر  ي��ع��ي�����س  اأن 
امل�ؤ�س�س  اأراده  م��ا  وه���ذا  امل�ستقبل، 
اآل  ال�سيخ زايد بن �سلطان  والباين 

الأر�سيفية  للم�اد  الدائم  باحلفظ 
القان�ين  الإت�����لف  اأو  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

بعد م�افقة اللجنة املخت�سة.
واأو���س��ح��ت امل��ح��ا���س��رة اأه��م��ي��ة هذا 
ال�ثائق  ���س��ري��ة  ���س��ب��ط  يف  ال��ن��ظ��ام 
وال��سيطة،  اجل��اري��ة  وال�����س��ج��لت 
واإج��راءات ت��داول امللفات، وتقلي�س 
وتنظيم  ال�����رق����ي����ة،  الإج������������راءات 
اإج��������راءات ال��ت�����س��ن��ي��ف، والإت������لف 

وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار التعاون 
واملكتبة  الأر����س���ي���ف  ب���ني  ال����ث���ي���ق 
ال���ط��ن��ي��ة وج��ام��ع��ة ال�����س���رب���ن – 
املعارف  ل��ت��ع��زي��ز  وذل����ك  اأب����ظ���ب���ي، 
ل��ل��ط��ل��ب��ة يف جم���ال  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
املعارف  ه��ذه  وت��ع��ّد  ال���ث��ائ��ق،  اإدارة 
ا���س��ت��ك��م��اًل مل��ا ي��ت��ل��ق��اه ال��ط��ل��ب��ة على 
مقاعد الدرا�سة يف اجلامعة، ف�سًل 
وبني  بينهم  امل�����س��اف��ات  تقريب  ع��ن 

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�طنية  واملكتبة  الأر�سيف  ا�ستقبل 
مب���ق���ره ط��ل��ب��ة ال�����س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
ال�ثائق  اإدارة  بكال�ري��س  برنامج 
وعل�م الأر�سيف بجامعة ال�س�رب�ن 
اأب�ظبي- يف زيارة علمية تخ�س�سية، 
اإدارة  نظام  على  فيها  اطلع�ا  حيث 
الإلكرتوين  وال�����س��ج��لت  ال���ث��ائ��ق 
احل�����دي�����ث ال��������ذي ي�����ف����ر اأف�������س���ل 
ا�سرتاتيجيته  اإط����ار  يف  اخل���دم���ات 
ال�ثائق وال�سجلت  اإدارة  يف جمال 
اجل���اري���ة وال������س��ي��ط��ة، م���ن خلل 
وخطة  ال�ظائفي  الت�سنيف  خطة 
الإجراءات  بناء على  امللفات،  حفظ 
م�اد  ���س���ء  على  واملتبعة  املعتمدة 
لعام   7 رق����م  الحت�������ادي  ال���ق���ان����ن 
واملكتبة  الأر���س��ي��ف  ب�سان   2008
واللئحة  وت��ع��دي��لت��ه  ال���ط��ن��ي��ة 

التنفيذية.
�سعادة  ب���رتح���ي���ب  ال�����زي�����ارة  ب�������داأت 
مدير  ع���ل���ي  اآل  م���اج���د  اهلل  ع���ب���د 
ال�طنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر����س���ي���ف  ع���ام 
التميز  ع���ل���ى  وح���ّث���ه���م  ب��ال��ط��ل��ب��ة، 
بتخ�س�سهم يف اإدارة ال�ثائق وعل�م 
ال��ع��م��ل يف  اأن  الأر����س���ي���ف؛ م�����ؤك����داً 

اإم��ك��ان��ي��ة دعم  امل��ح��ا���س��ر يف  ورك�����ز 
ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا 
ربطه  وكيفية  تدريجية،  بطريقة 
وال�ظائف  ال��داخ��ل��ي��ة،  ب��الأن��ظ��م��ة 
ال���ت���ي ي�����ؤدي����ه����ا م����ن خ�����لل حفظ 
وا�سرتجاع  وت�����س��ن��ي��ف  وم���ع���اجل���ة 
اأهداف  م��ع  ين�سجم  مب��ا  املعل�مات 
الأر�سيف واملكتبة ال�طنية بتطبيق 
الأر�سيف  حفظ  يف  املعايري  اأف�سل 
وال�����س��ج��لت احل��ك���م��ي��ة وف��ق��اً مل�اد 
لعام   7 رق����م  الحت�������ادي  ال���ق���ان����ن 
واملكتبة  الأر���س��ي��ف  ب�ساأن   2008
واللئحة  وت��ع��دي��لت��ه  ال���ط��ن��ي��ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة. اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن 
هذه الزيارة العلمية جاءت بتن�سيق 
واإ�سراف ق�سم الأر�سفة الإلكرتونية 
الأر�سيف  يف  الأر����س���ي���ف���ات  ب�������اإدارة 
برنامج  واأن  ال���ط��ن��ي��ة،  وامل��ك��ت��ب��ة 
وعل�م  ال���ث��ائ��ق  اإدارة  بكال�ري��س 
الأر�سيف الذي مت اإطلقه بالتعاون 
ال�طنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر����س���ي���ف  ب���ني 
اأب�ظبي،   – ال�����س���رب���ن  وج��ام��ع��ة 
هذا  يف  الأوىل  ال��دف��ع��ة  خ�����ّرَج  ق���د 
ودوره  جناحه  ي�ؤكد  ما  التخ�س�س 
الدولة  اأر���س��ي��ف��ات  رف���د  ال��ك��ب��ري يف 

بالك�ادر ال�طنية املتخ�س�سة.

تعاون بني األف للتعليم وSyncogate Edtech العاملية 
•• اأبوظبي -وام:

ال�سركة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م،  األ�����ف  اأب���رم���ت 
حل�ل  ت��زوي��د  يف  ال��رائ��دة  العاملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���ي ت��ت��خ��ذ م���ن دولة 
اتفاقية  ل���ه���ا،  م����ق����راً  الإم����������ارات 
 Syncogate" م����ع  ت����ع����اون 
املتخ�س�سة  ال�سركة   ،"Edtech
املعرفة  لنقل  ال��رق��م��ي،  بالتعليم 
لت�سارع  م�اكبًة  التقنية  واخل��ربة 
تكن�ل�جيا  ق��ط��اع  ت��ط���ر  وت����رية 

التعليم عاملياً. 
األف�ن�س�،  جيفري  التفاقية  وق��ع 

التعليمي، ل  القطاع  التي �سهدها 
ك�فيد19-  جائحة  خ��لل  �سيما 
ُبعد  ع��ن  للتعلُّم  احل��اج��ة  وت��ن��ام��ي 
على  للتعليم"  "األف  يف  ونحر�س 
تعليمية  منظ�مة  دع��ائ��م  اإر����س���اء 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 
املعلمني،  لح����ت����ي����اج����ات  ت���ل���ب���ي���ًة 

والتزاماً بر�سالتنا امل�ؤ�س�سية". 
مع  ال�������س���راك���ة  ت����اأت����ي  واأ�ساف" 
ا�ستمراراً   "Syncogate"
ح�س�رنا  ت���ع���زي���ز  يف  جل����ه�����دن����ا 
واإمكاناتنا، وتط�ير وبناء منتجات 
متفرد  من����ذج  ل�تاأ�سي�س  ُمبتكرة 

رغم كافة الظروف. 
�سن�ات،  خلم�س  التفاقية  ومتتد 
املن�سات  ت���زي��ع  نطاقها  وي�سمل 
ال�سركتني،  ل���ك���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
منتجات  ت���ط����ي���ر  يف  وال����ت����ع����اون 

تخ�س�سية. 
مرحلتها  يف  الت��ف��اق��ي��ة  و���س��رتك��ز 
ال�سف�ف  ط���ل���ب���ة  ع���ل���ى  الأوىل 
ال���رو����س���ة وحتى  ال���درا����س���ي���ة م���ن 
اجلانبان  اتفق  كما  ع�سر.  ال��ث��اين 
والتط�ير  ال����س���ت���ك�������س���اف  ع���ل���ى 
امل�����������س�����رتك حل�����ل������ل ج������دي������دة يف 
جم���������ال ال������ت������دري������ب امل�����ه�����ن�����ي يف 

ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
م�فيت،  واإي����ان  للتعليم"،  "األف 
�سركة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س 
 ،"Syncogate EdTech"
"األف  ل���  الرئي�سي  امل��ق��ر  يف  وذل���ك 

للتعليم" يف اأب�ظبي. 
ال�سراكة تت�سافر جه�د  ومب�جب 
ال�سركتني يف تلبية الطلب املتنامي 
على حل�ل التعليم الرقمي، ورفد 
اآ�سيا  ق��ارة  ام��ت��داد  على  الدار�سني 
رقمية  تعليمية  ب��اأدوات  واأ�سرتاليا 
ا�ستمرارية  ت�����س��م��ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
القطاع  دون  التعليمية  رحلتهم 

تطبيقات  اإىل  بال�ستناد  ال�سني، 
ال�سطناعي  ال����ذك����اء  وت��ق��ن��ي��ات 
و"ال�اقع  الفرتا�سي"  و"ال�اقع 
احلل�ل  ه��ذه  وت�ستهدف  املعزز". 
التعليمية  العملية  ك��ف��اءة  زي����ادة 
مهنية  م�سارات  لبدء  للطاحمني 
ج������دي������دة، وت����������اوز ال���ت���ح���دي���ات 
ت�سكل  قد  التي  واللغ�ية  الثقافية 
ع�ائق �سمن بيئة التعليم املهني. 

الرئي�س  األف�ن�س�،  جيفري  وق��ال 
التنفيذي ل�سركة "األف للتعليم": 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  "�سكلت 
الُكربى  للتح�لت  الدافعة  الق�ة 

امل�ؤ�س�ستني،  ك���ل  ع��ل��ى  ال�����س��راك��ة 
املعرفة  ت��ب��ادل  ت�سجيع  ودوره���ا يف 

بثقة  ونتطلع  التعليم  لتكن�ل�جيا 
الإيجابية لهذه  حيال النعكا�سات 

التعاون  خ�����لل  م����ن  واخل��������ربات 
اإقليمياً ودولياً". 

بلدية منطقة الظفرة تنظم حملة توعية 
للمحافظة على الزراعة اخلارجية

•• الظفرة -الفجر:

نظمت بلدية منطقة الظفرة حملة ت�عية مبدينة زايد للمحافظة على الزراعة اخلارجية واملظهر 
وتقليم  لها،  املخ�س�س  الأماكن  وو�سعها يف  املخلفات  اإزال��ة  احلملة  امل��دن، ومت خلل  العام وجمال 
املخلفات  العام ومعاجلة  املظهر  الفّعالة على  الرقابة  الزراعة، وذلك بهدف حتفيز  اأعمال  ومتابعة 
التجميل  عمليات  يف  املحلية  الربية  النباتات  ا�ستخدام  على  البلدية  وحتر�س  م�ستدامة.  بطرق 
الطبيعي مبا يتنا�سب مع معايري التنمية امل�ستدامة والرت�سيد يف ا�ستهلك مياه الري والتن�ع يف 
امل�ساحات  وزي��ادة  العام  احل�ساري  املظهر  على  للمحافظة  امل�ستخدمة،  الطبيعي  التجميل  عنا�سر 

اخل�سراء واأعمال التجميل الطبيعي. 

الإمارات ت�صارك العامل اليوم احتفاءه بيوم املعلم العاملي 
•• اأبوظبي-وام:

العاملي" الذي  املعلم  "ي�م  ب�  الحتفاء  العامل  الي�م  الإم���ارات  دول��ة  ت�سارك 
ي�سادف اخلام�س من اأكت�بر من كل عام تقديراً جله�دهم ودورهم املح�ري 

يف تعزيز قيم البتكار والإبداع التي تبداأ من مراحل التعليم الأوىل. 
ويحظى املعلم�ن يف دولة الإمارات باهتمام وتقدير كبريين عرفانا بدورهم 
يف نه�سة املجتمع عرب اإن�ساء جيل واع ومتعّلم يحمل اأ�سمى القيم الأخلقية 

واملبادئ الإن�سانية. 
امل��در���س��ني يف  ال��دول��ة، قفز ع��دد  وخ���لل اخلم�سني الأوىل م��ن عمر احت���اد 
لي�سل يف   1975 العام  يف  5530 مدر�ساً  من  الإم���ارات  يف  العام  التعليم 
و�سلت  العامني  بني  زي��ادة  بن�سبة  مدر�ساً،   108020 اإىل   2020 العام 

اإىل 1853%. 
التي ت�سّلط  التحفيزية  امل��ب��ادرات  اإط��لق  اإىل  دائ��م  الإم���ارات ب�سكل  وت�سعى 

ال�س�ء على دور املعلم وت�ساهم ب�سكل فاعل يف الرتقاء يف و�سائل واأ�ساليب 
التعليم بكافة مراحله على ال�سعيدين املحلي والدويل. 

- اأف�سل معلم 
عام  يف  اإط��لق��ه��ا  م��ن��ذ  معلم"،  لأف�����س��ل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  "جائزة  و�سكلت 
نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ودعم  برعاية   ،2017
يف  باأ�سل�بها  فارقة  ومبادرة  معرفية  اإ�سراقة  اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�س 
الك�سف عن املعلمني املبدعني واملتميزين يف مدار�سهم ومناطقهم وبلدهم 
مهما تباعدت امل�سافات، وذلك تقديرا وتكرميا جله�دهم الرتب�ية النبيلة 

ولعطائهم الذي ل ين�سب. 
وحر�ست اجلائزة على تكامل ج�انبها وعلى دقة معايريها واأهدافها لإبراز 
يف  الفعالية  ت�فري  على  ق��ادرة  منهجية  بت�س�رات  واخل���روج  �س�رة  اأف�سل 

الأداء ويف النتائج املت�خاة. 

اأم���ام املعلمني الأج��ان��ب وغري  ويف دورت��ه��ا ال��راب��ع��ة فتحت اجل��ائ��زة امل��ج��ال 
الناطقني باللغة العربية يف املدار�س اخلا�سة والدولية للتقدمي والت�سجيل 
باللغة الإجنليزية وان�سمام جمم�عة دول عربية واأجنبية لها وهي �س�ريا 
واملغرب والعراق وت�ن�س بجانب �س�ي�سرا وفنلندا والنم�سا وا�ستحداث خطط 
تط�يرية ن�عية يف خط�ة نح� اإي�سال ر�سالة اجلائزة الرتب�ية اإىل العامل. 

- خليفة الرتبوية 
التعليمية  امل�ؤ�س�سات  الرتب�ية" اإىل دعم  "جائزة خليفة  من جهتها تهدف 
والرتب�ية، وزيادة الإب��داع فيها، بالإ�سافة اإىل ن�سر ثقافة الإب��داع والتميز 
يف  التعليمية  للم�ؤ�س�سات  اجل��ائ��زة  منح  يقت�سر  ول  الإم�����ارات،  اأب��ن��اء  ب��ني 
الإمارات فح�سب، بل ت�سمل ال�طن العربي، حيث ت�سعى اإىل تعزيز القطاع 

التعليمي داخل الإمارات خا�سة ويف جميع اأنحاء العامل عامة. 
وتختلف معايري جائزة ال�سيخ خليفة الرتب�ية وفقاً للمجالت التي تغطيها 

والتي ت�سمل التعليم العام، وتعليم اأ�سحاب الهمم، والتعليم العايل، والبح�ث 
الرتب�ية، والتاأليف الرتب�ي للطفل، وامل�ساريع والربامج التعليمية املبتكرة، 

وال�سخ�سية الرتب�ية العتبارية، اإىل جانب التعليم وخدمة املجتمع 

- �سفراء التعليم 
را�سد  بن  اأطلقه مركز حممد  ال��ذي  التعليم  �سفراء  برنامج  ي�ساهم  ب��دوره 
والتكن�ل�جيا  العل�م  جم��الت  يف  املتميزين  املعلمني  ت�سجيع  يف  للف�ساء، 
مبادرات  يف  مدار�سهم  متثيل  على  وم�ساعدتهم  والريا�سيات  والهند�سة 
اأهداف  ترمي  حيث  التعليمية،  املريخ"  ل�ستك�ساف  الإم����ارات  "م�سروع 
معارف  لتط�ير  العلمية  والأدوات  باملعرفة  املعلمني  تزويد  اإىل  الربنامج 
يلبي  جيل  ب��ن��اء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  واملهند�سني،  العلماء  م��ن  املقبلة  الأج��ي��ال 
الف�ساء  ع��ل���م  يف  املتخ�س�سة  ال��ك���ادر  م��ن  امل�ستقبلية  ال��دول��ة  اح��ت��ي��اج��ات 

والتكن�ل�جيا. 

علي بن حرمل: برعاية رئي�س الدولة مكانة 
املعلم مرموقة يف الإمارات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأكد الدكت�ر علي �سعيد بن حرمل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ظ���اه���ري 
دولة  يف  املعلم  اأن  اأب�ظبي  جامعة 
يحظى  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
منذ  املجتمع  يف  م��رم���ق��ة  مب��ك��ان��ة 
انطلق م�سرية الحتاد وهي مكانة 
ت��رت���س��خ دع��ائ��م��ه��ا ك��ل ي����م برعاية 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهتمام  ك��ل  املعلم  ي���يل  ال���ذي  اهلل 
وي�جه دائما بت�فري البيئة املحفزة 
الأب���داع  على  واملعلمات  للمعلمني 
كلمات  ومتثل  وال��ري��ادة،  والبتكار 
نربا�ساً  للمعلمني  ور�سالته  �سم�ه 
يهتدي ِبه املجتمع والأجيال املقبلة 
الفر�س  وت��ه��ي��ئ��ة  امل��ع��ل��م،  دع����م  يف 
بر�سالته  ت��رت��ق��ي  ال���ت���ي  ال�����اع����دة 

اخللقة  ال�سفية  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ع��ل��م 
املهارات  ات��ق��ان  عليه  ينبغي  ال��ت��ي 

اللزمة لها.
اأن تط�ر  اإىل  ب��ن حرمل  د.  واأ���س��ار 
منظ�مة  يف  املعلمني  اأع����داد  ومن��� 
التعليم الإماراتية ب�سقيها اجلامعي 
ال�عي  يرتجم  اجلامعي  قبل  وم��ا 
ر�سالة  ت����اه  امل���ت���ج���ذر  امل��ج��ت��م��ع��ي 
املجتمع  ن��ه�����س��ة  يف  ودوره  امل��ع��ل��م 
به�يتها  امل��ع��ت��زة  الأج���ي���ال  وب��ن��اء   ،
مبكت�سباتها  وال��ف��خ���رة  ال���ط��ن��ي��ة 
الع�سر،  على  واملنفتحة  احل�سارية 
الفاعل  للإ�سهام  دائ��م��ا  واملتطلعة 
وتلبية  ال�طنية  التنمية  خدمة  يف 
متطلبات اخلم�سني املقبلة، ويف ي�م 
املعلم نت�جه بالتهنئة لكل املعلمني 
ب�سمة  ت���رك����ا  ال���ذي���ن  وامل���ع���ل���م���ات 
دروب  واأن�����اروا  حياتنا  يف  اإي��ج��اب��ي��ة 

امل�ستقبل بالعلم واملعرفة. 

العطاء  م�����س��رية  يف  واأدائ�����ه  ودوره 
ال�طني التي ت�سهدها دولتنا، وه� 
اإيجابية  نتائج  حقق  ال���ذي  الأم���ر 
على �سعيد امليدان التعليمي، وفتح 
اآف��اق��ا ج��دي��دة اأم����ام امل��ع��ل��م مل�اكبة 
تط�ر  م��ن  ي�سهده  م��ا  بكل  الع�سر 
واأ�ساليب  وط�����رق  وت��ق��ن��ي  ع��ل��م��ي 
لدور  كلي  وتغري  مبتكرة،  تدري�س 
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اأخبـار الإمـارات

برع�ية حممد بن را�سد وح�سور اأحمد بن حممد

انطالق اأعمال الدورة الـ20 ملنتدى الإعالم العربي مب�صاركة اأكرث من 3000 اإعالمي من املنطقة والعامل 

وذكية  رق��م��ي��ة  وح���ل����ل  م���ت���ط����رة 
اأكرث  اإم��������دادات  ت���ف��ري  ت�����س��ه��م يف 
ال�سحن  ك���ف���اءة  وت��ع��زي��ز  ���س��ل���س��ة 
وال��ن��ق��ل.  وح����ل ال��ت��ح��دي��ات التي 
مبا  العاملية  التجارة  تدفق  ت�اجه 
الت�ريد  �سل�سل  اخ��ت��لل  ذل��ك  يف 
"دي بي  ب��ذل��ت��ه��ا  ال���ت���ي  واجل���ه����د 
الأزم��������ة  ت���ل���ك  مل�����اج����ه����ة  ورلد" 
املتلحقة  وال���ت���غ���ريات  ال���ع���امل���ي���ة، 
التجارة  ب��خ��ط���ط  ت��ع�����س��ف  ال��ت��ي 
اأن  �سليم  بن  �سلطان  اأك��د  العاملية، 
العاملية - دي بي ولرد  دبي  م�انئ 
- ت�ا�سل جه�دها من اأجل متكني 
التدفق التجاري ح�ل العامل عرب 
اتفاقيات ال�سراكة والتعاون ط�يلة 
الأم�����د، ف�����س��ًل ع��ن اب��ت��ك��ار حل�ل 
يف  للم�ساهمة  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
للعامل،  اأف�����س��ل  مل�ستقبل  التمهيد 
العاملية،  ���س��ب��ك��ت��ه��ا  ب��ف�����س��ل  وذل�����ك 
ودورها الرئي�سي ك�سريك للتجارة 
العاملية يف تاأمني متطلبات �سل�سلة 

الت�ريد. 
التحديات  رغ������م  اأن�������ه  واأ�������س������اف 
اجلائحة  فر�ستها  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رية 
التي  ال��راه��ن��ة،  العاملية  والأو���س��اع 
وال�سحن  الإم���داد  �سل�سل  اأع��اق��ت 
واخلدمات الل�ج�ستية، فقد جنحت 
"دي بي ورلد" يف تخطي حتديات 
رئي�سية على �سعيد حركة التجارة 
العاملية و�سل�سلة الت�ريد، واأوجدت 
حل�ًل ذكية ورقمية منا�سبة اأعادت 

م�ؤثرة  لر�سالة  تقدميه  و���س��رورة 
ال�طنية  الدولة  مفه�م  عن  تعرب 
لل�حدة  ي����دع�����  خ����ط����اب  وت���ب���ن���ي 
الفنت  واإث���ارة  للفرقة  ل  والتعاون 

والنعرات. 
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د م��ع��ايل ك���رم جرب 
ا�سرتاتيجية  ا���س��ت��ح��داث  ���س��رورة 
العربي  ل����لإع����لم  م����ح���دة  ع��م��ل 
مل����اج���ه���ة م����ا ي���ج���د ط���ري���ق���ه عرب 
من  الجتماعي  الت�ا�سل  من�سات 
حمت�ى يتنافى مع القيم واملبادئ 
والأخلق العربية، م��سحاً اأن تلك 
املن�سات مازالت تعمل يف اإطار غري 
ر�سمي لكنها ت�ؤثر يف ت�سكيل الراأي 
ب�سكل كبري، وه� ما يدع�نا  العام 
وما  ال�سار  حمت�اها  م�اجهة  اإىل 
ت���ؤث��ر على  �سلبية  اأف��ك��ار  م��ن  تبثه 

العق�ل ل�سيما ال�سباب. 
احلك�مات  دور  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 
يف حماية الإعلم من خلل و�سع 
ال�س�ابط املنظمة لعمله، و�سرورة 
لتط�يره  �سريعة  خ��ط���ات  ات��خ��اذ 
ب�����س��ك��ل م�������س���رتك على  وال����ع����م����ل 
الفراغ  اإن��ت��اج حمت�ى عربي مي��لأ 
الت�ا�سل  من�سات  ت�ستغله  ال���ذي 
ذلك  يتنا�سب  اأن  على  الجتماعي، 
و�سرعة  الع�سر  روح  م��ع  املحت�ى 
الأج����ي����ال احل���دي���ث���ة، وي����راع����ي يف 
ال���دول  خ�س��سية  نف�سه  ال���ق��ت 

العربية وقيمها واأخلقها. 
املجل�س  رئ��ي�����س  م���ع���ايل  واأخ���ت���ت���م 

اأع��ل��ن��ه��ا �ساحب  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة، 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سم� 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 
“رعاه  دب��ي  ال����زراء حاكم  جمل�س 
قيمة  ب��رف��ع  تق�سي  وال��ت��ي  اهلل”، 
درهم  ت��ري��ل��ي���ين  اإىل  دب���ي  ت����ارة 
معترباً   ،2026 ال���ع���ام  ب��ح��ل���ل 
اأن امل��ب��ادرات اجل��دي��دة مل���ان��ئ دبي 
ال��ع��امل��ي��ة ت���رك���ز ع��ل��ى حت��ق��ي��ق هذا 
بف�سل  اأن����ه  اإىل  م�����س��رياً  ال���ه���دف، 
ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ت�جيهات 
�سهدت  اآل مكت�م  را�سد  حممد بن 
بلغ  من�ا  لدبي  اخلارجية  التجارة 
حتى الآن نح� 1.6 تريلي�ن درهم، 
مت�قعاً اأن يك�ن العام 2022 عاماً 
وتعزيز  على �سعيد من�  ا�ستثنائياً 

التجارة اخلارجية لدبي. 
ت�سليط  يف  الإع�������لم  دور  وح������ل 
ال��ت��ح��دي��ات احلالية  ع��ل��ى  ال�����س���ء 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، دعا 
الإعلم  و�سائل  �سليم  بن  �سلطان 
حتري  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  مب��ن�����س��ات��ه��ا 
الإعلمية  ال���ت���ق���اري���ر  يف  ال���دق���ة 
العاملية  التجارة  اأزمة  تتناول  التي 
جانب  اأن  اإىل  م�����س��رياً  واأ���س��ب��اب��ه��ا، 
ك��ب��ري م���ن امل��ع��ل���م��ات ال��ت��ي تروج 
الت�ا�سل  م���ن�������س���ات  ب���ع�������س  ل���ه���ا 
م�سللة  اأف��ك��اراً  حتمل  الجتماعي 
وغري �سحيحة ما ي�ؤدي اإىل تفاقم 
فادحا  ���س��رراً  وق��د يلحق  الأزم����ة، 

بال�سركات وامل�ؤ�س�سات العاملية. 

اإعلمية  حتتية  بنية  ت�فري  اأولها 
التقنيات،  اأح���دث  تعتمد  متط�رة 
بامل�ه�بني  اله����ت����م����ام  وث���ان���ي���ه���ا 
وامل��ب��دع��ني يف جم��ال الإع���لم عرب 
مرنة،  وت�سريعية  تنظيمية  بيئة 
الثالث  امل����ح�����ر  ي��خ��ت�����س  ب��ي��ن��م��ا 
اإعلمية  ت��ق��دمي ر���س��ال��ة  ب�����س��رورة 
اله�ية  تعك�س  وم���ؤث��رة  م�����س���ؤول��ة 

ال�طنية للدول. 
تقدمي  اأهمية  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
ملحت�ى  الإع���لم���ي���ة  امل����ؤ����س�������س���ات 
ج��ي��د وم��ت��ك��ام��ل، وال���س��ت��ف��ادة من 
ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة امل����ت����ط�����رة يف 
وال�ستثمار  ال��ت��ح��دي��ات،  م���اج��ه��ة 
امل��ت��ط���رة كعامل  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  يف 
منا�سبة  بيئة  وخ��ل��ق  امل��ي��ت��اف��ري���س، 
امل�����ه�����ب����ني يف ه���ذا  ل����س���ت���ي���ع���اب 
املجال.  وعن ال�ستعداد للم�ستقبل 
الدكت�ر  اأكد  التحديات،  وم�اجهة 
ال��ن��ع��ي��م��ي اأه���م���ي���ة ال����ت����ع����اون بني 
الإعلمية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل���ؤ���س�����س��ات 
العربي  ال����ع����امل  م�������س���ت����ى  ع���ل���ى 
عمل  وخ��ط��ة  ا�سرتاتيجية  ل��سع 
بامل�ستقبل  تفاوؤله  م�ؤكداً  م�حدة، 
الإع���لم���ي ال��ع��رب��ي يف ظ��ل وج�د 
امل�هبة  م����ن  ل���دي���ه  ج���دي���د  ج���ي���ل 
يكفي  وم����ا  وال���ت���دري���ب  والإدراك 

لتحّمل امل�س�ؤولية. 
�س�ؤون  اأكد وزير  ويف ختام حديثه، 
اأهمية  البحرين،  مبملكة  الإع��لم 
بامل�س�ؤولية  العربي  الإع��لم  حتلي 

ال�سحن  ق���ط���اع  م��ف��ه���م  ���س��ي��اغ��ة 
والإمدادات الل�ج�ستية. 

هذا  �سليم يف  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  واأ����س���ار 
ورلد"،  ب���ي  "دي  اأن  اإىل  ال�����س��دد 
الل�ج�ستية  للحل�ل  الرائد  امل��زّود 
تقدم  ال��ع��امل  يف  املتكاملة  ال��ذك��ي��ة 
العاملية  ���س��ب��ك��ت��ه��ا  ع���رب  خ��دم��ات��ه��ا 
والتي  ب����ل����داً،   78 يف  امل���رتاب���ط���ة 
اخلدمات  حم���ط���ات  م���ن  ت��ت�����س��ّك��ل 
البحرية،  واخلدمات  الل�ج�ستية، 
القت�سادية،  وامل��ن��اط��ق  وامل����ان���ئ، 
قائل "ن�ست�سرف امل�ستقبل، ونت�قع 
التجارية  احلل�ل  ونطّ�ر  التغيري، 
اأثر  حتقيق  بهدف  ابتكاراً،  الأك��رث 
مبا  املجتمعات"،  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ي 
م�قع  ورلد" من  بي  "دي  متتلكه 
املنطقة  لربط  فريد  ا�سرتاتيجي 
ب���ال���ع���امل، ع���رب م��ي��ن��اء ج��ب��ل علي 
واملنطقة احلرة جلبل علي كب�ابة 
ل�ستك�ساف الفر�س من اأجل تعزيز 

من� اقت�ساد دبي". 
بالتغّلب على  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  واأع���رب 
التحديات التي ت�اجه من� التجارة 
على  الت�قعات  اأن  م�ؤكدا  العاملية، 
املدى املت��سط اإىل الط�يل ل تزال 
م�ست�ى  ارت��ف��اع  اأن  غ��ري  اإيجابية، 
الت�سخم والت�ترات اجلي��سيا�سية 
م���ن عدم  ت�����زال ت�����س��ب��ب ���س��ي��ئ��اً  ل 

اليقني. 
التزام دي بي ورل��د بتحقيق  واأك��د 
اأه������������داف خ����ط����ة دب�������ي ل���ل���ت���ج���ارة 

الأع������ل������ى ل���ت���ن���ظ���ي���م الإع������������لم يف 
حديثه  العربية  م�سر  جمه�رية 
التي عقدت �سمن  خلل اجلل�سة، 
العربي  الإع��لم  منتدى  احتفالية 
ب���دورت���ه ال��ع�����س��ري��ن، ب��ال��ت��اأك��ي��د اأن 
يك�ن  ل  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل  ال�����ذه�����اب 
التط�ير  واأن  املا�سي،  اإىل  بالع�دة 
يتطلب التخطيط ال�سليم والأخذ 
ل��ل��ن��ه������س بقطاع  امل���ب���ادرة  ب���زم���ام 
طبيعة  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  الإع����لم 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة.  وخ����لل جل�سة 
"م�ستقبل  ع��ن���ان  حملت  رئي�سية 
التجارة يف عامل اإعلمي متغري"، 
�سليم،  ب��ن  �سلطان  ���س��ع��ادة  حت���دث 
الرئي�س  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
"دي بي ورلد" �سمن  ل�  التنفيذي 
ح������ار اأدارت��������ه ب��ي��ك��ي اأن���در����س����ن، 
العاملية،  اإن  اإن  �سي  يف  الإع��لم��ي��ة 
ح�ل واقع التجارة يف �س�ء التط�ر 
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي ال��ك��ب��ري ال����ذي بدل 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ق���اع��د، وق���ال “اإن 
الل�ج�ستية  للحل�ل  الرائد  امل��زّود 
تتمتع  العامل  يف  املتكاملة  الذكية 
ب��اإم��ك��ان��ات ك��ب��رية ول��دي��ه��ا حل�ل 
م��ت��ن���ع��ة وف���ع���ال���ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
التغلب على التحديات التي ت�اجه 
واختلل  العاملية  التجارة  خط�ط 
ب��غ��ي��ة حت�سني  ال���ت����ري���د  ���س��ل���س��ل 
م�سريا  العاملية”..  التجارة  تدفق 
لديها  ورلد"  ب����ي  "دي  اأن  اإىل 
عاملية  م���ان��ئ  و�سبكة  حتتية  بنية 

•• دبي- وام:

ال�سيخ  ال�����س��م���  ���س��اح��ب  ب���رع���اي���ة 
نائب  مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�������زراء 
بن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سم�  وبح�س�ر 
اآل مكت�م، رئي�س  را�سد  حممد بن 
انطلقت  ل����لإع����لم،  دب����ي  جم��ل�����س 
ال�20  ال��دورة  اأعمال  اأم�س يف دبي 
مب�ساركة  العربي،  الإع��لم  ملنتدى 
القيادات  م���ن   3000 م���ن  اأك����رث 
والعاملية،  ال��ع��رب��ي��ة  الإع���لم���ي���ة 
وروؤ����س���اء حت��ري��ر ال�����س��ح��ف، وكبار 
تاب واملفكرين واملعنيني بالعمل  الكُّ
�سمن  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  الإع������لم������ي 
ال��ت��ج��م��ع الإع����لم����ي الأك�����رب على 

م�ست�ى املنطقة العربية. 
و�سمل الفتتاح الر�سمي للمنتدى، 
بح�س�ر �سم� ال�سيخة لطيفة بنت 
حممد بن را�سد اآل مكت�م، رئي�سة 
“دبي  والفن�ن  للثقافة  دب��ي  هيئة 
بن  ح�سر  ال�سيخ  و�سم�  للثقافة”، 
مكت�م بن جمعه اآل مكت�م، رئي�س 
ل����لإع����لم، جل�سة  دب����ي  م���ؤ���س�����س��ة 
رئي�سية بعن�ان "الإعلم العربي.. 
ا�ست�ساف  والتاأثري"  ال��ت��ح���لت 
الدكت�ر  م��ع��ايل  امل��ن��ت��دى  خ��لل��ه��ا 
النعيمي،  رمزان بن عبيد عبداهلل 
مبملكة  الإع��������لم  �����س�����ؤون  وزي������ر 
ال���ب���ح���ري���ن، وم����ع����ايل ك�����رم جرب، 
لتنظيم  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
الإعلم، بجمه�رية م�سر العربية 
الر�سمي جل�سة  الفتتاح  �سمل  كما 
رئي�سية حتدث فيها �سعادة �سلطان 
اأح��م��د ب��ن ���س��ل��ّي��م، رئ��ي�����س جمل�س 
بي  دي  التنفيذي،  الرئي�س  الإدارة 
"م�ستقبل  ع��ن���ان  وح��م��ل��ت  ورل����د، 
التجارة يف عامل اإعلمي متغري". 

وتناولت اجلل�سة ال�زارية عدداً من 
تاأثري  بينها  من  الرئي�سية  املحاور 
قطاع  ع��ل��ى  التكن�ل�جي  ال��ت��ط���ر 
الإعلم، و�سبل تعزيز التعاون بني 
الإع���لم وال��ق��ط��اع��ات الأخ����رى، يف 
�س�ء مفه�م ال�سراكة نح� النجاح، 
تاأكيد  يف  الإع���لم  دور  اإىل  اإ�سافة 
قدرة ال�سع�ب على ا�ستيعاب اأهداف 
امل�اقف  اأب���ع���اد  واإدراك  ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل��ح��ي��ط��ة ب���ه���م، وم����ن ث���م حتديد 
املرحلة  خ���لل  ال��ع��م��ل  م��ت��ط��ل��ب��ات 
احلديثة  التقنيات  ودور  امل��ق��ب��ل��ة، 
التمهيد  يف  ال�سطناعي  كالذكاء 
لتح�لت جذرية يف جمال الإعلم 
ون�سر املعل�مات والأخبار والفر�س 

العربية املنتظرة يف هذا املجال. 
وخلل اجلل�سة اأكد معايل الدكت�ر 
اأهمية  النعيمي  عبيد  ب��ن  رم���زان 
وج�د ا�سرتاتيجية اإعلمية عربية 
حماور  ث��لث��ة  تت�سمن  متكاملة 

وك��ان��ت ���س��ع��ادة م��ن��ى غ���امن امل����ّري، 
رئي�سة نادي دبي لل�سحافة رئي�سة 
اللجنة التنظيمية ملنتدى الإعلم 
ب��داي��ة الفتتاح  األ��ق��ت يف  ال��ع��رب��ي، 
بامل�ساركني  ف��ي��ه��ا  رح���ب���ت  ك��ل��م��ة 
م���ن داخ����ل ال���دول���ة وم���ن خمتلف 
والقيادات  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
الإع���لم���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
احلدث الذي ياأتي ا�ستكمال مل�سرية 
عاماً،  ع�سرين  قبل  انطلق  ح����ار 
ال�سم�  �ساحب  وت�جيهات  ب��روؤي��ة 
مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”،  دب���ي  ح��اك��م  ال������زراء 
لت�سبح هذه املن�سة مركزاً للنقا�س 
واحل�ار وتبادل املعرفة واخلربات.  
املنتدى  واك���ب   " �سعادتها  وق��ال��ت 
خلل الع�سرين عاماً املا�سية هم�م 
املهنة واأهم التح�لت التي �سهدتها 
املنطقة والعامل.. وكان حا�سراً يف 
قلب املتغريات الإعلمية بنتائجها 
اإىل  وحتدياتها وفر�سها"، م�سرية 
والتحديات  ال��ت��غ��ري  ع���ا���س��ف  اأن 
ال�سن�ات  العامل ط���ال  مل تهداأ يف 
املا�سية بينما كانت منطقة ال�سرق 
التغريات،  ه���ذه  ق��ل��ب  الأو����س���ط يف 
ذات  ال��ت��ح��دي��ات  بع�س  ك��ان��ت  فيما 
التنمية  م�ستقبل  على  �سلبي  وق��ع 
يف العامل ومنطقتنا و�سط تغريات 
واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية 
�سعبة، مبا يف ذلك م�ستقبل تنمية 

الإعلم العربي. 
وع������ن ح������ال الإع����������لم يف ال���ع���امل 
املّري  منى  ���س��ع��ادة  لفتت  ال��ع��رب��ي، 
اإىل اأن الإع��لم يف املنطقة ل يزال 
ا�سرتاتيجية  وج������د  اإىل  ي��ف��ت��ق��د 
ب��ه من  م��ا يحيط  ت���اج��ه  وا�سحة 
حت���دي���ات، خ��ا���س��ة ال��دخ��ي��ل��ة منها 
حني  يف  وقيمنا،  جمتمعاتنا  على 
ال���ع���رب���ي كذلك  الإع�������لم  ي��ف��ت��ق��د 
الإعلمية  امل���اه��ب  تط�ير  خطة 
امتلكها  من  الرغم  على  ال�سابة 
ري���ادة  م���ن  مت��ك��ن��ه��ا  ال��ت��ي  الأدوات 
ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ط����ي���ر الإع�����لم�����ي يف 
اللجنة  رئي�سة  ولفتت  املنطقة".  
التنظيمية ملنتدى الإعلم العربي 
الإعلمي  التط�ير  مهمة  اأن  اإىل 
لي�ست  ولكنها  �سعبة  ت��ك���ن  رمب���ا 
م�������س���ت���ح���ي���ل���ة، م�����ج����ه����ًة ال����دع�����ة 
العربي  الإع������لم������ي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
م�����س��رية تط�ير  دف���ع  ل��ل��ت��ع��اون يف 
ال��ع��م��ل الإع���لم���ي ق��دم��ا.. وقالت 
مب�ست�ى  للنه��س  معاً  لنعمل   "
يعك�س  مبحت�ى  العربي،  اإعلمنا 
وطم�حنا،  واإن�����س��ان��ي��ت��ن��ا  ق��ي��م��ن��ا 
���س��اب��ة واأ���س��ال��ي��ب جديدة  وب���دم���اء 
لل�سع�ب  وت��ع��ي��د  ال��ع�����س��ر  ت����اك���ب 
لننقل  ب��اإع��لم��ه��ا،  ثقتها  العربية 

اإعلمنا العربي اإىل امل�ستقبل". 

والتعاون  الوحدة  خطاب  وتتبنى  الوطنية  الدولة  مفهوم  عن  تعرب  موؤثرة  ر�صالة  ويقدم  بامل�صوؤولية  يتحلى  اأن  يجب  العربي  الإعالم  النعيمي:  رمزان  • د. 
لتطويره �صريعة  خطوات  واتخاذ  لعمله  املنظمة  والأطر  ال�صوابط  بو�صع  الإعالم  حماية  احلكومات  جرب:دور  • كرم 

امل�صتقبل  بناء  يف  رئي�صي  اإ�صهام  ذي  حيوي  كقطاع  التجارة  دور  تعزيز  على  را�صد  بن  حممد  بروؤية  نعمل  �صلّيم:  بن  • �صلطان 
ال�صابة  املواهب  لتمكني  خطط  ميلك  ول  حتديات  من  به  يحيط  ما  تواجه  وا�صحة  ا�صرتاتيجية  يفتقد  العربي  الإعالم  املري:  • منى 

مع انطالق دورته الـ20 برع�ية حممد بن را�سد 

اأحمد بن حممد: منتدى الإعالم العربي �صاحة للحوار البّناء لتاأكيد قدرة املوؤ�ص�صات العربية على مواكبة املتغريات العاملية وحتقيق الريادة

 " ���س��م���ه  واأ�����س����اف  العامل".  اإىل 
خمتلف  م��ع  التعاون  دب��ي  ت�ا�سل 
امل���ن���ط���ق���ة وال���ع���امل  ال�������س���رك���اء يف 
امل�سهد  ت���ط����ي���ر  يف  ي����خ����دم  مب����ا 
بال�ستعانة  ال���ع���رب���ي،  الإع��������لم 
على  والط����لع  اخل���ربات  باأف�سل 
العاملية يف جمال  ال��ت��ج��ارب  اأجن��ح 

منه الأجيال احلافز على امل�ساركة 
التقدم  م�سرية  دف��ع  يف  الإيجابية 
يف املنطقة، يف ال�قت الذي حتر�س 
ف��ي��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى دعم 
الإعلم العربي ومتكينه من تاوز 
بقطاعاته من حتديات  ما يحيط 
عرب ح�ار مهني متخ�س�س يجمع 

ت�سهم يف اإحداث تغيري اإيجابي يف 
منظ�مة و�سناعة الإعلم، وتعزيز 
تفاعل اجلمه�ر العربي مع و�سائل 

الإعلم يف امل�ستقبل".
وه���ّن���اأ ���س��م��� رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
ل�����لإع�����لم الإع����لم����ي����ني ال���ذي���ن 
منتدى  دورات  اإجن���اح  يف  ���س��ارك���ا 

املنطقة،  م�ست�ى  على  الإع��لم��ي 
ان��ط��لق��ا م��ن ت��ق��دي��ر دب���ي ودول���ة 
الإم�����ارات ل���دور الإع����لم ك�سريك 
تناق�س  وم���راآة  التنمية  يف  رئي�سي 
ق�سايا املجتمع، واأداه مهمة ت�سلط 
التي  امللهمة  النماذج  على  ال�س�ء 
ت�ستقي  ت�����س��ج��ي��ع  م�����س��در  ت�����س��ك��ل 

الإعلمي،  وال��ت��ح��دي��ث  التط�ير 
التقنيات  اأح����دث  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
تط�ير  يف  ت�سخريها  ميكن  ال��ت��ي 
����س����رة الإع�������لم ال���ع���رب���ي خلل 
املرحلة املقبلة، والطلع على اأهم 
العامل،  الإع��لم��ي��ة يف  ال��ت��ح���لت 
والتاهات التكن�ل�جية التي قد 

�سناع الإعلم يف املنطقة، يف حني 
ت���يل دول��ة الإم����ارات ك��ل الرعاية 
والإعلميني  للإعلم  والهتمام 
بالغة  وط��ن��ي��ة  اأدوار  م���ن  ل���ه  مب���ا 
نقل  يف  ولإ�����س����ه����ام����ه  الأه����م����ي����ة 
حتققها  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  ق�س�س 
القطاعات  خمتلف  �سمن  الدولة 

•• دبي -وام:

رّحب �سم� ال�سيخ اأحمد بن حممد 
بن را�سد اآل مكت�م، رئي�س جمل�س 
احتفالية  ب�سي�ف  ل��لإع��لم  دب��ي 
بدورته  ال��ع��رب��ي  الإع����لم  منتدى 
اأعمالها  انطلقت  التي  الع�سرين، 
�ساحب  ب���رع���اي���ة  دب�����ي  يف  اأم���������س 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سم� 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 
“رعاه  دبي  ال���زراء حاكم  جمل�س 
باإ�سهامات  ���س��م���ه  م�����س��ي��داً  اهلل”، 
احل�����دث الإع����لم����ي الأب�������رز على 
اأهم  مناق�سة  يف  العربي  ال�سعيد 
الق�سايا وامل��س�عات املعنّية ب�اقع 
املنطقة  يف  الإع�������لم  وم�����س��ت��ق��ب��ل 

والعامل.
منتدى  ����س���ّك���ل   " ����س���م����ه  وق�������ال 
انطلقه  م��ن��ذ  ال��ع��رب��ي  الإع������لم 
ال�سم�  ���س��اح��ب  م���ن  ب��ت���ج��ي��ه��ات 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م، 
اإىل  ال��رام��ي  البناء  للح�ار  �ساحة 
ت��اأك��ي��د ق����درة م���ؤ���س�����س��ات الإع����لم 
املتغريات  م���اك��ب��ة  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي 
التط�ير  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 

وذلك  املتعاقبة،  العربي  الإع���لم 
مب��ن��ا���س��ب��ة الح��ت��ف��ال مب����رور 20 
ع���ام���اً ع��ل��ى ان���ط���لق اأك����رب تمع 
�سم�ه  م�����ؤك����دا  ع���رب���ي،  اإع����لم����ي 
املبادرات  ت��ق��دم  يف  دب���ي  ا���س��ت��م��رار 
ت��خ��دم يف تط�ير  ال��ت��ي  وال������روؤى 
الك�ادر  وحت��ف��ز  امل��ن��ط��ق��ة،  اإع�����لم 
الإعلمية على تن�ع اخت�سا�ساتها 
التميز  م�ست�يات  اأرق��ى  بل�غ  على 
جديدة  تناف�سية  ح����دود  واإي���ج���اد 
تعزز ثقة املتلقي فيما يقدمه من 
بالنفع على  ي��ع���د  حم��ت���ى، ومب��ا 
املجتمع العربي مبحت�ى اإعلمي 
الق�سايا  ي��ع��ال��ج  امل�����س��ت���ى  رف���ي���ع 
امللم�سة حلياة اأفراده وي�ؤثر فيها 
بالإيجاب، تاأكيداً على دور الإعلم 
العب�ر  على  املنطقة  م�ساعدة  يف 
املن�س�د،  امل���زده���ر  امل�����س��ت��ق��ب��ل  اإىل 
م�ا�سلة  ����س���رورة  ���س��م���ه  م����ؤك���دا 
ال���ع���م���ل ع���ل���ى اك���ت�������س���اف امل����اه���ب 
الإع��لم��ي��ة ومت��ك��ني ال�����س��ب��اب من 
اأك����رب يف ريادة  ب�����س���رة  امل�����س��اه��م��ة 
مبا  الإع��لم��ي  التط�ير  عمليات 
يحمل�نه من اأفكار مبدعة ونظرة 

وثابة للم�ستقبل.
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•• دبي - وام: 

ال�سابة  "القيادات  ب��رن��ام��ج  وق����ع 
امل�ستدامة"،  ال��ت��ن��م��ي��ة  لأه��������داف 
للتعليم  الغرير  اهلل  عبد  وم�ؤ�س�سة 
مذكرة تفاهم بهدف تزويد ال�سباب 
الإم������ارات������ي ب���امل���ع���ارف واخل������ربات 
للم�ساركة  ال�����لزم�����ة  وامل������ه������ارات 
ودعم  امل�ستقبل،  �سنع  يف  بفاعلية 
اأهداف  لتحقيق  ال�طنية  اجل��ه���د 
وبناء  العاملية  امل�ستدامة  التنمية 

م�ستقبل اأف�سل للمجتمعات.
وقعتها  ال����ت����ي  امل�����ذك�����رة  وت�����دع�����م 
امل�����ّري، رئي�سة  ���س��ع��ادة م��ن��ى غ���امن 
اخلام�س  ل��ل��ه��دف  ال��ع��امل��ي  املجل�س 
امل�ستدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  م���ن 
جعفر،  ب����ن  ����س����ن���ي���ا  وال�����دك�����ت������رة 
عبد  مل�ؤ�س�سة  التنفيذية  الرئي�سة 
اهلل الغرير للتعليم، رئي�سة املجل�س 
امل�ستدامة  التنمية  لأه��داف  العاملي 
على هام�س فعاليات  و17،  و8   4

الإعلم  ملنتدى  الع�سرين  ال���دورة 
الذي  "�سراج"  ب��رن��ام��ج  ال��ع��رب��ي، 
اإن  "�سي  �سبكة  مع  امل�ؤ�س�سة  تنفذه 
اإن" بهدف ت��سيع م�ساركة ال�سباب 
الإم����ارات����ي ���س��م��ن ق��ط��اع الإع����لم 
امل�ستقبل  م�����ه�����ارات  واإك�������س���اب���ه���م 
الرائدة،  امل��ن��ظ��م��ات  حت��دده��ا  ال��ت��ي 
وت���ؤه��ل��ه��م ل��ل��م�����س��ارك��ة ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 
خلل  من  العمل  ميادين  خمتلف 
والتقنية  املعرفية  قدراتهم  تعزيز 
�سناعة  ع���ل���ى  ق����ادري����ن  ل���ي���ك����ن����ا 
ال�سرتاتيجي  والتحليل  املحت�ى 
الإمارات  دولة  و�سرد ق�س�س جناح 
خمتلف  يف  ب��اإجن��ازات��ه��ا  والتعريف 

املجالت.
ال��ت��ف��اه��م الهدف  وت���خ���دم م���ذك���رة 

التنمية  اأه���داف  م��ن  ع�سر  ال�سابع 
عقد  اإىل  وال�����رام�����ي  امل�������س���ت���دام���ة 
���س��راك��ات ب��ني احل��ك���م��ات والقطاع 
لتحقيق  امل��دين  واملجتمع  اخل��ا���س 
الأه��������داف مب���ا ف��ي��ه��ا رف����ع ق����درات 
امل�اهب وتاأهيل ال�سباب، كما تدعم 
املذكرة الهدف اخلام�س من اأهداف 
التنمية امل�ستدامة لتحقيق امل�ساواة 
الن�ساء  ومت���ك���ني  اجل��ن�����س��ني  ب����ني 

والفتيات.
ورح���ب���ت ���س��ع��ادة م��ن��ى غ���امن امل���ّري 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م���ؤ���س�����س��ة ع��ب��د اهلل 
هذا  اأن  م����ؤك���دة  للتعليم،  ال��غ��ري��ر 
ا�سرتاتيجية  اإطار  ياأتي يف  التعاون 
اخلام�س  ل��ل��ه��دف  ال��ع��امل��ي  املجل�س 
امل�ستدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  م���ن 

القيادة  ل���ت����ج���ي���ه���ات  وت�������س���ي���داً 
ال���ر����س���ي���دة ال���ت���ي ت�����ؤم����ن ب���ق���درات 
وط���اق���ات ال�����س��ب��اب، وحت��ر���س على 
ت��ع��زي��ز دوره����م وت��اأه��ي��ل��ه��م لتحمل 
كافة،  القطاعات  �سمن  امل�س�ؤولية 
وتزويدهم بالأدوات وال��سائل التي 
امل�ستقبلية  وروؤيتها  جه�دها  تدعم 

وفق اأعلى املعايري الدولية.
" يحتل ملف  ���س��ع��ادت��ه��ا  واأ���س��اف��ت 
�سدارة  ال�����س��ب��اب  وت���اأه���ي���ل  رع���اي���ة 
اخلطط وال�سرتاتيجيات التنم�ية 
الر�سيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  تطلقها  ال��ت��ي 
ال����س���ت���ث���م���ار يف  اأن  ت�����ؤم����ن  وال����ت����ي 
قدراتهم  وتط�ير  ال�سباب  متكني 
ميادين  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
ال����ع����م����ل، ه������ ن���ه���ج ث����اب����ت ل���دول���ة 

ن�سعى من خلل  وعليه  الإم���ارات، 
اجله�د  دع���م  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه 
ال��رام��ي��ة لتمكني  دول����ة الإم�������ارات 
ال�سباب باأدوات امل�ستقبل واكت�سابهم 
التي  الأ�سا�سية  الإعلمية  املهارات 
بالإجنازات  التعريف  من  متكنهم 
ال��ت��ي حت��دث على اأر����س الإم����ارات، 
العمل  ���س���ق  يف  تناف�سيتهم  ورف���ع 
م�ستقبل  �سنع  يف  دوره���م  وت��ع��زي��ز 

م�ستدام".
لتنمية  "�سراج"  برنامج  ويت�سمن 
�سينعقد على مدار  وال��ذي  املهارات 
الأ�سا�سية  امل���ه���ارات  اأ���س��اب��ي��ع،  �ستة 
الت�سميم،  ف��ي��ه��ا  مب��ا  للم�ستقبل، 
والتخطيط  ال���ن���ق���دي،  وال��ت��ف��ك��ري 
واملناظرة، ومهارات  ال�سرتاتيجي، 

والت�زيع  والن�سر  الق�س�س،  �سرد 
من  �سريحة  اأك���رب  اإىل  وال������س���ل 
املن�سات،  خم��ت��ل��ف  ع���رب  امل��ت��ل��ق��ي��ني 
التناف�سية  القدرة  زي��ادة  يدعم  مبا 

لل�سباب الإماراتي يف �س�ق العمل.
�س�نيا  الدكت�رة  قالت  جانبها  من 
التنفيذية  ال��رئ��ي�����س��ة  ج��ع��ف��ر،  ب���ن 
للتعليم،  الغرير  اهلل  عبد  مل�ؤ�س�سة 
رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س ال��ع��امل��ي لأه����داف 
 " و17،  و8   4 امل�ستدامة  التنمية 
اأ�سبحت مهارات الإبداع والت�ا�سل 
اأماكن  يف  الرئي�سية  املتطلبات  من 
ال����ع����م����ل، و�����س����ي����لح����ظ ال����ط����لب 
اأن  ال����ربام����ج  امل�������س���ارك����ن يف ه����ذه 
هناك تركيزاً كبرياً على تنمية هذه 
املهارات امل�ستقبلية و�سقلها، وه� ما 

م�ؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  مع  يتنا�سب 
التي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���غ���ري���ر  اهلل  ع��ب��د 
�سبابنا  اإع����داد ومت��ك��ني  اإىل  ت��ه��دف 
وبالتايل  العمل،  اأماكن  يف  للنجاح 
تاأهيلهم اإىل اأعلى املراتب القيادية 
ملن  واإن���ه  امل��ج��الت.  �سمن خمتلف 
امل�ؤ�س�سة  ت��ق���م  اأن  ���س��رورن��ا  دواع���ي 
ب�سياغة هذا الربنامج بالتعاون مع 
م�ؤ�س�سة  وهي  بالعربية،   CNN
اإىل  معنا  وتتطلع  قيمنا  ت�ساركنا 
والعربي  الإماراتي  ال�سباب  متكني 
������س�����راج على  ب����رن����ام����ج  و����س���ي���ع���م���ل 
على  احل�����س���ل  م��ن  �سبابنا  متكني 
بالأدوات  فر�س جديدة وتزويدهم 
ال�سحافة  جم��ال  لدخ�ل  ال��لزم��ة 
من  ال��ع��دي��د  ع��ن  الق�س�س  و���س��رد 

اأنحاء  جميع  يف  امل��ل��ه��م��ات  ال��ن�����س��اء 
برنامج"  ويتما�سى  املنطقة".  هذه 
�سراج" التدريبي مع اأهداف برنامج 
التنمية  لأه���داف  ال�سابة  القيادات 
متكني  اإىل  ال���رام���ي���ة  امل�����س��ت��دام��ة 
وتزويدهم  الإم������ارات،  يف  ال�����س��ب��اب 
ب�����اخل�����ربات وامل������ه������ارات ال����لزم����ة 
وقيادة  دع��م  يف  بفاعلية  للم�ساركة 
اجله�د ال�طنية والدولية، وتعزيز 
امل�����س��ت��دام��ة لعام  ال��ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ة 
وخارجها،  ال��دول��ة  داخ���ل   2030
وم�اكبًة ت�جهات حك�مة الإمارات 
لإ�������س������راك ال�������س���ب���اب ب���ف���ع���ال���ي���ة يف 
الرئي�سية  ال�سرتاتيجية  املجالت 
الإعلمي  امل��ج��ل�����س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
امل�ستدامة  ال���ت���ن���م���ي���ة  لأه�����������داف 
الهادف اإىل تط�ير قدرات ال�سباب 
الناحية  م��ن  و�سقلها  الإم����ارات����ي 
الإعلمية ل�سناعة املحت�ى ون�سر 
امل�ستدامة  التنمية  باأهداف  ال�عي 

والتعريف باإجنازات الدولة فيها.

•• دبي -وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سم� ال�سيخ 
نائب  مكت�م،  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال�������زراء ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل.. 
����س���ه���د ����س���م���� ال�������س���ي���خ اأح����م����د بن 
اآل مكت�م، رئي�س  حممد بن را�سد 
جم���ل�������س دب������ي ل������لإع������لم، اأم�������س 
"جائزة  ب���  الفائزين  ت��ك��رمي  حفل 
ال�  دورت���ه���ا  يف  العربي"،  الإع�����لم 
الذي  احل��ف��ل  خ��لل  وذل���ك   ،21
لل�سحافة ممثل  دب��ي  ن��ادي  نّظمه 
ل��ل��ج��ائ��زة، تزامناً  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة 
للدورة  الأول  ال��ي���م  فعاليات  م��ع 
العربي،  الإعلم  ملنتدى  الع�سرين 
بح�س�ر �سم� ال�سيخة لطيفة بنت 
حممد بن را�سد اآل مكت�م، رئي�سة 
“دبي  والفن�ن  للثقافة  دبي  هيئة 
بن  ال�سيخ ح�سر  ” و�سم�  للثقافة 
مكت�م بن جمعه اآل مكت�م، رئي�س 
م�ؤ�س�سة دبي للإعلم، ولفيف من 
وقيادات  ال�سحف  حت��ري��ر  روؤ���س��اء 
والإعلمية  ال�سحافية  امل�ؤ�س�سات 
والعاملية،  وال��ع��رب��ي��ة  الإم���ارات���ي���ة 
��ّن��اع الإع���لم يف  ��اب و���سُ وك��ب��ار ال��ُك��تَّ

العامل العربي. 
وه����ّن����اأ ���س��م��� رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
للإعلم الفائزين بج�ائز الإعلم 
الثلثة  حماورها  و�سمن  العربي 
ف����ئ����ات تغطي  م����ن  ت�����س��م��ل��ه  وم������ا 
الإعلمية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
والرقمية،  وامل��رئ��ي��ة  ال�����س��ح��اف��ي��ة 
يف  ال���ت����ف���ي���ق  دوام  ل���ه���م  م��ت��م��ن��ي��اً 
اإثراء  النبيلة ودورهم يف  ر�سالتهم 

امل�سهد الإعلمي العربي. 
ودعا �سم� ال�سيخ اأحمد بن حممد 
اإىل  الفائزين  مكت�م  اآل  را�سد  بن 
وتقدمي  الإب���داع  م�سرية  م�ا�سلة 
رفيع  م�ست�ى  على  اإعلمي  منتج 
م����ن ال��ت��م��ي��ز ي���ع����د ب��ال��ن��ف��ع على 
م�ؤكداً  م�ساحله،  ويخدم  املجتمع 
للجائزة  الأ���س��م��ى  ال��ه��دف  ���س��م���ه 
نح� تعزيز دور الإع��لم يف متكني 
الإن�سان العربي من حتقيق الريادة 

يف ركب التط�ر العاملي. 
واأعرب �سياء ر�س�ان، رئي�س جمل�س 
عن  العربي  الإع���لم  ج��ائ��زة  اإدارة 
للفائزين  املجل�س  ت��ه��اين  خال�س 
���س��م��ن خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات اجل���ائ���زة يف 

والذي  العام،  اإطارها اجلديد هذا 
ال�سحافة  جائزة  جانب  اإىل  �سمل 
هما  جديدين  حم�رين  العربية" 
املرئي" و"جائزة  الإعلم  "جائزة 
خال�س  ورف���ع  الرقمي"،  الإع����لم 
�ساحب  اإىل  وال���ع���رف���ان  ال�����س��ك��ر 
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سم� 
م��ك��ت���م، راع���ي اجل���ائ���زة، مل��ا ي�ليه 
للجائزة  وت�سجيع  دعم  من  �سم�ه 
على مدار م�سريتها ومنذ اأن وّجه 
ما  دورات��ه��ا،  اأوىل  ب��اإط��لق  �سم�ه 
ك��ان له عظيم الأث��ر يف احتفاظها 
مب��ك��ان��ت��ه��ا ع��ل��ى م�����دار اأك�����رث من 
للحتفاء  حمفل  كاأبرز  عاماً   20
يف  والإع��لم��ي  ال�سحايف  بالتميز 

املنطقة. 
وق���ال ر���س���ان " دب��ي ت���ا���س��ل دفع 
اأرقى  م�ست�يات  اإىل  التميز  ح��دود 
امل�ستقبل..  ا�ست�سراف  م�سرية  يف 
وجائزة الإعلم العربي ما هي اإل 
الطم�حة  ال��روؤي��ة  ل��ه��ذه  انعكا�س 
النم�ذج  ه�����ذا  وراء  ت���ق���ف  ال���ت���ي 
ال��ت��ي تتخذ  ال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ف��ري��د يف 
ما  لكل  رئي�سياً  التميز معياراً  من 
ومبادرات..  م�ساريع  من  به  تق�م 
لقد اأر���س��ت اجل��ائ��زة ق��اع��دة �سلبة 
الإع����لم  م���ؤ���س�����س��ات  م��ن��ه��ا  تنطلق 

الإجادة  من  اأرق��ى  م�ست�يات  نح� 
م��ن��اف�����س��ة مهنية  ع���رب  والإب���������داع، 
واحليادية،  ال���ن���زاه���ة  ق��ي��م  اأع���ل���ت 
وحر�ست على تطبيقها بكل اأمانة 

على مر دوراتها املتعاقبة". 
من جانبها ، اأثنت �سعادة منى غامن 
املّري، رئي�سة نادي دبي لل�سحافة 
اأم��ني ع��ام ج��ائ��زة الإع���لم العربي 
ال��ذي جاءت  الرفيع  امل�ست�ى  على 
و�سمن  امل�������س���ارك���ات  اأغ���ل���ب  ع��ل��ي��ه 
اأن  م�ؤكدة  اجلائزة،  فئات  خمتلف 
هذا الكم من الأعمال اجليدة يب�سر 
املختلفة  الإع���لم  قطاعات  بقدرة 
م�ست�يات  ب��ل���غ  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اأهمية  التميز، م�ؤكدة  جديدة من 
دور رواد الإعلم ورم�زه يف و�سع 
يف  الط�يلة  وخ��ربات��ه��م  ت��ارب��ه��م 
م��ت��ن��اول الأج����ي����ال اجل���دي���دة مبا 
املهني  طريقهم  �سق  على  يعينهم 
امل�ست�ى  اإىل  وال������س���ل  ب��ج��دارة 
املرج� لهم لتقدمي منتج اإعلمي 

عربي مب�ا�سفات عاملية. 
ت�سعى  " اجل��ائ��زة  �سعادتها  وقالت 
الك�ادر  ال�����رواد وحت��ف��ي��ز  ل��ت��ك��رمي 
وال�ستفادة  الإب����داع  على  ال�سابة 
من خ��ربات وت��ارب اأث��رت العمل 
العامل  امل��ن��ط��ق��ة..  يف  الإع����لم����ي 

ال��ع��رب��ي ح��اف��ل بر�سيد ه��ائ��ل من 
تارب اإعلمية متثل مدار�س لها 
كذلك  املُ���ق���ّدرة..  ومكانتها  وزن��ه��ا 
ت��ف��ت��ح ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ال���ي����م اأم����ام 
م�����س��اح��ات ل حمدودة  الإع���لم���ي 
ل����لإب����داع وت������اوز ن���ط���اق م���ا ه� 
متميز..  ه�  ما  اآف��اق  اإىل  تقليدي 
الطريق  متهد  ب��دوره��ا  واجل��ائ��زة 
اأم������ام ك���ل اإع����لم����ي ���س��اح��ب فكر 
خّلق وروؤية مبدعة لل��س�ل اإىل 
امل��ه��ن��ي يف  ال��ت��ك��رمي  اأرف����ع من�سات 

املنطقة". 
ال���ع���ام جلائزة  الأم�����ني  واأ����س���اف���ت 
" اأر���س��ت اجلائزة  العربي  الإع���لم 
روابط وثيقة مع جمتمع الإعلم 
املتبادلة  ال��ث��ق��ة  اأ���س��ا���س��ه��ا  ال��ع��رب��ي 
الإبداع  اإع��لء قيم  واحلر�س على 
الإعلم  ج��ائ��زة  ت��ط��ّ�ر   .. والتميز 
ي���ؤك��د م��ك��ان��ت��ه��ا كمحرك  ال��ع��رب��ي 
حقيقي يف اتاه م�ست�يات جديدة 
م��ن الإب������داع الإع���لم���ي مبعايري 
�سن�ا�سل  ع���امل���ي���ة..  وم����ا����س���ف���ات 
العمل على اإدخال املزيد من اأوجه 
ي�����س��ه��م يف حتقيق  ال��ت��ط���ي��ر مب���ا 
للنه��س  الرامية  اأه��داف اجلائزة 
الإب��داع��ي��ة يف خمتلف  ب��ال��ق��درات 

دروب العمل الإعلمي العربي". 

العربي  الإع����لم  ج���ائ��ز  منح  ومت 
خمتلف  ����س���م���ن  ف�����ائ�����زاً   14 ل�������� 
لأعمال  ت��ق��دي��راً  اجل���ائ���زة،  ف��ئ��ات 
ا���س��ت��ح��ق��ت ال��ت��ك��رمي ق��دم��ه��ا عدد 
م����ن الإع����لم����ي����ني وامل����ؤ����س�������س���ات 
الرقمية  وامل��ن�����س��ات  ال�����س��ح��اف��ي��ة، 
والإخبارية  الإعلمية  وامل�ؤ�س�سات 
العامل  م�������س���ت����ى  ع���ل���ى  ال����ك����ربى 
اأعمالهم  وج���دت  ال��ذي��ن  ال��ع��رب��ي، 
من  التكرمي  من�سة  اإىل  طريقها 
غطت  ال���ت���ي  الأع����م����ال  اآلف  ب���ني 
العمل  ف��ن���ن وجم�����الت  خم��ت��ل��ف 

ال�سحايف والإعلمي. 

ــــ�م وكـــ�تـــب  ــــع ــة ال ــي ــس ــ� ــخ ــس �
الع�مود.. 

العام  "�سخ�سية  ج��ائ��زة  وُم��ن��ح��ت 
حمد  ب��ن  خ��ال��د  اإىل  الإعلمية" 
�سحيفة  حت���ري���ر  رئ��ي�����س  امل���ال���ك، 
هيئة  رئي�س  ال�سع�دية،  اجل��زي��رة 
رئي�س  ال�����س��ع���دي��ني،  ال�سحافيني 
احتاد ال�سحافة اخلليجية، تقديراً 
على  امتدت  ط�يلة  مهنية  مل�سرية 
اأم�ساها  عق�د  خم�سة  نح�  م��دار 
العربية،  ال�����س��ح��اف��ة  خ���دم���ة  يف 
العربي،  الإعلمي  امل�سهد  واإث��راء 
يف  جليلة  اإ�سهامات  من  قدمه  ومل��ا 

ال�سع�دية.  ال�سحافة  دعم م�سرية 
وقد �سدر له اأكرث من �سبعة ع�سر 
م�ؤلفاً، اأغلبها يف جمال ال�سحافة 
"اأف�سل  والإع��لم.  وذهبت جائزة 
ر�سيد  الدكت�ر  اإىل  عام�د"  كاتب 
�سحيفة  يف  ال����ك����ات����ب  اخل�����ي������ن، 
الحت������اد الإم����ارات����ي����ة، وه����� اأح���د 
العامل  يف  ال�سحفية  الكتابة  رم�ز 
ل��ه العديد من  ال��ع��رب��ي، و���س��درت 
امل���ؤل��ف��ات يف ال���رتاث وال��ف��ك��ر، وه� 
ح��ا���س��ل ع��ل��ى ج���ائ���زة امل���ل���ك عبد 

العزيز للكتاب. 
وتخلل حفل ت�زيع ج�ائز الإعلم 
اخلالدة"  "اللغة  ق�سيدة  العربي 
ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اأ�سعار  من 
اأدتها  مكت�م،  اآل  را�سد  بن  حممد 

غناًء الفنانة لطيفة. 
و�سهد حفل اجلائزة، تكرمي حممد 
ال�سرق  �سحيفة  م��ن  حلمي  نبيل 
الأو�سط، بجائزة ال�سحافة العربية 
عن  ال�سيا�سية"  "ال�سحافة  فئة 
الطاقة  "اأزمة  ع��ن���ان  حمل  عمل 
الأوروب����ي����ة ُت�����س��ك��ل ال��ت��ح��ال��ف��ات يف 
البحر املت��سط". وح�سدت جائزة 
ال�ستق�سائية"  "ال�سحافة  ف��ئ��ة 
حم����م����د ال�����������س�����اوي م������ن م����ق���ع 
"م�سراوي" الإلكرتوين عن عمل 

كيف  طبيعية"..  "ال�فاة  بعن�ان 
ل�"ت�سريح  الدفن  ت�سريح  يتح�ل 
قتل"؟.  وكّرمت اجلائزة يف دروتها 
احل���ادي���ة وال��ع�����س��ري��ن ���س��م��ن فئة 
حممد  القت�سادية"  "ال�سحافة 
عي�سى من جملة الأه��رام العربي، 
الدي�ن"،  ع����امل   " م������س���ع  ع���ن 
فئة  العربية  ال�سحافة  جائزة  ويف 
ح�سني  بها  الطفل" فاز  "�سحافة 
ال��زن��ات��ي م��ن جم��ل��ة ع���لء الدين 
ال��ت��اب��ع��ة مل���ؤ���س�����س��ة الأه���������رام، عن 

جمم�عة ق�س�سية. 
اأم���ا ج��ائ��زة الإع����لم ال��رق��م��ي فئة 
فذهبت  اإخبارية"  من�سة  "اأف�سل 
عربية"  "اندبندنت  �سحيفة  اإىل 
ال�سع�دية، كما فاز بجائزة الإعلم 
من�سة  "اأف�سل  فئة  ع��ن  ال��رق��م��ي 
 Follow من�سة"  اقت�سادية" 
فئة  وع�����ن  امل�������س���ري���ة.،   "ICT
فازت  ريا�سية"  من�سة  "اأف�سل 
البحرينية  "ك�وورة"  م��ن�����س��ة 

 .)KOOORA(
املرئي فئة  و�سمن جائزة الإع��لم 
فاز  اقت�سادي"  برنامج  "اأف�سل 
الطاقة" وُيبث  "م�ستقبل  برنامج 
على قناة "العربية"، وفاز عن فئة 
"اأف�سل برنامج اجتماعي" برنامج 

على  ال�ساذيل" وُيبث  منى  "معكم 
قناة CBC امل�سرية. 

ثقايف"  ب��رن��ام��ج  "اأف�سل  ف��ئ��ة  اأم���ا 
برنامج  اإىل  ج���ائ���زت���ه���ا  ف���ذه���ب���ت 
قناة  ع��ل��ى  ُي��ق��دم  ال���ذي  "روافد" 
الإعلم  بجائزة  وفاز  "العربية"، 
برنامج  "اأف�سل  ف���ئ���ة  امل�����رئ�����ي 
ريا�سي"، برنامج "�سدى امللعب" 

 ."mbc على "قناة
اإىل ذلك، فاز عن فئة "اأف�سل عمل 
داع�سياً"  وثائقي" فيلم" اأب��ي كان 

على قناة �سكاي ني�ز عربية. 
ال��ع��ام��ة جلائزة  الأم����ان����ة  وك���ان���ت 
اآلف  ت���ل���ّق���ت  ال����ع����رب����ي  الإع����������لم 
التكرمي  لنيل  املتناف�سة  الأع��م��ال 
����س���م���ن خم���ت���ل���ف ف����ئ����ات دورت����ه����ا 
احلادية والع�سرين من كافة اأنحاء 
العامل العربي، حيث ق�بل التط�ر 
العام  ه��ذا  اجل��ائ��زة  �سهدته  ال���ذي 
ب��ا���س��ت��ح�����س��ان وا����س���ع ال��ن��ط��اق على 
ال�سعيد املهني، ملا تقدمه اجلائزة 
م��ن م�ساحة  اجل��دي��د  اإط���اره���ا  يف 
اأرحب للتناف�س املهني وفق معايري 
رف���ي���ع���ة، وه������ م����ا ي�����س��ك��ل ح���اف���زاً 
للرتقاء باملنتج الإعلمي العربي 
كان  ���س���اء  ق���ال��ب��ه  خمتلف  �سمن 

مطب�عاً اأو تلفزي�نياً اأو رقمياً. 

الإعالم يف متكني الإن�س�ن العربي من حتقيق الري�دة يف ركب التطور الع�ملي  دور  تعزيز  للج�ئزة  الأ�سمى  الهدف  حممد:  بن  • اأحمد 
وج�ئزة اأف�سل ك�تب ع�مود تذهب اإىل الك�تب د. ر�سيد اخليون  الإعالمية  الع�م  �سخ�سية  امل�لك  حمد  بن  • خ�لد 

من احتف�ظه� مبك�نته� على مدار اأكرث من 20 ع�مً� ك�أبرز حمفل لالحتف�ء ب�لتميز ال�سح�يف والإعالمي اجل�ئزة  مّكن  را�سد  بن  حممد  وتوجيه�ت  دعم  ر�سوان:  • �سي�ء 
لتكرمي الرواد وحتفيز الكوادر ال�س�بة على الإبداع وال�ستف�دة من خربات وجت�رب اأثرت العمل الإعالمي العربي  ت�سعى  اجل�ئزة  املّري:  • منى 

ال�سب�ب حمور اهتم�م وتوجيه�ت قي�دتن� الر�سيدة الرامية اإىل تعزيز قدراتهم وت�أهيلهم لتحمل امل�سوؤولية  املري:  • منى 
على تنمية مه�رات الإبداع والتوا�سل واملتطلب�ت الرئي�سية لت�أهيل ال�سب�ب للم�ستقبل يركز  الربن�مج  جعفر:  بن  �سوني�  • د. 

برع�ية حممد بن را�سد وبح�سور اإعالمي عربي مميز

اأحمد بن حممد ي�صهد تكّرمي الفائزين بـ )جائزة الإعالم العربي( يف دورتها الـ21

على ه�م�س فع�لي�ت الدورة الع�سرين ملنتدى الإعالم العربي

برنامج القيادات ال�صابة لأهداف التنمية امل�صتدامة وموؤ�ص�صة عبد اهلل الغرير للتعليم يوقعان مذكرة تفاهم لتمكني ال�صباب الإماراتي مبهارات امل�صتقبل



األربعاء   5  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13664  
Wednesday    5    October    2022   -  Issue No   1366406

•• دبي-وام:

ب��ن��ت خلفان  ب��ح��ث��ت م���ع���ايل ع���ه����د 
للتط�ير  دول������ة  وزي�������رة  ال����روم����ي 
رئي�سة  وامل�������س���ت���ق���ب���ل،  احل����ك�����م����ي 
الب�سرية  للم�ارد  الحتادية  الهيئة 
����س���م���ا بنت  احل���ك����م���ي���ة، وم����ع����ايل 
دولة  وزي��رة  امل��زروع��ي  �سهيل فار�س 
مع  اجتماع  خلل  ال�سباب،  ل�س�ؤون 
للم�اهب  ال�سباب  جمل�س  اأع�����س��اء 
املجل�س،  ع��م��ل  خ��ط��ة  احل��ك���م��ي��ة.. 
وعددا من الأفكار واملبادرات لتعزيز 
م�ساركة ال�سباب يف تط�ير املنظ�مة 
امل�ستقبلية لراأ�س املال الب�سري ودعم 

امل�اهب احلك�مية ال�سابة. 
للم�اهب  ال�����س��ب��اب  جمل�س  وي�����س��م 
الهيئة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي  احل��ك���م��ي��ة 
الب�سرية  ل����ل����م�����ارد  الحت������ادي������ة 
امل�ؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون  احلك�مية، 
اأغ�سط�س  يف  ل��ل�����س��ب��اب،  الحت���ادي���ة 
املا�سي، نخبة من امل�اهب ال�طنية 
دولة  حك�مة  م�ظفي  من  ال�سابة، 
الإم��������ارات، مت اخ��ت��ي��اره��م م���ن بني 
اأكرث من 50 مر�سحاً من 30 جهة 
احت���ادي���ة ق���دم����ا اأك�����رث م���ن 120 
امل�اهب  وت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ط���ي��ر  ف���ك���رة، 

احلك�مية امل�ستقبلية. 
ويهدف املجل�س اإىل تهيئة منظ�مة 
وحمفزة  ج����اذب����ة  ح���ك����م���ي���ة  ع���م���ل 
الداعمة  البيئة  وت��ع��زي��ز  لل�سباب، 
وي�سكل  ال�����س��اب��ة،  امل����اه���ب  لتنمية 

ت�سميم  يف  لإ�����س����راك����ه����م  م��ن�����س��ة 
الب�سري،  امل��ال  راأ���س  اإدارة  منظ�مة 
الب�سرية  امل����ارد  �سيا�سات  وتط�ير 
وابتكار  احل��ك���م��ة،  يف  امل�ستقبلية 
ال�ستباقية  وامل������ب������ادرات  احل����ل�����ل 
لت�سميم م�ستقبل العمل احلك�مي. 
�سيا�سات  ال���روم���ي:ت���ط����ي���ر  ع��ه���د 
م�ارد ب�سرية ت�ؤ�س�س بيئة م�ستقبلية 

حا�سنة للم�اهب والعق�ل.. 
واأك�����دت م��ع��ايل ع��ه���د ب��ن��ت خلفان 
م�ارد  من����ذج  تط�ير  اأن  ال��روم��ي، 
وحمفز  حا�سن  م�ستقبلي  ب�سرية 
ل��ل��م���اه��ب وج����اذب ل��ل��ع��ق���ل، ينمي 
ال�طني وميكنه  الب�سري  املال  راأ�س 
من امل�ساركة يف بناء امل�ستقبل، ميثل 
هدفاً رئي�سياً للمجل�س، �سيتم العمل 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه م���ن خ���لل ت�سميم 

م�ستقبلية  ب�سرية  م����ارد  �سيا�سات 
وامل�اهب  ال��ع��ق���ل  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 
%30 من  التي متثل نح�  ال�سابة 

م�ظفي اجلهات الحتادية. 
دولة  ح��ك���م��ة  اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت 
ال�سم�  الإم��ارات بت�جيهات �ساحب 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
وروؤى  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سم�  ���س��اح��ب 
را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 
ال������زراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
تفعيل  ع��ل��ى  ت���رك���ز  اهلل"،  "رعاه 
م�����س��ارك��ة ال�����س��ب��اب وت��ع��زي��ز دوره���م 
للعمل  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي  ب���ن���اء من������ذج  يف 
احل���ك����م���ي ي���رت���ك���ز ع���ل���ى امل����اه���ب 
ال�سابة، ما يتج�سد يف تركيز املبادئ 
الع�سرة يف اخلم�سني اجلديدة على 

اأن املحرك امل�ستقبلي للنم� ه� راأ�س 
التعليم،  تط�ير  واأن  الب�سري،  املال 
وا���س��ت��ق��ط��اب امل�����اه����ب، واحل���ف���اظ 
والبناء  التخ�س�سات،  اأ�سحاب  على 
امل�����س��ت��م��ر ل���ل���م���ه���ارات ه����� ال���ره���ان 

للحفاظ على تف�ق الدولة. 
للتط�ير  دول�����ة  وزي������رة  واأ����س���اف���ت 
املجل�س  اأن  وامل�����س��ت��ق��ب��ل  احل��ك���م��ي 
�سريكز على تعزيز م�ساركة امل�اهب 
ال�سابة ال�طنية يف ت�سميم املبادرات 
وال�سيا�سات ذات الأثر على م�ستقبل 
�ست�سهم  ال���ت���ي  احل���ك����م���ي،  ال��ع��م��ل 
واحلل�ل  ال��ن��م��اذج  اأف�����س��ل  تبني  يف 
لتحديات امل�ارد الب�سرية احلك�مية، 
مب��ا ي��ع��زز ري����ادة ح��ك���م��ة الإم�����ارات 
يف م��ق��دم��ة اأف�������س���ل احل���ك����م���ات يف 
ال���ع���امل.  ���س��م��ا امل����زروع����ي: حك�مة 

الإمارات ت�يل اأهمية كبرية لتمكني 
ال�سباب.. 

من جانبها ، قالت معايل �سما بنت 
�سهيل املزروعي " ت�يل حك�مة دولة 
اأهمية  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
ليك�ن�ا  ومتكينهم  لل�سباب  كبرية 
امل�س�ؤوليات،  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق���ادري���ن 
والإ�سهام  البتكار  على  وحتفيزهم 
امل��ج��ت��م��ع وبناء  يف حت��ق��ي��ق رف��اه��ي��ة 
ت�سكل  ل��ل��دول��ة.  م�����س��ت��دام  م�ستقبل 
ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب اأك���رب ف��ئ��ة يف جمتمع 
وق���د   35% ب��ن�����س��ب��ة  الإم�������������ارات 
خ���ط����ات متقدمة  ال���دول���ة  ق��ط��ع��ت 
لل�سباب  الفاعلة  امل�ساركة  ل�سمان 
روح  وتعزيز  اآرائهم،  اإىل  وال�ستماع 
كافة  يف  ومتكينهم  لديهم  ال��ق��ي��ادة 

القطاعات". 

تخطيط  "عند  معاليها  واأ���س��اف��ت 
نحر�س  بال�سباب  املتعلقة  امل�ساريع 
اأن ن�ستمع اأوًل لأ�س�اتهم والقرتاب 
تطلعاتهم  وف���ه���م  حت��دي��ات��ه��م  م���ن 
احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وف���ق روؤي���ة 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ل��ل���س��ت��ث��م��ار يف 
ط���اق���ات ال�����س��ب��اب وت���ج��ي��ه��ه��ا نح� 

م�سارات التنمية". 
وحثت معاليها اأع�ساء املجل�س على 
ال�سباب  اإ����س���راك  م��ن��ظ���م��ة  تفعيل 
ال�سيا�سات  ر����س���م  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
القادمة،  احل��ك���م��ي��ة  وال��ت���ج��ه��ات 
ال�ظائف  متغريات  وت��رية  لت�اكب 
اأهمية  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل�ستقبلية 
املمار�سات  اأف�������س���ل  ع��ل��ى  الط������لع 
واأدوات  و���س��ائ��ل  واب���ت���ك���ار  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�سباب  ت��خ��دم  ج���دي���دة  واأ���س��ال��ي��ب 

ال���ع���ام���ل���ني يف احل����ك�����م����ة واب�������راز 
دورهم واإ�سهاماتهم.  واأكدت �سعادة 
ل��ي��ل��ى ع��ب��ي��د ال�����س���ي��دي م��دي��ر عام 
الب�سرية  للم�ارد  الحتادية  الهيئة 
ت�سكيل  اأن  ب����الإن����اب����ة  احل���ك����م���ي���ة 
جمل�س ال�سباب للم�اهب احلك�مية 
الدور  باأهمية  الهيئة  اإمي��ان  يج�سد 
ال�����ذي ي��ل��ع��ب��ه ���س��ب��اب الإم���������ارات يف 
تعزيز ريادة الدولة، ويعك�س اإدراكها 
حك�مية  عمل  بيئة  ت�فري  لأهمية 
امل�اهب  لأ���س��ح��اب  وج��اذب��ة  حمفزة 

والكفاءات. 
جمل�س  اإن  ال�س�يدي  ليلى  وق��ال��ت 
ي�سكل  احلك�مية  للم�اهب  ال�سباب 
م��ن�����س��ة ي��ت��م م���ن خ��لل��ه��ا اإ����س���راك 
امل������اه�����ب احل���ك����م���ي���ة ال�������س���اب���ة يف 
ال�سيا�سات  وتط�ير  احلل�ل  ابتكار 

الب�سرية  للم�ارد  واملعززة  الداعمة 
يف احلك�مة الحتادية، بالتعاون مع 
اخلربة  اأ�سحاب  من  الهيئة  �سركاء 

والخت�سا�س. 
للم�اهب  ال�����س��ب��اب  جمل�س  وي�����س��م 
الكفاءات  م����ن  ن��خ��ب��ة  احل���ك����م���ي���ة 
ال���ط��ن��ي��ة ال�����س��اب��ة امل��ت��م��ي��زة، ه��م كل 
مدير  ال��ع������س��ي  �سهيل  ح��م��د  م���ن؛ 
وتخطيط  ال�سرتاتيجية  اأول  ق�سم 
الهيئة  يف  الب�سرية  امل���ارد  وتط�ير 
وعلياء  امل�����دين،  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة 
حم��م��د احل�����س��ني ب��اح��ث ق��ان���ين يف 
هيئة الأوراق املالية وال�سلع، ونا�سر 
امل�سرتيات  ق�سم  رئي�س  الب�م  نبيل 
واخلدمات الإدارية يف وكالة الإمارات 
اإ�سماعيل احل��سني  للف�ساء، وندى 
رئي�س ق�سم اإ�سعاد امل�ظفني يف وزارة 
وحممد  التحتية،  والبنية  الطاقة 
ال��ع��ج��م��اين ال��ب��ل���ك��ي رئ��ي�����س ق�سم 
يف  ب��الإن��اب��ة  والأداء  ال�سرتاتيجية 
والت�طني،  الب�سرية  امل�����ارد  وزارة 
تنفيذي  الطنيجي  اهلل  عبد  ورمي 
م�ؤ�س�سة  يف  امل����ظ���ف���ني  ع����لق����ات 
واأ�سماء  املدر�سي،  للتعليم  الإم��ارات 
حممد الزرع�ين رئي�س ق�سم تبادل 
املعل�مات ال�سريبية يف وزارة املالية، 
واأحلم عبد املح�سن املناعي مهند�س 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  يف  زراع������ي 
ال�سام�سي  حممد  وفا�سل  والبيئة، 
رئي�س ق�سم ال�سرتاتيجية وتط�ير 

الأداء يف وزارة الداخلية. 

•• اأبوظبي -الفجر:

ع��ل��ى ه��ام�����س امل����ؤمت���ر ال���ث���اين الذي 
للبح�ث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  ن���ظ���م���ه 
املجل�س  م��ع  بالتعاون  وال�ست�سارات 
الدكت�ر  ق��ام  وا���س��ط��ن،  يف  الأطل�سي 
الرئي�س  ال���ع���ل���ي  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
التنفيذي ملركز تريندز، يرافقه عدد 
من روؤ�ساء القطاعات وباحثي املركز 
بزيارة ملقر �سحيفة وا�سنطن ب��ست 

العريقة.
ومت خلل الزيارة عقد حلقة نقا�سية 
من  وع�����دد  "تريندز"  ب��اح��ث��ي  ب���ني 
�سحافيي اجلريدة التي يزيد عمرها 
على 145 عاماً تركزت على عدد من 
الق�سايا الدولية الراهنة، وحتدياتها 
ال�سيا�سات  على  وت��اأث��ريه��ا  وم��اآلت��ه��ا 
العاملية، كما مت التطرق اىل امل��س�ع 
الثاين  ال�سن�ي  للم�ؤمتر  الرئي�سي 

وه� ق�سية تغري املناخ.
العلي  الدكت�ر حممد عبداهلل  واأك��د 
يف مداخلة له اأن �سحيفة ال�ا�سنطن 
ب��ست التي تعد الأه��م والأب��رز على 
والعامل  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات  م�ست�ى 
منها  ينهل  اإعلمية  مدر�سة  ت�سكل 
تكامل  �سرورة  اإىل  م�سرياً  اجلميع، 
الإع�����لم وم���راك���ز ال��ب��ح��ث م��ن اأجل 
قادر  وازن  معريف  مبحت�ى  اخل��روج 
وا�ستخل�س  الأح���داث  م�اكبة  على 
كما  ال����ت����ح����دي����ات.  مل�����اج����ه����ة  روؤى 
اأه��م��ي��ة م��راك��ز الإع����لم يف  لفت اإىل 

وخل�سات  العلمية  ال��ب��ح���ث  ن�سر 
اإىل  واإي�����س��ال��ه��ا  العلمية  ال��درا���س��ات 

اأكرب �سريحة ممكنة.

املراكز  دور  اأه��م��ي��ة  ال��ع��ل��ي  اأك����د  ك��م��ا 
ال�سلم،  �سنع  يف  والإع���لم  البحثية 
ون�������س���ر ق���ي���م ال���ت�������س���ام���ح والإخ���������اء 

الإن�ساين، ونبذ الكراهية والتطرف، 
التعاون  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه  ع����ن  م���ع���رب���اً 
من  ب������س��ت  وا���س��ن��ط��ن  �سحيفة  م���ع 
للت�ا�سل  بحثية  قاعدة  اإي��ج��اد  اأج��ل 
���س���اء يف  املنطقة وامل��ج��ت��م��ع��ات،  ب��ني 
العامل،  دول  يف  اأو  املتحدة  ال���لي��ات 
العلمي  ال���ب���ح���ث  ي����ك�����ن  اأن  واإىل 
والإعلم رافداً مهماً لبناء الثقة بني 
كل ال�سع�ب، من اأجل م�ستقبل اآمن.

وق��د ج��اءت زي��ارة مركز تريندز ملقر 
ال�سحيفة الأمريكية يف اإطار حر�سه 
على بناء �سبكة وا�سعة من العلقات، 
املعرفة  لن�سر  امل��رك��ز  ج��ه���د  ���س��م��ن 
املنطقة  ب��ني  ج�����س��راً  ل��ي��ك���ن  و�سعيه 

والعامل.

•• دبي-الفجر: 

تنطلق عاملياً وبدولة الإمارات العربية 
املتحدة فعاليات اأكت�بر �سهر الت�عية 
مبتلزمة داون من خلل حملة " معا 
لتحرير القدراتالكامنة" وذلك لل�سنة 
جمعية  يف  ال���ت����ايل  ع��ل��ى  اخل��ام�����س��ة 
الإم��ارات ملتلزمة داون. جاء ذلك يف 
ت�سريح للدكت�رة منال جعرور رئي�س 
جمل�س اإدارة جمعية الإمارات ملتلزمة 
داون وقالت: تاأتي هذه احلملة وعلى 
مدار �سهر اأكت�بر للم�ساركة باجله�د 
املنظمات  ب��ه��ا  ت��ق���م  ال��ت��ي  ال��ت���ع���ي��ة 
ع��ل��ى م�ست�ى  واجل��م��ع��ي��ات  ال��دول��ي��ة 
والتكاتف  احل��ق���ق  ل��رت���س��ي��خ  ال��ع��امل 
ما  ع��ل��ى  ال�����س���ء  وت�سليط  وال��ت��ع��اون 
بت�جيهات  احلبيبة  دول��ت��ن��ا  ب��ه  ت��ق���م 
لأ�سحاب  امللهمة  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
الهمم وا�ست�سراف م�ستقبلهم. واأ�سادت 
ت�ليه  ال���ذي  الكبري  ب��ال��دع��م  ج��ع��رور 
ال��ر���س��ي��دة لأ���س��ح��اب الهمم  ال��ق��ي��ادة 
قيادتنا  ت�سيف  ع���ام  ك��ل  يف  وق���ال���ت: 
ال��ر���س��ي��دة ب�����س��م��ة ج���دي���دة ت��ع��زز من 
بيئة  بت�فري  الهمم  اأ���س��ح��اب  ح��ق���ق 
مثالية حا�سنة وحتفيزهم على تعزيز 
الدولة  يف  التنمية  م�سرية  يف  دوره��م 
والت�سريعات  الق�انني  �سن  من خلل 
وال�����س��ي��ا���س��ات وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات التي 

والعمل  املجتمعي  ال���ع��ي  م��ن  ت��ع��زز 
الهمم  اأ���س��ح��اب  م�ساركة  تعزيز  على 
يف اجل�انب القت�سادية والجتماعية 
ل��ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق امل�����س��ت��ه��دف��ات يف 
واحلماية  والتعليم  ال�سحة  جم��الت 
والبيئة  وال���ت����ظ���ي���ف  الج���ت���م���اع���ي���ة 
امل�ؤهلة والتي ت�ؤدي اإىل متتع اأ�سحاب 
والتمكني  ب���ال����س���ت���ق���لل���ي���ة  ال���ه���م���م 
اللئق  املعي�سي  وامل�����س��ت���ى  وال���دم���ج 
و�سمان حقهم يف احلياة الكرميةعلى 
واأ����س���اف���ت جعرور:  امل���������س����اواة.   ق����دم 
جمال  يف  ك��ب��رياً  ���س���ط��اً  قطعنا  ل��ق��د 
قدراتهم  واأبرزنا  املجتمعية،  الت�عية 
ب�سراكاتنا  ون���ف���خ���ر  واإجن�����ازات�����ه�����م، 
بدعمهم  الذين  و�سركاوؤنا  املجتمعية 
من  امل���زي���د  وح�����س��د  امل�����س��رية  ت�ستمر 
حتقيق  يتم  لن  وبدونهم  النجاحات، 

اإجن���ازات  من جانبها  ما حققناه من 
التنفيذي  املدير  كنعان  �سلمى  اأك��دت 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى قدراتهم  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
وت��ق��دمي امل��زي��د م��ن ف��ر���س التدريب 
وال��ت��م��ك��ني امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ه��م وه�����ذا ما 
تاأ�سي�س  خ��لل  من  اجلمعية  به  تق�م 
امل�����س��اري��ع امل��م��ي��زة ال��ت��ي ي���راع���ى فيها 
مي�لهم املهنية والت��سع يف اخلدمات 
ون�عاً. وقالت كنعان: يف  املقدمة كماً 
امل�����س��اري��ع، ويف كل  م��ن  امل��زي��د  جعبتنا 
وقد  جديد  ن�عي  م�سروع  هناك  ع��ام 
اف��ت��ت��ح��ن��ا م�����ؤخ����راً امل��ط��ب��خ الإب���داع���ي 
ب��رع��اي��ة دي ب���ي ورل�����د، ن�����س��ع��ى دوم���اً 
ل���ت���ق���دمي اجل����دي����د، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
اخلدماتالن�عية املقدمة بدءاً بالإر�ساد 
والتاأهيل  امل��ب��ك��ر  وال��ت��دخ��ل  الأ����س���ري 
وتط�يرهم  ل��ت��ن��م��ي��ت��ه��م  امل��ت��خ�����س�����س 

بالدمج  م���روراً  النمائية  امل��ج��الت  يف 
املهني  بتاأهيلهم  وان��ت��ه��اًء  التعليمي 
ودجمهم الكامل يف املجتمع. واأ�سافت 
كنعان رئي�س برنامج املنا�سرة الذاتية 
على  الأول  داون  م���ت���لزم���ة  ل�����ذوي 
هذه  خلل  �سنطلق  الدولة:  م�ست�ى 
احلملة املرحلة الثالثة من الربنامج، 
يهدف هذا الربنامج الذي بداأناه منذ 
اإب��راز �س�ت اأ�سحاب  عام 2019 اإىل 
داون  م����ت����لزم����ة  ذوي  م����ن  ال���ه���م���م 
اأنف�سهم  ع��ن  التعبري  م��ن  ومتكينهم 
حق�قهم  ع��ن  وال��دف��اع  واحتياجاتهم 
ب�سكل نظامي مما يعك�س املنزلة التي 
املجال.  ه��ذا  يف  ال��دول��ة  اإليها  و�سلت 
واأ�سافت: اأثمر الربنامج عن تاأ�سي�س 
املخت�سني  امل�������س���ان���دي���ن  م����ن  ف���ري���ق 
واملعنيني باأ�سحاب الهمم على برنامج 
امل��ن��ا���س��رة ال��ذات��ي��ة يف دول���ة الإم����ارات 
املبا�سر  وال��ت��دري��ب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الذاتيين�متكينهم  املنا�سرين  لفريق 
وخياراتهم  اأنف�سهم  عن  التعبري  من 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��م وت��ع��زي��ز دوره����م يف ن�سر 
م��ف��اه��ي��م ومبادئ  امل��ع��رف��ة وم�����س��ارك��ة 
ومع  زملئهم  م��ع  ال��ذات��ي��ة  املنا�سرة 
التعبري  الأم���ر ومتكينهم من  اأولياء 
باأنف�سهم  ثقتهم  وتعزيز  اأنف�سهم  عن 
على  ال��ربن��ام��ج  وتعميم  وب��ق��رارات��ه��م 

باقي الفئات.

•• دبي-وام:

يف اأوىل جل�سات الدورة الع�سرين ملنتدى الإعلم العربي.. تطرقت جل�سة 
التط�ر  اأثر  اإىل  دقيقة،   20 جل�سات  برنامج  والرتند" �سمن  "الإعلم 
الإعلمي، يف �س�ء  العمل  الت�سال على  التكن�ل�جي احلا�سل يف عامل 
العربية،  املجتمعات  يف  الجتماعي  الت�ا�سل  ملن�سات  الكبري  النت�سار 
فيما  ل�سيما  الت�ا�سل  �سبكات  على  املتابعني  ن�سب  يف  الكبرية  وال��زي��ادة 
ي�ستقطب  حمت�ى  تقدمي  وراء  يتعلق بظاهرة �سباق "الرتند" وال�سعي 

اأعداداً �سخمة من املتابعني. 
وا�ست�سافت اجلل�سة الإعلمية امل�سرية ر�س�ى ال�سربيني، من قناة �سي 
بي �سي وحاورها الإعلمي و�سام بريدي حيث تناولت اجلل�سة العلقة 
ال�سعي  اأث��ر  وه��ل  الإع��لم��ي،  والعمل  الجتماعي  الت�ا�سل  من�سات  بني 
وراء النت�سار ال�سريع ووا�سع النطاق بني املتابعني على من�سات الت�ا�سل 

الجتماعي على اأداء الإعلميني. 
اإذا كان اأي حمت�ى ميكن  اإجابة على �س�ؤال عما  ويف بداية اجلل�سة، ويف 

ميكن  وه��ل  احلقيقية،  قيمته  عن  النظر  "ترند" بع�س  اإىل  يتح�ل  اأن 
الظاهرة  هذه  من  ال�ستفادة  حماولة  خانة  يف  الإعلميني  بع�س  و�سع 
يف حتقيق النت�سار، برك�ب "م�جة الرتند" بغ�س النظر عن اإيجابية اأو 
�سلبية امل��س�ع حمل النقا�س.. اأو�سحت ر�س�ى ال�سربيني اأن "الرتند" 
له قد يك�ن �سلبي اأو اإيجابي، فاإذا كان امل��س�ع م�ستقطباً جلمه�ر كبري 
ترند  فهذا  املتابع�ن،  منه  وي�ستفيد  الجتماعي  الت�ا�سل  �سبكات  على 
اأو  بعينهم  باأ�سخا�س  الت�سهري  ي�ستهدف  الرتند  كان  اإذا  اأما  "اإيجابي"، 
بالتاأكيد  فهذا  خاطئ،  ب�سكل  اآخ��ر  اأو  م��س�ع  تناول  اأو  اإليهم  الإ���س��اءة 

�سلبي".  "ترند 
مبتابعة  حتظى  التي  امل��س�عات  من  العديد  هناك  اأن  املتحدثة  وقالت 
كبرية على من�سات الت�ا�سل الجتماعي وتعترب اإيجابية للغاية ل�سيما 
ما ُي�سّنف بني امل��س�عات اجليدة التي تخلق "الرتند" وتلم�س املجتمع 
ب�س�رة مبا�سرة، ومنها على �سبيل املثال الرتابط الأ�سري وتعزيز مكانة 
املراأة يف املجتمع، ف�سل عن اأثر الرتند يف ت�سليط ال�س�ء على العديد من 

امل��س�عات التي ترتك نتائج اإيجابية على املجتمع. 

الت�ا�سل  امل��ح��ت���ى ع��ل��ى من�سات  الإع���لم���ي و���س��ان��ع  ب��ني  ال��ف��رق  وع���ن 
اللتزام  عليه  يجب  الإعلمي  اإن  ال�سربيني  ر�س�ى  قالت  الجتماعي، 
بن�سق اأخلقي ومهني وا�سح، اإذ يت�جب عليه التزام ق�اعد واأ�س�س العمل 
حري�ساً  يك�ن  اأن  بد  ول  املهنة،  اأ�سحاب  بني  عليها  املتعارف  الإع��لم��ي 
املتلقي  يراعي  اإع��لم��ي  حمت�ى  تقدمي  اإىل  ي�سعى  واأن  تطبيقها،  على 
اأو الجتماعي،  الثقايف  اأو  التعليمي  النظر عن م�ست�اه  ويحرتمه بغ�س 

و�سمن الأطر الأخلقية املرعية يف املجال الإعلمي. 
قالت  امل��ح��ت���ى،  و���س��ان��ع  الإع��لم��ي  ب��ني  والتناق�س  ال�سبه  اأوج���ه  وع��ن 
اأن  ح��ني  يف  املهنية،  والأ���س�����س  بالق�اعد  ملتزم  الإع��لم��ي  اإن  ال�سربيني 
الإعلمي  اأن  اإىل  باأطر مهنية حم��ددة، م�سرية  يلتزم  املحت�ى ل  �سانع 
من املمكن اأن يك�ن �سانع حمت�ى، يف حني اأن العك�س غري �سحيح، حيث 
ل ميكن ل�سانع املحت�ى اأن يك�ن اإعلمياً نظراً لعدم اإملامه بق�اعد املهنة 
واأ�س�سها و�س�ابطها الحرتافية، لفتة اإىل اأن الإعلمي يجب اأن يراعي 
ال�اجبات املرتبطة بعمله ور�سالته يف املقام الأول وه� لي�س مطالب باأن 

يك�ن "�سانع ترند". 

وح�ل اللغة امل�ستخدمة يف خمتلف القن�ات الإعلمية وتلك امل�ستخدمة 
اأن  لب��د  الإع��لم��ي  اأن  ال�سربيني  ر�س�ى  اأك��دت  الت�ا�سل،  من�سات  على 
غري  األ��ف��اظ  اأو  تعبريات  ا�ستخدام  اإىل  ينجرف  ال  على  حري�ساً  يك�ن 
لئقة، يف حني من غري املقب�ل اإطلقاً اأن يتلّفظ الإعلمي باألفاظ نابية 

اأو ي�ستخدم تعبريات خارجة، اأو م�سيئة. 
ال��ذي يحتفل يف  العربي  الإع��لم  اأعمال منتدى  دبي  ام�س يف  وانطلقت 
هذه الدورة مبرور 20 عاماً على انطلقه، مب�ساركة اأكرث من 3000 
ال�سحف،  حترير  وروؤ���س��اء  والعاملية،  العربية  الإع��لم��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  م��ن 
�سمن  املنطقة،  يف  الإعلمي  بالعمل  واملعنيني  واملفكرين  تاب  الكُّ وكبار 
التجمع الإعلمي الأكرب على م�ست�ى العامل العربي، حيث تعقد الدورة 
الإعلم" وتتناول من خلل عدد كبري  "م�ستقبل  �سعار  الع�سرين حتت 
من اجلل�سات الرئي�سية والنقا�سية وجل�سات 20 دقيقة وور�س العمل اأهم 
الريادة  وحتقيق  الإعلمي  ب��الأداء  الرتقاء  بكيفية  املتعلقة  امل��س�عات 
الإعلمية العربية ورفع م�ست�ى تناف�سية م�ؤ�س�سات الإعلم يف املنطقة 

ومبا ي�اكب تطلعات التنمية خلل املرحلة املقبلة.

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبل معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س يف ق�سره اأم�س وفد 
اأع�ساء الك�نغر�س الأمريكي يف تكتل التفاق الإبراهيمي لل�سلم الذي يزور الدولة حاليا. 

ورحب معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان بال�فد الزائر م�سيدا بالعلقات ال�سرتاتيجية 
الرا�سخة التي تربط دولة الإمارات بقيادة �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” مع ال�ليات املتحدة الأمريكية وحر�س قيادتي البلدين ال�سديقني على 

تعزيزها وتط�يرها مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة ويعزز م�سارات التنمية امل�ستدامة. 
جرى خلل اللقاء بحث �سبل تعزيز علقات التعاون بني الإمارات وال�ليات املتحدة الأمريكية 
ال�سلم  فر�س  يعزز  مبا  الإن�سانية  والأخ����ة  وال�سلم  الت�سامح  �سيما  ل  امل��ج��الت  خمتلف  يف 

وال�ستقرار ويدفع جه�د التنمية والزدهار على م�ست�ى العامل. 

ال�سم�  �ساحب  بقيادة  الإم���ارات  دول��ة  حر�س  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  واأك��د 
اأ�س�س را�سخة لتعزيز  اإر�ساء  “حفظه اهلل” على  ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
دعائم ال�سلم وال�ستقرار والزدهار العاملي انطلقاً من نهجها الأ�سيل يف الت�سامح والتعاي�س 

والت�سامن الإن�ساين وجه�دها الرائدة يف تعزيز مبادئ الأخ�ة الإن�سانية يف رب�ع العامل. 
من جانبه اأكد وفد الك�نغر�س الأمريكي يف تكتل التفاق الإبراهيمي لل�سلم حر�س ال�ليات 
املتحدة الأمريكية على تعزيز التعاون مع دولة الإم��ارات يف خمتلف املجالت مثمنني م�اقف 
على  القائم  الرا�سخ  ونهجها  العاملي  وال�ستقرار  ال�سلم  فر�س  تعزيز  يف  املح�رية  الإم���ارات 

ال�سلم واإعلء القيم الإن�سانية والتعاي�س. 
واإ�سرائيل  الإم��ارات  بني  لل�سلم  الإبراهيمي  التفاق  اأن  اإىل  الأمريكي  الك�نغر�س  وفد  واأ�سار 
املنطقة  الأم��ن ودعم ال�ستقرار يف  ال�سلم وتعزيز  اإح��لل  الدولية نح�  اأ�سهم يف دفع اجله�د 

والعامل. 

نهيان بن مبارك : الإمارات و الوليات املتحدة الأمريكية ترتبطان بعالقات ا�صرتاتيجية را�صخة 

منتدى الإعالم العربي الـ20  

جل�صة من )الإعالم اإىل الرتند( تناق�س تاأثري ال�صعي لتحقيق النت�صار الوا�صع يف عامل من�صات التوا�صل الجتماعي على الأداء الإعالمي 

م�سيدة بدعم رئي�س الدولة ون�ئبه لأ�سح�ب الهممتريندز يزور مقر وا�صنطن بو�صت ويبحث عددًا من الق�صايا و�صبل التعاون امل�صرتك

جمعية الإمارات ملتالزمة داون تطلق حملة )معًا لتحرير القدرات الكامنة( 
احتفاًل باأكتوبر �صهر التوعية باملتالزمة 

عهود الرومي و�صما املزروعي تبحثان مع جمل�س ال�صباب للمواهب احلكومية خطة العمل لتعزيز م�صاركة ال�صباب يف تطوير املنظومة امل�صتقبلية لراأ�س املال الب�صري 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

حميد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  تفقد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����س��� املجل�س  ب���ن را����س���د 
4 جمال�س  الأع��ل��ى ح��اك��م ع��ج��م��ان، 
اأحياء بالإمارة ، والتي ت�سم جمل�س 
الرقايب، وجمل�س ال�سفيا، وجمل�س 
�سمن  احلميدية،  وجمل�س  الأم��ني، 
اأحياء  جم��ل�����س   12 اإن�������س���اء  خ��ط��ة 
لتعزيز  ب��ع��ج��م��ان،  م��ن��اط��ق  ع����دة  يف 
الت�ا�سل بني اأهايل الإمارة، و�سمان 

ج�دة احلياة و�سعادة املجتمع. 
ال�سم� حاكم عجمان  ورافق �ساحب 
ال�سيخ  �سم�  ال��ت��ف��ق��دي��ة،  اجل���ل��ة  يف 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  ب���ن ح��م��ي��د  را����س���د 
بعجمان،  والتخطيط  البلدية  دائرة 
النعيمي  وال�سيخ عبد اهلل بن ماجد 
مدير عام مكتب �س�ؤون امل�اطنني يف 
عبدالرحمن  و�سعادة  عجمان،  اإم��ارة 
حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
بن  ع��ب��داهلل  حمد  و���س��ع��ادة  البلدية، 
حاكم  مكتب  رئي�س  الغفلي  غليطة 

املهند�س  وال��دك��ت���ر  اإم����ارة ع��ج��م��ان، 
املهريي  ع���م���ري  ب����ن  اأح����م����د  حم���م���د 
تط�ير  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
البلدية،  ب���دائ���رة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
امل��ع��م��ري املدير  و���س��ع��ادة م��رمي علي 

التنفيذي ملكتب �س�ؤون امل�اطنني. 
حميد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  واأك���د 
اإم��ارة عجمان  اأن  النعيمي  را�سد  بن 
ه��ان��ئ��ة للجميع،  ع��ي�����س  م��دي��ن��ة  ه��ي 
وحتر�س على ت�فري كافة احتياجات 

اأن�اع  ك��اف��ة  قدمنا  وعليه  املجتمع، 
م�����س��اري��ع جمال�س  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���دع���م 
اأح���ي���اء ع��ج��م��ان، وال���ه���ادف���ة لت�فري 
ال�����س��ك��ان يف خمتلف  اأم���اك���ن ت��م��ع 
عاما  ملتقى  وت��ع��د  ك��م��ا  امل��ن��ا���س��ب��ات، 

للمناق�سة وتبادل الآراء واخلربات. 
البلدية  دائ�����رة  اأن  ���س��م���ه  واأ����س���اف 
وب�����ال�����ت�����ع�����اون م�����ع م���ك���ت���ب ������س������ؤون 
البناء  ال��ع��م��ل  وا���س��ل���ا  امل����اط���ن���ني، 
ت�قعات  تلبي  لإع��داد خطة طم�حة 

املجال�س  اأن  �سم�ه  م��سحا  ال�سكان، 
امل��ن��اط��ق احل��ي���ي��ة وفقاً  ت����زع���ت يف 
لدرا�سات ومنهجيات معتمدة، لتك�ن 
لإقامة  م��ع��ا���س��رة  م��ن��اب��ر  امل��ج��ال�����س 
املنا�سبات وتعزيز الفعاليات والرتكيز 

ع��ل��ى ه���ي��ة ع��ج��م��ان امل��ح��اف��ظ��ة على 
الت�ا�سل والتلحم الجتماعي. 

را�سد  ال�سيخ  �سم�  ق��دم  جانبه  م��ن 
مف�سًل  �سرحاً  النعيمي  حميد  ب��ن 
عن  عجمان  حاكم  ال�سم�  ل�ساحب 

جم��ال�����س الأح���ي���اء وم���راح���ل العمل 
دعم  مثمناً  املن�س�دة،  واأه��داف��ه��ا  بها 
للجهات  ومتكينها  احلكيمة  القيادة 
تعد  ال��ت��ي  املجال�س  بتنفيذ  املخ�لة 
كما  املجتمع  اأب��ن��اء  ب��ني  و�سل  حلقة 
احلك�مية  للجهات  خدماتها  وتقدم 
لإي�سال ر�سائلها وت�جد حلقة و�سل 

بني امل�اطن وخمتلف امل�ؤ�س�سات. 
اأو�سح ال�سيخ عبداهلل بن  من جانبه 
ماجد النعيمي ل�ساحب ال�سم� حاكم 
امل�اطنني  ���س���ؤون  مكتب  اأن  عجمان 
الذي  املجال�س  حجز  تطبيق  اأط��ل��ق 
اأف��راد املجتمع وامل�ؤ�س�سات من  ميكن 
اله�ية  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل��ج��ال�����س  ح��ج��ز 
الرقمية على مدار الأ�سب�ع مبا فيها 
�سباحاً  اأيام العطلت من ال�ساعة 9 

اإىل ال�ساعة 11 م�ساًء. 
حميد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ووج��ه 
اأعمال  مب�ا�سلة  النعيمي  را�سد  بن 
املقرر  م���ن  ال���ت���ي  امل��ج��ال�����س  اإجن������از 
املقبل  ال���ع���ام  ب��ال��ك��ام��ل يف  اإجن���ازه���ا 
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حميد النعيمي يتفقد 4 جمال�س اأحياء بعجمان لتعزيز التوا�صل بني اأهايل الإمارة 

•• اأبوظبي-وام:

اأفاد مركز النقل املتكامل باإمارة اأب�ظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل 
اأن املهلة البالغة مدتها 6 اأ�سهر التي مت منحها لل�سركات واجلهات العاملة 
يف قطاع نقل الب�سائع لتعديل اأو�ساعها مبا يتما�سى مع اأحكام ومتطلبات 
وا�سرتاطات اللئحة التنظيمية لنقل الب�سائع يف اإمارة اأب�ظبي �ستنتهي 
اأو�ساعها،  ت�فق  مل  التي  ال�سركات  تق�م  اأن  ���س��رورة  على  م���ؤك��داً   ، غ��دا 

بزيارة امل�قع الإلكرتوين ملن�سة "اأ�ساطيل" املتكاملة لإمارة اأب�ظبي،
https://asateel.itc.gov.ae والت�سجيل يف املن�سة التي ت��سح 
ال��لزم��ة وحت��ت���ي على جميع اخل��دم��ات اخل��ا���س��ة مبزاولة  الإج�����راءات 
ن�ساط نقل الب�سائع على الطرق الربية وفقاً لأحكام اللئحة التنظيمية 

لنقل الب�سائع يف اإمارة اأب�ظبي.

اأن�سطة نقل  اأي��اً من  ت��زاول  التي  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  املركز جميع  ودعا 
الب�سائع للعمل على ت�فري كافة املتطلبات وفقاً ملا جاء يف اأحكام اللئحة 
التنظيمية مبا فيها التقدم بطلب احل�س�ل على ت�سريح مزاولة ن�ساط 
مبزاولة  لها  املرخ�س  اجلهة  على  يت�جب  كما  "اأ�ساطيل".  من�سة  عرب 
من  احل�س�ل  الب�سائع  نقل  مركبات  ملك  واجلهات  والأف���راد  الن�ساط 
وت�سريح  ب�سائع  نقل  مركبة  ت�سغيل  ت�سريح  على  املتكامل  النقل  مركز 

مزاولة مهنة لل�سائقني، وذلك عرب من�سة "اأ�ساطيل" اأي�ساً.
وطبقاً للئحة التنظيمية ُيحظر على اأي �سركة اأو جهة مزاولة اأن�سطة 
م�سبق من  ت�سريح  اإل مب�جب احل�س�ل على  الإم��ارة  الب�سائع يف  نقل 
مركز النقل املتكامل وا�ستيفاء جميع ال�سروط القان�نية واملتطلبات التي 
تتعلق مبزاولة هذا الن�ساط، ومنها تراخي�س ممار�سة الأعمال من دائرة 

التنمية القت�سادية.

اأ�سحاب  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع  وبالتعاون  اأن��ه  اإىل  املركز  واأ���س��ار 
العلقة �سيبا�سر بدءاً من 6 اأكت�بر 2022، )اأي بعد النتهاء من مهلة 
امل��ح��ددة وفق  ال��غ��رام��ات واجل����زاءات  امل��م��ن���ح��ة(، تطبيق لئ��ح��ة  ال�سماح 
وا�سرتاطات  لأح��ك��ام  املخالفني  مع  التهاون  ع��دم  على  م���ؤك��داً  اللئحة، 

ومتطلبات اللئحة.
مركبات  جميع  على  الب�سائع  لنقل  التنظيمية  اللئحة  اأحكام  وت�سري 
نقل الب�سائع الثقيلة واخلفيفة، وحتدد ال�س�ابط وال�سرتاطات املنظمة 
العاملة  اجلهات  وواج��ب��ات  وم�س�ؤوليات  الب�سائع  نقل  اأن�سطة  ملمار�سة 
امل�سغلة  للجهات  الت�ساريح  اإ�سدار  متطلبات  عن  ف�سًل  القطاع،  هذا  يف 
وال�سائقني، والإجراءات واملعايري اخلا�سة ب�سروط ال�سلمة يف قطاع نقل 
عدم  على  املرتتبة  والغرامات  املخالفات  اإىل  اإ�سافة  باملركبات،  الب�سائع 

اللتزام باأحكام اللئحة.

مركز النقل املتكامل يوؤكد �صرورة ت�صجيل جميع ال�صركات يف من�صة اأ�صاطيل 

•• ال�سارقة-وام: 

تراأ�س �سم� ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي 
ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي، 
اأم�س وبح�س�ر �سم� ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان 
ال��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س املجل�س 
ال���ذي ع��ق��د يف مكتب �سم�  امل��ج��ل�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، اج��ت��م��اع 

احلاكم. 
ون��اق�����س امل��ج��ل�����س ج��م��ل��ة م���ن امل������س���ع��ات امل���درج���ة على 
جدول اأعماله، واملعنية بتط�ير العمل احلك�مي يف اإمارة 
واتخاذ  املتن�عة،  التنم�ية  امل�سروعات  ومتابعة  ال�سارقة، 

القرارات التي ت�سب يف م�سلحة الإمارة. 
وناق�س املجل�س م�سروع تعديل قان�ن الت�سجيل العقاري يف 
الإمارة، مبا يدفع من عجلة التنمية العمرانية، وامل�ساهمة 
املجل�س  ووج��ه  وامل��ح��ف��زات،  الت�سريعات  اأف�سل  ت�فري  يف 

با�ستكمال دورته الت�سريعية. 
كما اطلع املجل�س على جمم�عة من املقرتحات املقدمة من 
هيئة الطرق وامل�ا�سلت بالإمارة، والتي ت�ستهدف تط�ير 
التجارية وال�سناعية يف الإمارة  التحتية للمناطق  البنية 
اخلدمات  وتنفيذ  الرئي�سية  ال��ط��رق  ت���ف��ري  خ���لل  م��ن 
وامل�ستثمرين  املتعاملني  على  الت�سهيل  �ساأنها  من  والتي 
وامل�ستفيدين من كافة الأن�سطة القت�سادية املت�فرة بها. 

•• ال�سارقة-وام: 

نائب  و  القا�سمي ويل عهد  �سلطان  بن  �سلطان بن حممد  ال�سيخ  �سم�  تفقد 
حاكم ال�سارقة، ظهر ام�س، مركز خدمات املرور والرتخي�س بالقيادة العامة 
اأحدث  على  املركز، مطلعاً  يف  �سم�ه  و�س�له، ت�ل  وف���ر  ال�سارقة.   ل�سرطة 
ما يت�سمنه من مرافق وخدمات متكاملة، وما ي�فره من ت�سهيلت متن�عة 
اإىل  املتعاملني.  وا�ستمع �سم�ه  اأف�سل خدمة ممكنة جلميع  ت�سهم يف تقدمي 
�سرٍح مف�سل ح�ل اأهم املرافق التي ي�سمها مركز خدمات املرور والرتخي�س، 
وما اأجنزه املركز من تط�يرات �ساملة فيها، والتي �سملت القاعات والتجهيزات 
والكفاءة، مبا  املختلفة، بهدف تقدمي خدماٍت على م�ست�ى عاٍل من اجل���دة 
يحقق اأهداف املركز يف حتقيق ر�سا املتعاملني و�سعادتهم.  واطلع �سم�ه على 
اأبرز اخلدمات التي يقدمها املركز للجمه�ر، حيث تعّرف على جه�د العاملني 
يف املركز لت�سهيل وت�سريع رحلة املتعامل يف احل�س�ل على اخلدمة املطل�بة، 
جمال  يف  متميزاً  م��رك��زاً  يجعله  مم��ا  ممكن،  وق��ٍت  اأق�سر  ويف  ال�سبل  باأي�سر 
اأبرز  اإىل  اخلدمات املتخ�س�سة التي يقدمها. كما تعرف �سم�ه خلل الزيارة 
لكافة  ت�فريها  على  اخلدمات  مركز  يعمل  التي  واملتن�عة  املبتكرة  امل��ب��ادرات 

املتعاملني للح�س�ل على خدمات املركز ب�سه�لة وي�سر. 

•• الفجرية -وام:

تراأ�س �سم� ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 
الفجرية رئي�س جمل�س اإدارة م�ؤ�س�سة الفجرية لتنمية املناطق يف 
امل�ؤ�س�سة  اإدارة  الأول ملجل�س  الأم��ريي، الجتماع  بالدي�ان  مكتبه 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��رق��ب��اين  حممد  �سعيد  م��ع��ايل  بح�س�ر  اجل��دي��د، 
امل�ؤ�س�سة،  ع��ام  م��دي��ر  ال��ن���ن  خمي�س  وامل��ه��ن��د���س  الإدارة،  جمل�س 

واأع�ساء جمل�س الإدارة.
ورّحب �سم� ويل عهد الفجرية باأع�ساء جمل�س الإدارة يف ت�سكيله 

اأهداف  حتقيق  يف  ال�سابق  املجل�س  ج��ه���د  على  مثيًنا  اجل��دي��د، 
امل�ؤ�س�سة والرتقاء بعملها وم�ساريعها امل�ستمرة.

ُمنجزات  على  الجتماع  خ��لل  الفجرية  عهد  ويل  �سم�  واط��ل��ع 
لعام  الأول  الن�سف  خ���لل  امل��ن��اط��ق  لتنمية  ال��ف��ج��رية  م�ؤ�س�سة 
التط�يرية  وامل�����س��اري��ع  اخل��ط��ط  ا���س��ت��ع��را���س  مت  ك��م��ا   ،2022
والإن�سائية القائمة وامل�ستقبلية للم�ؤ�س�سة، بالإ�سافة اإىل مناق�سة 
م�ستجدات العمل يف م�سروع املجال�س املجتمعية يف خمتلف مناطق 
ت�جيهات  اإىل  الفجرية  عهد  ويل  �سم�  واأ���س��ار  ال��ف��ج��رية.  اإم���ارة 
املجل�س  ع�س�  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 

العمل  وتن�سيق  اجله�د  تكامل  ب�سرورة  الفجرية،  حاكم  الأعلى 
الفجرية،  اإم��ارة  يف  للأفراد  املجتمعية  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 
�سم�ه  اأ���س��اد  كما  ع��امل��ًي��ا.  بها  املعم�ل  اجل����دة  اأرق���ى معايري  وف��ق 
تقدمها  التي  احلك�مية  اخلدمات  يف  امللح�ظ  التط�ر  مب�ست�ى 
املجتمع عرب  اأف��راد  ، مبا ي�سهم يف حت�سني ج���دة حياة  امل�ؤ�س�سة، 
خمتلف امل�ساريع اخلَدمية والتط�يرية احلالية وامل�ستقبلية التي 

تندرج �سمن خطة عمل امل�ؤ�س�سة.
ح�سر الجتماع �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سم� ويل عهد 

الفجرية.

•• ال�سارقة-الفجر:

العاملي  بالي�م  ال�سارقة  يف  الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  احتفلت 
اأقيم  حيث  اأكت�بر،  من  الأول  تاريخه  ي�سادف  وال��ذي  للم�سنني، 
الأول  اأم�����س  �سباح  ال�سارقة،  يف  امل�سنني  رع��اي��ة  دار  يف  الحتفال 
الثنني، مب�ساركة وا�سعة من امل�ؤ�س�سات املحلية، وطلب وطالبات 
م��ن امل��راح��ل امل��در���س��ي��ة املختلفة م��ن ع���دة م���دار����س، اإ���س��اف��ة اإىل 
امل�سابقات  نظم�ا  ال��ذي��ن  ال�����س��ارق��ة  جامعة  طلبة  م��ن  جمم�عة 

ال�سيقة لكبار امل�اطنني. 
القطري  وقالت مرمي  للدار،  الباحة اخلارجية  واأقيم احلفل يف 

مدير الدار، احلمدهلل رجعت الربامج اإىل طبيعتها قبل اجلائحة، 
ما اأ�سعد اآبائنا واأمهاتنا كثريا يف الدار، خا�سة واأن الزيارات كانت 
ممن�عة حفاظاً على �سلمتهم، اإ�سافة اإىل الكثري من الإجراءات 
ال�قائية حلمايتهم، وا�ستطعنا تاوز الأزمة واحلفاظ على �سحة 

كافة النزلء يف الدار وعدم تعر�سهم للإ�سابة.
بال�سعادة  والم��ه��ات  الآب���اء  ال��ن��زلء من  و�سعر  القطري،  وذك��رت 
من الأج�اء املبهجة، ولدجمهم مع اأفراد املجتمع، وهذه امل�ساعر 

الإيجابية تنفعهم من كافة الن�احي وخا�سة النف�سية.
وامل�سابقات  الرتفيهية  الفعاليات  م��ن  العديد  الحتفال  و�سمل 
على  ال��ق��ط��ري  واأث��ن��ت  وت��رف��ي��ه��ي��ة،  وتثقيفية  �سحية  امل��ت��ن���ع��ة: 

اجلهات امل�ساركة والتي عربت عن رغبتها مب�ساركة كبار امل�اطنني 
يف ي�مهم العاملي. واللفت اأن اإحتفال الي�م، دمج نزلء الدار مع 
كافة الأجيال الأطفال وال�سباب وكبار امل�اطنني وهذا بحد ذاته 
ما ن�سعى اإىل ن�سره من ثقافة احت�سان كبري ال�سن من قبل جميع 

اأفراد املجتمع. 
بال�سارقة ونادي  العامة للدفاع املدين  الإدارة  اأن كل من  ويذكر 
بال�سارقة  والقرى  ال�س�احي  �س�ؤون  ودائ��رة  لل�سطرجن،  ال�سارقة 
والهيئة الحتادية لله�ية واجلن�سية بال�سارقة وهيئة م�ا�سلت 
وال�سرور  الفرحة  �سارك�ا يف هذا الحتفال لإدخ��ال  ال�سارقة، قد 

لقل�ب كبار امل�اطنني يف الدار بي�مهم العاملي.

•• دبي-الفجر: 

برعاية �سم� ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكت�م، 
رئي�س  دب��ي  التنفيذي لإم��ارة  املجل�س  رئي�س  دب��ي  ويل عهد 
"متحف  ي�ست�سيف  للم�ستقبل،  دبي  م�ؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س 
تمع  اأكرب  للم�ستقبل"  دبي  "منتدى  فعاليات  امل�ستقبل" 
عاملي خلرباء امل�ستقبل ي�مّي الثلثاء 11 اأكت�بر والأربعاء 
تنظمه  ال���ذي  امل��ن��ت��دى  وي�ستقطب  احل���ايل.  اأك��ت���ب��ر   12
ال�سخ�سيات  من   400 من  اأك��رث  للم�ستقبل،  دبي  م�ؤ�س�سة 
ال���ع���امل���ي���ة ال�����ب�����ارزة وامل���������س�����ؤول����ني احل���ك����م���ي���ني واخل������رباء 
من  وا�ست�سرافه  امل�ستقبل  ت�سميم  جمال  يف  واملتخ�س�سني 
منظمة   45 اإىل ما يزيد على  اإ�سافة  خمتلف دول العامل، 
قطاعاتها  يف  الب�سرية  مب�ستقبل  معنية  دول��ي��ة  وم�ؤ�س�سة 

املختلفة. و�سريكز امل�سارك�ن يف اأكرث من 30 جل�سة �ستعقد 
على مدى ي�مني، على 4 حماور رئي�سية ت�سمل “م�ستقبل 
العامل” و”احلد من املخاطر امل�ستقبلية من خلل الروؤية 
ال�ست�سرافية” و”م�ستقبل القيم الإن�سانية يف ظل التح�لت 

التكن�ل�جية” و”املراهنة على امل�ستقبل عرب ا�ست�سرافه”.
و�ست�سهم جل�سات "منتدى دبي للم�ستقبل" بتعزيز التعاون 
امل�ستقبل،  وحت��دي��ات  ف��ر���س  ل�ست�سراف  امل�سرتك  والعمل 
ر�سم  اإىل  الهادفة  الن�عية  وال���روؤى  املبتكرة  الأف��ك��ار  ودع��م 
اخلط�ات  واأه���م  امل�ستقبلية  التغريات  ح���ل  �ساملة  ���س���رة 
ال��ت��ي ميكن م��ن خللها ال���س��ت��ع��داد ل��ه��ذه ال��ت��ح���لت. كما 
ت�ستعر�س جل�سات وح���ارات املنتدى جمم�عة متن�عة من 
امل�ا�سيع امل�ستقبلية املهمة والتي ترتبط مب�ستقبل قطاعات 
مهمة على امل�ست�يات احلك�مية والقت�سادية والجتماعية، 

وتتيح للم�ساركني فر�سة الطلع على وجهات نظر خمتلف 
ح�ل امل�ستقبل من اخلرباء واملتخ�س�سني.

روؤية م�ستقبلية
وتهدف م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل من خلل تنظيم “منتدى 
ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  روؤي���ة  حتقيق  اإىل  للم�ستقبل”  دب��ي 
حممد بن را�سد اآل مكت�م، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�زراء حاكم دبي، رعاه اهلل، مل�ستقبل دبي وتر�سيخ مكانتها 
العاملية الرائدة ك�احدة من اأف�سل مدن امل�ستقبل من خلل 
قيادة جه�د ا�ست�سراف وت�سميم امل�ستقبل وتط�ير الفر�س 
احلك�مية  اجل��ه��ات  م��ن  �سركائها  م��ع  بالتعاون  امل�ستقبلية 
وال�سركات العاملية والنا�سئة ورواد الأعمال يف دولة الإمارات 

والعامل.

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي 

ويل عهد ال�صارقة يتفقد مركز خدمات املرور والرتخي�س 

حممد ال�صرقي يرتاأ�س اجتماع موؤ�ص�صة الفجرية لتنمية املناطق ويطلع على خطط وم�صاريع عام 2022

اجتماعية ال�صارقة حتتفي بكبار املواطنني بالتزامن مع اليوم العاملي للم�صنني

منتدى دبي للم�ستقبل ينعقد برع�ية حمدان بن حممد يف متحف امل�ستقبل

دبي ت�صت�صيف اأكرب جتمع عاملي خلرباء امل�صتقبل يف 11 و12 اأكتوبر

�صلطان القا�صمي ي�صدر مر�صومًا اأمرييًا ب�صاأن دعوة 
املجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة لالنعقاد 

•• ال�سارقة-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد القا�سمي ع�س� املجل�س 
لإمارة  ال�ست�ساري  املجل�س  دع�ة  ب�ساأن  اأمرييا  مر�س�ما  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 

ال�سارقة للنعقاد يف دوره العادي الرابع من الف�سل الت�سريعي العا�سر. 
املجل�س  ُي��دع��ى  اأن  على  2022م،  ل�سنة   )59( رق��م  الأم����ريي  امل��ر���س���م  ون�����س 
ال���س��ت�����س��اري لإم����ارة ال�����س��ارق��ة ل��لن��ع��ق��اد يف دوره ال��ع��ادي ال��راب��ع م��ن الف�سل 
 13 امل�افق  1444هجرية،  الأول  ربيع   17 اخلمي�س  ي���م  العا�سر  الت�سريعي 

اأكت�بر 2022م. 
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العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ح�سانة بارين

CN  قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1005298 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عزيزه عبدالقادر دروي�س عبداهلل املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف علي حربوت �سيف �سهيل املزروعي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خلل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الطريق ال�س�د 

CN للنقليات العامة رخ�سة رقم:1149006 
قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداهلل �ساملني عبداهلل احليقي احل�سرمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سليمان علي حممد املعمري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خلل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ع�سق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للعط�ر رخ�سة رقم:2685697 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/م�سغل  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

الل�ان امل��سميه للملب�س الن�سائية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1147324 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:وولف باك لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:امل�سفح م 13 ، 0 مبنى حك�مة اب�ظبي
CN 4192438 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن - كم�سفي قان�ين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/09/30  لل�سركة 

العم�مية غري العادية ، امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205040542
 تاريخ التعديل:2022/10/04

املعني  امل�سفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

ال�سم التجاري:ميلن� للزجاج- �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م
البلديات  دائرة  مبنى  الثاين   2 احلائر  بطحاء  ال�سناعية-  ال�سركة:املنطقة  عن�ان 

والنقل- بلدية مدينة العني
CN 4045499 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

كم�سفي  �سامل(  احمد  )�سليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�سادة/الدرة  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/09/28  لل�سركة  قان�ين 

العم�مية غري العادية ، امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250022828
 تاريخ التعديل:2022/10/03

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�سفي املعني خلل مدة 
العلن. هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما   30

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإلغ�ء اعالن �س�بق
الرخ�سة  بخ�س��س  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
امل�ستلزمات  لتجارة  كري  ا�سرتا    CN رقم:2878064 
الطبية- �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م ، بالغاء طلب 

تعديل الرخ�سة واعادة ال��سع كما كان عليه �سابقا.
الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سب�ع  خلل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة  م�س�ؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املختار 

CN لتخلي�س املعاملت رخ�سة رقم:3812569 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�ساينينغ ورلد لتنظيف 

CN وتلميع ال�سيارات رخ�سة رقم:4624879 
قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم تاري من/ �ساينينغ ورلد لتنظيف وتلميع ال�سيارات
SHINING WORLD FOR CAR WASHING & POLISHING

اإىل /عامل اللمعة لتنظيف وتارة زينة ال�سيارات 
ALAM ALLAMA CLEANING & TRADING CARS ACCESSORIES

دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خلل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل 
فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مل�سات �ساميه للهدايا

رخ�سة رقم:CN 3789833 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ميلد حممد اجلام��س %100

تعديل مدير / اإ�سافة ميلد حممد اجلام��س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد را�سد �سعيد حارب الكلبانى

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم تاري من/ مل�سات �ساميه للهدايا 

LAMSAT SHAMIAH GIFTS

اإىل /مل�سات �ساميه للهدايا - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

LAMASAT SHAMIAH GIFTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :م�ؤ�س�سة مرمي للتنظيفات

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1033658 
تعديل مدير / اإ�سافة عبدالرحمن م��سان

تعديل وكيل خدمات / حذف �سلطان �سعيد زهران حمد احلامتى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم تاري من/ م�ؤ�س�سة مرمي للتنظيفات

MARYAM CLEANING ESTABLISHMENT

اإىل /مرمي لتنظيفات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م 
MARYAM CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :هاي ك�اليتي للأمن وال�سلمة

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3992916 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمر عبدالنبى عبدال�سافى خليفه %100

تعديل مدير / اإ�سافة عمر عبدالنبى عبدال�سافى خليفه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم ح�سن ابراهيم حممد ال�سحى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 1
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم تاري من/ هاي ك�اليتي للأمن وال�سلمة 
HIGH QUALITY SECUIRTY AND SAFETY 

اإىل /هاي ك�اليتي للأمن وال�سلمة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م 
HIGH QUALITY SECURITY AND SAFETY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الت�سامح لغ�سيل ال�سيارات

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2918330 
تعديل مدير / اإ�سافة بدر نا�سر الفروان
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
 تعديل اإ�سم تاري من/ الت�سامح لغ�سيل ال�سيارات

ALTASAMUH CAR WASHES

اإىل /الت�سامح لغ�سيل ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م 
ELTASAMOH CAR WASHES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
واخل�سروات  الف�اكه  لتجارة  :الفرح  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: ذ.م.م رخ�سة رقم:3809254 
تعديل مدير / اإ�سافة احمد �سمري اجلرب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد �سمري اجلرب %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف معمر حممد الفرح

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �ساىل حممد �سليمان املعق�رى
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم تاري من/ الفرح لتجارة الف�اكه واخل�سروات ذ.م.م 

ALFARAH FRUITS AND VEGETABLES TRADING L.L.C
اإىل/يا�سمني ال�سام لتجارة اخل�سروات والف�اكه - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

YASMINE ALSHAM VEGETABLE AND FRUITS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل ثلث�ن ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي 

حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :فرييتيل للدعاية والعلن ذ.م.م

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1996700 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ايهم ح�سن دويعر من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / ايهم ح�سن دويعر من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر �سعيد مهري �سعيد القبي�سى

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
 تعديل اإ�سم تاري من/ فرييتيل للدعاية والعلن ذ.م.م 

FAIRYTALE ADVERTISING L.L.C

اإىل /فرييتيل للدعاية والعلن - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م 
FAIRYTALE ADVERTISING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :احللبي لتجارة امل�اد 

CN  قد تقدم�ا اإلينا بطلب: الغذائية رخ�سة رقم:3845723 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حمدان حممد حمد حممد العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف احمد مبارك حممد باحلطم العامري
دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم ق�سر ال�سماك للماأك�لت البحرية 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2229060 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ابراهيم حممد حممد مع��س مطاوع من مالك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / ابراهيم حممد حممد مع��س مطاوع من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف وفاء عي�سى خمي�س املل العبدوىل

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم تاري من/ مطعم ق�سر ال�سماك للماأك�لت البحرية 
QASR AL ASMAK SEA FOOD RESTAURANT 

اإىل /مطعم ق�سر ال�سماك للماأك�لت البحرية - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
QASR AL ASMAK SEA FOOD RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ي�رو عرب للتكن�ل�جيا

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:4462171 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

اإ�سافة من�س�ر كاروفالبيل ك�نه�تى ك�نه�تى كاروفالبيل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عبداهلل ي��سف �سليمان عبداهلل المريى
تعديل �سكل قان�ين 

 من م�ؤ�س�سة فردية اإىل م�ؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن 
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ادفان�س �سكت�ر لل�سيانة العامة

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4514820 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سهادت ح�سني ا�سماعيل ح�سني %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سهادت ح�سني ا�سماعيل ح�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالقادر حم�سن �سريف اجلفرى الها�سمى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم تاري من/ ادفان�س �سكت�ر لل�سيانة العامة 
ADVANCE SECTOR GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /ادفان�س �سكت�ر �سيانة املباين - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
ADVANCE SECTOR BUILDINGS MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعــــــــــالن
ومكيفات  كهرباء  لت�سليح  :الأ�سالة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: ال�سيارات رخ�سة رقم:2228753 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ح�سن ال�سليمان %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممد ح�سن ال�سليمان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ي��سف �سريف عبدالرحيم اخل�سر الحمد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم تاري من/ الأ�سالة لت�سليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات
AL ASALAH AUTO ELECTRIAL AND AIR CONDITIONERS REPAIR 

اإىل /ال�سالة لت�سليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م 
 AL ASALAH AUTO ELECTRIAL AND AIR CONDITIONERS REPAIR

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(



األربعاء   5  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13664  
Wednesday    5    October    2022   -  Issue No   13664 عربي ودويل

09

اإح��دى �س�احي مانيل  ق��رب منزله يف  اإذاع��ي فلبيني  ُقتل �سحايف 
اأم�س الثلثاء، يف بلد ُيقتل فيه با�ستمرار  اأعلنت ال�سرطة   ح�سبما 
الكثري من العاملني يف و�سائل الإعلم. وُتعّد الفيليبني من اأخطر 
مناطق العامل على ال�سحافيني، وغالًبا ما ل ُيعاقب معظم منّفذي 
�سيارته  ي��ق���د  م��اب��ا���س��ا  ال�����س��ح��ايف بري�سيفال  وك���ان  اجل���رائ���م.  ه���ذه 
الثنني اإىل مقّر حمطة DWBL الإذاعية التي كان يعمل فيها، 
جامي  ق��ال  ح�سبما  ن��اري��ة،  دراج���ة  على  ك��ان��ا  �سخ�سان  قتله  عندما 
“تيلريادي�«  لقناة  بينيا�س،  ل���س  مدينة  �سرطة  رئي�س  �سانت��س، 
عمله  اجناز  يف  ملتزًما  “كان  واأ�ساف  الإخبارية.   Teleradyo
واملعروف  علًنا،  مابا�سا  بري�سيفال  وانتقد  قتله«.  �سبب  رمب��ا  وه��ذا 
ال�سابق رودريغ� دوتريتي  الفيليبيني  الرئي�س  با�سم بري�سي لبيد، 

وال�سيا�سات التي اتبعتها حك�مة خلفه فرديناند مارك��س ج�ني�ر.
العرفية  الأح��ك��ام  ح���ل  امل�سللة  باملعل�مات  ا  خ�س��سً ي��ن��دد  وك���ان 
ال�سارية يف ظّل نظام والد الرئي�س احلايل، ومبمار�سة “و�سع علمة 
ال�سي�عية  بتاأييد  متهمني  اأ�سخا�س  ادراج  اإىل  ال��ه��ادف��ة  حمراء” 
يف  لل�سحافيني  ال�طني  الحت���اد  اأف���اد  ح�سبما  ���س���داء،  قائمة  على 
خط�ة  ه���  مابا�سا  بري�سيفال  قتل  اأن  الحت���اد  واع��ت��رب  الفيليبني. 
“وقحة” ت�سري اإىل اأن “ال�سحافة ل تزال مهنة خطرة يف البلد«. 
مارك��س  انتخاب  منذ  ُيقتل  �سحايف  ث��اين  ه�  مابا�سا  وبري�سيفال 

رئي�ًسا للفيليبني يف 30 حزيران-ي�ني�، وفق الحتاد.

 
بالذعر  مدف�عة  طلبات  عليهم  انهالت  الذين  الرو�س،  املحام�ن  يق�ل   
الن�سح  لتقدمي  بجد  يعمل�ن  اإنهم  التجنيد،  تفادي  يف  امل�ساعدة  تن�سد 
لأول���ئ���ك امل��ع��ر���س��ني لإر���س��ال��ه��م ل��ل��ق��ت��ال يف اأوك���ران���ي���ا. وي��ق���ل حمام�ن 
ومنظمات جمتمع مدين اإن طلبات امل�ساعدة انهالت عليهم منذ اأن اأعلن 
 300 تعبئة  �ستتم  اأنه  اأيل�ل  �سبتمرب   21 ب�تني يف  الرئي�س فلدميري 
األف �سخ�س لتعزيز املجه�د احلربي الرو�سي املتعرث. وفر مئات الآلف 
يف  غريهم  كثريون  وبقى  وفنلندا.  وج�رجيا  قازاخ�ستان  مثل  دول  اإىل 
رجاء  وي�سل�ن  الع�سكري،  التجنيد  على  القائمني  من  خمتبئني  رو�سيا 
وق���ال �سريجي  م��ن اخل��دم��ة.  الإع��ف��اء  ي��اأم��ل���ن يف  اأو  ا�ستدعائهم  ل��ع��دم 
كريفينك�، الذي يدير جمم�عة ت�سمى )امل�اطن،اجلي�س،القان�ن( وت�سم 
ع�سرة حمامني تقريبا “اإننا نعمل على مدار ال�ساعة«. واأ�ساف “النا�س 
ُينتزع�ن من حياتهم العادية... هذه تعبئة بل حدود زمنية خلل حرب. 
ميكن اأن ت�ستمر ل�سه�ر اأو �سن�ات. قد ل يع�د النا�س... ترك اجلي�س اأمر 
م�ستحيل اإىل حد كبري. الطريقة ال�حيدة هي امل�ت اأو الإ�سابة اأو ال�سجن 
ب�سبب ع�سيان الأوامر«. وُتنفذ عملية التعبئة بف��س�ية. على الرغم من 
اأن  اإل  املطل�بة،  والتخ�س�سات  الع�سكرية  اخل��ربة  ذوي  ا�ستدعاء  اإع��لن 
اأو  للأفراد  الع�سكرية  اخلدمة  �سجل  عن  غافل  الغالب  يف  بدا  التنفيذ 

حالتهم ال�سحية اأو و�سعهم كطلب اأو حتى اأعمارهم.

�سربها  التي  ب�رت�ريك�  دع��م  بايدن  ج�  الأم��ريك��ي  الرئي�س  تعهد 
الأمريكية  املنطقة  ه��ذه  �سكان  ي�سك�  حني  يف  املدمر  في�نا  اإع�سار 

الإهمال يف اأعقاب ك�ارث طبيعية حّلت بها يف املا�سي.
وقبل بايدن عرّب حاكم اجلزيرة بيدرو بيريل�ي�سي عن �سع�ر نح� 
م�اطن�ن  وه��م  الفقرية،  املنطقة  ه��ذه  يقطن�ن  ن�سمة  مليني   3
بحق  يتمتع�ن  ل  ولكنهم  كعملة  ال���دولر  ي�ستخدم�ن  اأم��ريك��ي���ن 

الت�س�يت يف النتخابات ال�طنية.
وقال احلاكم “مطالبنا ب�سيطة جداً ال�سيد الرئي�س: نريد اأن نعامل 

مثل امل�اطنني الأمريكيني يف ال�ليات املتحدة يف حال احلاجة«.
12 �سخ�ساً على الأقل حتفهم يف ب�رت�ريك� جراء الإع�سار  ولقي 
التيار الكهربائي عن كامل هذه املنطقة الأمريكية  في�نا، وانقطع 

وكذلك عانى نح� ملي�ن �سخ�س من انقطاع مياه ال�سرب م�قتاً.
وقال بايدن الذي يزور املنطقة برفقة زوجته “جئنا �سخ�سياً لنظهر 

اأننا معكم واأّن كل اأمريكي معكم«.
انتقاد مبطن ل�سلفه دونالد  اأ�سار يف  البيت الأبي�س  اأن يغادر  وقبل 
ترامب اىل اأن املنطقة “مل يتم العتناء بها ب�سكل جيد” بعد �سل�سلة 
ملي�ن   60 تخ�سي�س  عن  بايدن  واأعلن  �سربتها.  التي  الأعا�سري 
دولر لتعزيز و�سائل احلماية من الع�ا�سف يف ب�رت�ريك�، بالإ�سافة 

اإىل امل�ساعدة الفدرالية الطارئة لعمليات الإغاثة ورفع الأنقا�س.

عوا�سم

مانيال

مو�ضكو

وا�ضنطن

  مقتل 15 �صجينًا يف متّرد ب�صجن يف الإكوادور 
•• التاكونغا-اأ ف ب

ُقتل 15 �سجيناً على الأقّل يف متّرد وقع  اأم�س الأول الثنني يف اأحد اأكرب 
�سج�ن الإك���ادور، حيث ت�ؤدي اأعمال عنف متكررة بني ع�سابات متناف�سة 

اإىل �سق�ط عدد من القتلى، بح�سب ما اأعلنت ال�سلطات.
 15 قتل  الأولية  املعل�مات  “وفق  بيان  ال�سج�ن يف  اإدارة  وقالت م�سلحة 

�سخ�ساً واأ�سيب 21 بجروح«.
وكانت م�سلحة ال�سج�ن اأكدت اأن 5 �سجناء م�سابني اأ�سعف�ا يف املكان بينما 
مت نقل �سجني اآخر اإىل امل�ست�سفى، من دون حتديد مدى خط�رة الإ�سابة.

ال�سيطرة”  ل�ستعادة  العمليات  ت�ا�سل  التكتيكية  “ال�حدات  اأّن  واأ�سافت 
على ال�سجن.

واأ�سافت اأّن “الق�ات امل�سّلحة تقّدم الدعم يف املحيط اخلارجي” لل�سجن.
واأظهرت م�ساهد بثها التلفزي�ن �سجناء ي�سعدون اإىل ال�سط�ح.

وكان امل�س�ؤول يف م�سلحة ال�سج�ن خ�رخي فل�ري�س قال لل�سحافة “بح�سب 
ما متكنا من معرفته ووفق املعل�مات الأولية فاإن امل�اطن لياندرو ن�ريرو 

من بني ال�سحايا«.
اأم�ال  غ�سل  بتهمة  اأي��ار/م��اي���  يف  باترون”  ب�”اإل  امللقب  ن���ري��رو  واأوق���ف 
ذهب،  �سبيكة  و24  دولر،  م��لي��ني   6،4 �سبط  فيها  مت  عملية  خ���لل 

واأ�سلحة وذخائر.
ويرتبط الرجل بتهريب املخدرات، وكان ي�اجه عق�بة بال�سجن يف البريو 

ا، واأ�سبح اأحد قادة ال�سجناء. اأي�سً
ويف ت�سريح لقناة تلفزي�نية حملية، قدم الرئي�س الإك�ادوري غيريم� ل�س� 

الإثنني “ر�سالة تعزية وت�سامن مع اأ�سر من مات�ا الي�م” يف ال�سجن.

14 مليون �سخ�س يف الع�مل العربي معر�سون لنعدام الأمن الغذائي

اأزمة جوع تطرق اأبواب العامل.. الأرقام تك�صف »حجم الكارثة«

انفج�ر �سك�ين يف بقعة �سغرية 

قطاع غزة يكافح ل�صتيعاب الأحياء والأموات 

مقتل مدير م�صلحة ال�صجون  يف ك�صمري الهندية ترامب يتقدم ب�صكوى �صد �صي ان ان بتهمة الت�صهري 
•• نيودلهي-رويرتز

م�سلحة  رئي�س  مقتل  الثلثاء  اأم�س  الهندية  ال�سرطة  اأعلنت 
ال�����س��ج���ن يف ال�����س��ط��ر ال��ه��ن��دي م��ن اإق��ل��ي��م ك�����س��م��ري، ف��ي��م��ا زار 
جبال  منطقة  يف  ال�اقع  عليه  املتنازع  الإقليم  الداخلية  وزي��ر 
ال�سرطة  الهيماليا وي�سهد متردا م�ستمرا منذ عق�د. وقالت 
اإنه مت العث�ر على جثة هيمانت ك�مار ل�هيا )57 عاما(، املدير 
العام لل�سج�ن باملنطقة، يف منزله م�ساء اأم�س الأول الثنني يف 
منطقة جام�. وقالت ال�سرطة اإن خادما باملنزل ه� امل�ستبه به 
اإنها ا�ستهدفت  الرئي�سي، لكن جماعة اإ�سلمية مت�سددة قالت 
اإقليم ك�سمري ذو الأغلبية امل�سلمة بني  وقتلت ل�هيا. وينق�سم 
وباك�ستان.  �سكانها،  ب��ني  اأغلبية  الهندو�س  ميثل  التي  الهند 

ويطالب كل من البلدين بال�سيادة على الإقليم بالكامل.

ان ان تخ�سى اأن يرت�سح مقدم ال�سك�ى اأىل النتخابات الرئا�سية 
“جعل  اإىل  بال�سعي  املحطة  ترامب  دونالد  واتهم   .»2024 يف 
ميزان ال�سيا�سة مييل اإىل الي�سار” مبحاولتها “ت�س�يه �س�رته 
وال�سادمة  اخلاطئة  الت�سهريية  النع�ت  من  �سل�سلة  خلل  من 
مثل +عن�سري+ و+خادم الرو�س+ و+هتلر+«. واأخذ ترامب على 
للحديث  الكبرية”  “الكذبة  عبارة  ا�ستخدام  خ�س��سا  املحطة 
عن ق�له باأن النتخابات الرئا�سية العام 2020 “�سرقت منه«. 
اإىل  مبا�سرة  اإ���س��ارة  ه��ي  الكبرية+  “+الكذبة  ال�سك�ى  يف  وج��اء 
واأ�ساف  تكتيك ا�ستخدمه اأدولف هتلر وترد يف كتاب كفاحي”. 
“الكذبة الكبرية” ا�ستخدمها هتلر للتحري�س على كره اليه�د 

ويجب األ ت�ستخدم با�ستهتار«.
ب�ساأن  العبارة ب�سكل متكرر على املحطة  ا�ستخدام هذه  اأن  واأكد 

ترامب “حماولة متعمدة من جانب �سي ان ان لإقامة رابط يف 
�سخ�سيات  اأك��رث  واإح��دى  الك�س�ى  امل�ساهدين بني مقدم  اأذه��ان 

التاريخ احلديث اإثارة لل�سمئزاز«.
 7700 اأكرث من  ا�ستخدمت  العبارة  اأن هذه  ال�سك�ى  وجاء يف 
ويطالب دونالد ترامب  مرة منذ كان�ن الثاين/يناير 2021. 

املحطة بعطل و�سرر قدره 475 ملي�ن دولر.
انه  الث��ن��ني  م�ساء  ال�سابق  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأك���د  ب��ي��ان،  ويف 
�سيتقدم ب�سك�ى �سد “عدد كبري” من و�سائل الإعلم الأخرى 

يف الأ�سابيع والأ�سهر املقبلة بتهمة الت�سهري كذلك.
التي  الربملانية  اللجنة  ب�ساأن  اأي�سا  تدابري  يتخذ  قد  ان��ه  واأك��د 
الكابيت�ل  له على مبنى  ان�سار  �سنه  الذي  الهج�م  حتقق ح�ل 

يف ال�ساد�س من كان�ن الثاين/يناير 2021.

•• وا�سنطن-اأ ف ب

�سد  ب�سك�ى  ترامب  دون��ال��د  ال�سابق  الأم��ريك��ي  الرئي�س  تقدم 
حمطة �سي اأن ان التلفزي�نية متهما اإياها بت�س�يه �س�رته لأنها 
تخ�سى ان يرت�سح ل�لية جديدة يف 2024 مطالبا اإياها بعطل 

و�سرر قدره 475 ملي�ن دولر.
ويرى اجلمه�ري الذي بات يتناول علنا فكرة اأن يرت�سح للبيت 
الأبي�س جمددا اأن �سي ان ان “�سعت اإىل ا�ستخدام نف�ذها ال�ا�سع 
للت�سهري به لدى م�ساهديها والقراء بهدف التغلب عليه �سيا�سيا” 
على ما جاء يف ن�س ال�سك�ى التي رفعت يف ولية فل�ريدا. وجاء 
ت�سهري  �سكل  تاأتي على  ان  ان  �سي  “حملة  اأن  اأي�سا  ال�سك�ى  يف 
وافرتاء على مقدم ال�سك�ى ت�ساعدت يف ال�سهر الأخرية لأن �سي 

•• عوا�سم-وكاالت

من بني 48 دولة من املرجح اأن تطلب 
“م�ساعدات  ت��ق��ري��ب��ا   20 اإىل   10
علما اأن الكثري منها يقع يف  طارئة”، 

اأفريقيا جن�بي ال�سحراء الكربى.
وحذر برنامج الغذاء العاملي يف تقرير 
ي�اجه  “العامل  اأن  م���ن  ل���ه  ���س��اب��ق 
ج���ع على نطاق غري م�سب�ق،  اأزم��ة 
وارت��ف��اع��ا يف الأ���س��ع��ار مل ُي�����س��ه��د له 
وه� ما اأكدته اأرقام  مثيل من قبل”، 

�سندوق النقد الدويل، الثنني.
الغذائي  الأم���ن  ف���اإن  ووف���ق حمللني 
اإىل  �سيتحرك  والإف���ري���ق���ي  ال��ع��رب��ي 
ت��دري��ج��ي��ا ب�سبب الأزم�����ة يف  الأ����س����اأ 
�سل�سل الإمدادات يف العامل، وازدياد 
التغريات  وك���ذل���ك  ال����غ����ذاء،  اأ����س���ع���ار 
املحا�سيل  ت�����س��رب  ال���ت���ي  امل��ن��اخ��ي��ة 

خا�سة يف القارة ال�سمراء.

 اأرق�م �س�دمة
ك�سفت مديرة �سندوق النقد الدويل 

الثنني  �سحفي  م�ؤمتر  خلل  ج�رجيفا  كري�ستالينا 
اأن:

14 ملي�ن �سخ�س يف العامل العربي معر�س�ن لنعدام 
الأمن الغذائي.

دولة منك�سفة على تداعيات اأزمة الغذاء العاملية.   48
 20 اإىل   10 اأن تطلب  48 دول��ة من املرجح  من بني 
الكثري منها يقع  اأن  تقريبا )م�ساعدات طارئة(، علما 

يف اأفريقيا جن�بي ال�سحراء الكربى. 
والعد�س  والأرز  القمح  مثل  الأ�سا�سية  الغذائية  امل���اد 
م��ع��ر���س��ة خل��ط��ر ع���دم اإم��ك��ان��ي��ة ال������س���ل م��ن جانب 

املجتمعات التي تعاين فقر الغذاء.

�سدم�ت الغذاء
وواف����ق ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د، اجل��م��ع��ة امل��ا���س��ي ع��ل��ى نافذة 
ال��غ��ذاء يف  م��ع �سدمات  للتعامل  ل��لق��رتا���س  ج��دي��دة 
اإطار اأدوات التم�يل الطارئة احلالية مل�ساعدة البلدان 

•• غزة -رويرتز

يف قطاع غزة املكتظ بال�سكان، ينازع 
الأحياء الأم�ات على امل�سكن، حيث 
ا�ستقر من ل ماأوى لهم يف املقابر، 
م�اجهة  يف  ال�سلطات  تعاين  فيما 
م�ساكن  ع���ل���ى  امل����ت����زاي����د  ال���ط���ل���ب 

جديدة. يف مقربة ال�سيخ �سعبان، الأقدم يف القطاع، 
زوجها  بناه  م�سكن  يف  كحيل  كاميليا  عائلة  تعي�س 
�سخ�سني  قربي  يغطي  للمقربة،  ال�سرقي  بالطرف 

جمه�لني �سارا الآن مدف�نني حتت اأ�سا�ساته.
وقالت كحيل، التي تعي�س يف املقربة ال�اقعة ب��سط 
13 عاما مع زوجها واأ�سرتها التي  مدينة غزة منذ 
ت�سم الآن �ستة اأطفال “ل�ل امليتني بتحكي كان قال�ا 

اطلع�ا من هان«.
يحتاج الزائرون للنزول على �سلم من ثلث درجات 
اأن�فهم  لت�سم  الأث����اث،  قليل  امل�سكن  اإىل  لل��س�ل 

رائحة ق�ية تطلق عليها كحيل “رائحة امل�ت«.
وي�ساأل اأطفالها، الذين يك�سب�ن مبالغ �سغرية لقاء 
جلب املياه للنا�س خلل اجلنازات، والديهم با�ستمرار 

متى �سيتمكن�ن من النتقال من املقربة.
بيعزم�ين  “اأحيانا  عاما(   12( ملي�س  البنة  وقالت 
هنا،  اأعزمهم  بقدر  ما  اأنا  ب�س  املدر�سة  �ساحباتي يف 

َبخجل كتري«.
وي��ع��ك�����س ال�����س��غ��ط ع��ل��ى م�����س��اح��ة امل��ق��ربة ال�سغ�ط 
املتزايدة على الأرا�سي يف غزة، وهي رقعة �سيقة بني 
م�سر واإ�سرائيل حما�سرة من اجلانبني وت�اجه اأزمة 
دمي�غرافية مت�ساعدة منذ �سن�ات. ومن املت�قع اأن 
يف  ال�سعف  م��ن  اأك��رث  اإىل  القطاع  �سكان  ع��دد  يزيد 
وبداأت  ن�سمة،  ملي�ن   4.8 اإىل  ع��ام��ا   30 غ�س�ن 

امل�ساحات املتاحة من الأر�س بالفعل يف النفاد.

القت�سادية  الأزم����ات  ج��راء  ال���دول  م��ن  العديد  تهدد 
واملناخية.

يف  �سخ�س  ملي�ن  نح�  اأن  م��ن  املتحدة  الأمم  ح���ذرت 
مهددون   - واليمن  واأفغان�ستان  ال�س�مال   - ال��ع��امل 

ب�”جماعة كارثية«.
غياب  يف  املقبلة  الأ�سهر  يف  امل���ت  م�سريهم  يك�ن  ق��د 

م�ساعدات اإن�سانية.
�ساخنة”  “نقاطا  تعترب  دول��ة   19 و�سع  ذل��ك  يعك�س 
تاأهب  “حال  يف  و�سعت  منها  �ستة  ال��ع��امل  يف  للج�ع 
ق�س�ى” من قبل الأمم املتحدة “اأفغان�ستان واإثي�بيا 

ونيجرييا وجن�ب ال�س�دان وال�س�مال واليمن«. 
�سخ�س  األ���ف   970 �سي�ست�فى  ال�ست  ال���دول  ه��ذه  يف 

بحل�ل يناير 2023. 
هذه التقديرات اأعلى بع�سر مرات مما كانت عليه قبل 
املناخ وعدم  النزاعات وتغري  تاأثري  �سن�ات يف ظل  �ست 
ب�سبب جائحة  ت��ف��اق��م  ال���ذي  الق��ت�����س��ادي  ال���س��ت��ق��رار 

ك�فيد وتداعيات الأزمة يف اأوكرانيا.

املعر�سة للخطر على التعامل مع نق�س الغذاء وارتفاع 
التكاليف الناجم عن احلرب الرو�سية يف اأوكرانيا.

اإىل  ل��ل��دع���ة  �س�ته  ال���دويل  النقد  ���س��ن��دوق  و�سي�سم 
اأج��ل تخفيف  الغذائية من  امل���اد  حماربة قي�د ت��ارة 
اجلديدة  الق��رتا���س  نافذة  لتم�يل  ويخطط  ال��سع 
للعام  اخلا�سة  ال�سحب  حق�ق  خم�س�سات  با�ستخدام 

املا�سي.
وخارجها  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  بلدان  وتدخلت 
ل��دع��م ال�����دول ال��ت��ي ت����اج���ه ارت���ف���اع م���ع���دلت ت�سخم 
للتط�رات  نتيجة  حدته  زادت  ال��ذي  والنق�س  ال��غ��ذاء 
اجلي��سيا�سية العاملية واملخاطر املتزايدة بحدوث رك�د 

عاملي.

 جم�عة ك�رثية
وع��ل��ى ه��ام�����س اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����لأمم امل��ت��ح��دة يف 
ن��ي���ي���رك، دق��ت منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة وبرنامج 
كارثية  جم��اع��ة  م��ن  اخل��ط��ر  ناق��س  العاملي  الأغ��ذي��ة 

مث�اهم  يتعر�س  اإذ  للم�تى،  حتى  امل��ع��ان��اة  وت�سل 
الأخري ل�سغ�ط لي�س فقط من وا�سعي اليد، بل من 
اإليه  اآخر يلجاأون  تزايد عدد من لي�س لديهم مكان 

والذي اأ�سبح حقيقة ل مفر منها.
وق���ال م���ازن ال��ن��ج��ار، م��دي��ر ع���ام الأم����لك يف وزارة 
الأوقاف وال�سئ�ن الدينية يف غزة، التي ت�سرف على 

العامة  الأ���س��غ��ال  ���س��رح��ان وك��ي��ل وزارة  ن��اج��ي  وق���ال 
يف  ال�سحيحة  العقارات  على  التناف�س  اإن  والإ�سكان 
امل�ساكن  من  كل  على  الطلب  تزايد  مع  �سديد،  غ��زة 
والأرا�سي الزراعية للم�ساعدة يف اإطعام عدد ال�سكان 
األ���ف وح���دة �سكنية  امل��ت��زاي��د ال��ذي��ن ي��ح��ت��اج���ن 14 

جديدة �سن�يا.

منا�سبة  اإن�سانية  م�ساعدات  غياب  يف 
يت�قع وفاة اأربعة اطفال اأو را�سدين 
من اأ�سل 10 اآلف �سخ�س ي�ميا يف 

ال�س�مال بحل�ل دي�سمرب.

كورون� 
واحلرب واملن�خ

وعن اأهمية ملف الأمن الغذائي، قال 
ج�رج  الإيطايل،  القت�سادي  املحلل 
ني�ز عربية”  “�سكاي  مل�قع  اآدم�ند، 
اإن ق�سية الأمن الغذائي “باتت هي 
امل��ل��ف الأول ع��ل��ى ط��اول��ة ك��اف��ة دول 
تتفاقم  التي  الأزم��ات  العامل يف ظل 
ت���اأث���ريات م��ب��ا���س��رة على  ك���ن��ه��ا ذات 
والجتماعية،  القت�سادية  الأو�ساع 
ي�ساحبه  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  ف��ان��ع��دام 
واأحيانا  وت�����ت����رات،  ا���س��ت��ق��رار  ع���دم 

هجرة جماعية«.
واأ�ساف اآدم�ند اأن “عدد الأ�سخا�س 
ال����ذي����ن ي����اج���ه����ن ان����ع����دام الأم�����ن 
الغذائي احلاد من املت�قع اأن ي�ستمر 
ك��ب��ري، فاحلرب  ب�����س��ك��ل  الرت���ف���اع  يف 
الأوكرانية فاقمت اأزمات الغذاء والطاقة ما قد يك�ن 
مع  بالت�ازي  اله�سة  القت�سادات  على  مدمرة  اآث��ار  له 
راأ�سها  ك���ارث طبيعية على  اأزم��ة مناخ وما �سببته من 

اجلفاف«.
نح�  “ي�سّدران  واأوك���ران���ي���ا  رو���س��ي��ا  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
ث��ل��ث ت���ارة ال��ق��م��ح ال��ع��امل��ي��ة، وال���س��ط��راب��ات احلالية 
الغذائي ملليني  الأم��ن  على  ت�ؤثر  والت�سدير  بالإنتاج 
اأ�سعار  ت�سخم  من  بالفعل  يعان�ن  الذين  الأ�سخا�س 
الأ�سعار مع جائحة ك�رونا  بلدانهم وارتفاع  الغذاء يف 

وتداعياتها«.
وب��نّي اأن ما جعل كل ه��ذه الأزم���ات تطف� م��رة واحدة 
اأوكرانيا  ح��رب  ج��راء  اأزم���ة  هناك  ب��اأن  النا�س  وي�سعر 
اأنها “جاءت بينما مل يكن تعافى العامل من اجلائحة 
وما �سببته من تباط�ؤ اقت�سادي، اإ�سافة اإىل التغريات 
الزراعي  الإن��ت��اج  على  اأث���رت  وال��ت��ي  القا�سية  املناخية 

خا�سة يف اأفريقيا«.

يف  “نحن  ال��ق��ط��اع  يف  م��ق��ربة   64
اأرا�س  اإي��ج��اد  ت��اه  كبرية  مع�سلة 
لح��ت��ي��اج��ات ال��ق��ب���ر ب�����س��ب��ب واقع 
ال�سكاين  وال��ت�����س��خ��م  غ����زة  ق���ط���اع 

الكبري«.
الحتياج  ي��زداد  �سنة  “كل  واأ���س��اف 
اأك��رث واأك��رث، ي��زداد الحتياج بنيان 

واإن�ساءات واأي�سا نحتاج لقب�ر ومقابر«.

* تن�ف�س
احلاجة  ت��راج��ع��ت  ال��ط��ل��ب،  يف  الكبري  التناف�س  م��ع 
اإىل املزيد من امل�ساحة للمقابر يف قائمة الأول�يات، 
خا�سة يف ظ��ل احل���روب امل��ت��ك��ررة ال��ت��ي دم���رت اآلف 

ال�حدات ال�سكنية.
نفدت  م��ق��ربة   24 بالفعل  الأوق����اف  وزارة  واأغ��ل��ق��ت 
طاقتها ال�ستيعابية بالرغم من ا�ستمرار العديد من 
العائلت يف دفن م�تاهم يف القب�ر القدمية القريبة 

من منازلهم.
وقال خالد حجازي، وه� حار�س )م�ظف( من وزارة 
الأوقاف يف مقربة ال�سيخ ر�س�ان “ممن�ع الدفن هنا 
لأنه مليانة وما في�س و�سع فيها و�سعب تلقي مكان 

للقب�ر ب�س النا�س ما بتلتزم�س«.
واأ�ساف “اأنا بحاول اأمنعهم بقدر�س«.

جديدة  مقاب����ر  تخ�سي�س  مت  اإن���ه  النج�ار  وق������ال 
الآن  يتعني  لك�����ن  القطاع،  يف  اأخ������رى  مدن  اأرب��ع  يف 
تقع  والتي  مقربة  لأك��رب  الف��������ر  على  بديل  اإيج����اد 
األف   750 �سعتها  وتبلغ  غ�������زة  مدين���������ة  �سمال  يف 

�سخ�س.
اأو�سكت  ال�سهداء،  مقربة  ال�سرقية،  “املقربة  وق��ال 
اأربع  اأو  ث��لث  ول��رمب��ا يف  )الم��ت��لء(  النتهاء  على 

�سن�ات لن جند قطعة اأر�س ندفن فيها«. 

مواجهة بني ما�صك وزيلين�صكي على تويرت  •• االأمم املتحدة-رويرتز

ط����ل����ب امل����ل����ي����اردي����ر الأم����ري����ك����ي 
اإي���ل����ن م��ا���س��ك ي����م الث���ن���ني من 
م�����س��ت��خ��دم��ي ت���ي��رت ال��ت��ف��ك��ري يف 
يف  الرو�سية  احل��رب  لإنهاء  خطة 
اأوكرانيا، يف طرح �سرعان ما ق�بل 
فيهم  الأوك��ران��ي��ني، مب��ن  بتنديد 
زيلين�سكي،  ف�ل�دميري  الرئي�س 

الذي رد با�ستطلعه اخلا�س.
وكتب زيلين�سكي على ت�يرت “اأي 
اأكرث؟”،  حتب  ما�سك  اإي��ل���ن  من 
يدعم  اأحدهما  اإجابتني:  مقدما 

اأوكرانيا، والآخر يدعم رو�سيا«.
اأغ���ن���ى �سخ�س  م��ا���س��ك،  واق�����رتح 
حتت  انتخابات  اإج��راء  العامل،  يف 
اأرب���ع  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  اإ����س���راف 

م��سك�  حتركت  حمتلة،  مناطق 
ما  بعد  ل�سمها  املا�سي  الأ���س��ب���ع 
و�سجبت  بال�ستفتاءات.  و�سفته 
هذه  الغربية  واحل��ك���م��ات  كييف 
باأنها غري  ال�ستفتاءات وو�سفتها 

�سرعية و�س�رية.
“�سرتحل  ي��ق���ل  م��ا���س��ك  وك��ت��ب 
اإرادة  ه��ي  ه���ذه  ك��ان��ت  اإذا  رو���س��ي��ا 

ال�سعب«.
واقرتح الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
ب�سبه  ر���س��م��ي��ا  الع������رتاف  ت�����س��ل 
جزيرة القرم، التي ا�ست�لت عليها 
م��سك� يف عام 2014، على اأنها 
اإم�����دادات املياه  رو���س��ي��ة، و���س��م��ان 

للقرم واأن تظل اأوكرانيا حمايدة. 
وط���ل���ب م���ن م�����س��ت��خ��دم��ي ت�يرت 
الت�س�يت بنعم اأو ل على اخلطة.

وردا على ذلك قال رئي�س ليت�انيا 
ج��ي��ت��ان��ا���س ن��او���س��ي��دا ع��ل��ى ت�يرت 
عندما  م��ا���س��ك،  اإي��ل���ن  “عزيزي 
يحاول �سخ�س ما �سرقة عجلت 
�سيارة ت�سل اخلا�سة بك، فهذا ل 
اأو  لل�سيارة  قان�نيا  مالكا  يجعله 

للعجلت«.
اأي�سا الرئي�س  وتابع ما�سك، وه� 
اإك�س،  �سبي�س  ل�سركة  التنفيذي 
اآخر:  با�ستطلع  له  تغريدة  اأول 
“لنجرب هذا بعد ذلك: يجب اأن 

يعي�س�ن  الذين  الأ�سخا�س  يقرر 
القرم  ج��زي��رة  و�سبه  دون��ب��ا���س  يف 
ج���زءا من  كانتا  اإذا  م��ا  ب��اإرادت��ه��م 

رو�سيا اأو اأوكرانيا«.
وقال اإنه ل يهتم اإذا كان اقرتاحه 
اأنه  ب��ح��ج��ة  ب�����س��ع��ب��ي��ة،  ي��ح��ظ��ى  ل 
الأ�سخا�س  “مب�ت مليني  يهتم 
مماثلة  نتيجة  اأج��ل  من  داع  دون 

ب�سكل اأ�سا�سي«.
لديها  “رو�سيا  ت�يرت  على  وكتب 
اأك���رث م��ن ث��لث��ة اأ���س��ع��اف �سكان 
اأوكرانيا، لذا فاإن الن�سر لأوكرانيا 
�ساملة.  ح�����رب  يف  م���رج���ح  غ����ري 
اأوكرانيا،  ب�سعب  تهتم  ك��ن��ت  اإذا 

فرباير  ويف  ال�������س���لم«.  ف��اط��ل��ب 
�سباط، عندما تعطل الإنرتنت يف 
اأوكرانيا يف اأعقاب الغزو الرو�سي، 
م�س�ؤول  ت��غ��ري��دة  على  ما�سك  رد 
الأوك���ران���ي���ة يطلب  يف احل��ك���م��ة 

امل�ساعدة.
وقال ما�سك اإن خدمة �ستارلينك 
الأقمار  ع��رب  ال��ع��ري�����س  ل��ل��ن��ط��اق 
اإك�س  ل�سبي�س  التابعة  ال�سناعية 
�سبي�س  واأن  اأوك��ران��ي��ا  يف  م��ت��اح��ة 
املحطات  م��ن  امل��زي��د  تر�سل  اإك�����س 
اجل����م����ه�����ري����ة  اإىل  ال����ط����رف����ي����ة 

ال�س�فيتية ال�سابقة.
وك��ت��ب م��ا���س��ك ع��ل��ى ت���ي��رت يق�ل 

“تبلغ تكلفة �سبي�س اإك�س لتمكني 
اأوكرانيا  يف  ���س��ت��ارل��ي��ن��ك  ودع�����م 
حتى  دولر  م���ل���ي����ن   80 ن���ح���� 
�سفر  ه���  ل��رو���س��ي��ا  دع��م��ن��ا  الآن. 
م�ؤيدون  اأننا  ال�ا�سح  من  دولر. 

لأوكرانيا«.
املنتهية  اأوك���ران���ي���ا  ل�سفري  وك����ان 
ولي����ت����ه ل�����دى اأمل����ان����ي����ا، اأن����دري����ه 
خطة  على  ح��اد  فعل  رد  ميلنيك، 
ميلنيك  وواج���ه  لل�سلم.  ما�سك 
مت�ز  ي���ل��ي���  يف  ان��ت��ق��ادات  نف�سه 
الق�مي  ال���زع���ي���م  ع����ن  ل���دف���اع���ه 
الأوكراين املثري للجدل يف احلرب 

العاملية الثانية �ستيبان بانديرا.
يق�ل  ت�يرت  على  ميلنيك  وكتب 
للغاية  دبل�ما�سي  رد  “اللعنة هي 

عليك يا اإيل�ن ما�سك«.
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عربي ودويل
 ال�صني ت�صجل 1038 اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا 

•• بكني-رويرتز

   1038 �سجلت   ال�سني  اإن  الثلثاء  اأم�س  ال�طنية  ال�سحة  جلنة  قالت 
اإ�سابة جديدة بفريو�س ك�رونا ي�م الثنني منها 307 اإ�سابات م�سح�بة 
بفريو�س  اإ�سابات   810 ال�سني  و�سجلت  اأع��را���س.  بل  و731  باأعرا�س 
و540  باأعرا�س  م�سح�بة  اإ�سابة   240 منها  ال�سابق  الي�م  يف  ك���رون��ا 
عند  الإج��م��ايل  العدد  ليظل  جديدة  وفيات  اأي  ت�سجل  ومل  اأع��را���س.  بل 
و�سجل بر ال�سني الرئي�سي حتى الآن 251347 اإ�سابة م�ؤكدة   .5226
م�سح�بة باأعرا�س. و�سجلت العا�سمة ال�سينية بكني اإ�سابة حملية جديدة 
ال�سابق واإ�سابة حملية  الي�م  باأعرا�س انخفا�سا من اثنتني يف  م�سح�بة 
جديدة واحدة بل اأعرا�س مثل الي�م ال�سابق. ومل ت�سجل مدينة �سنغهاي، 
باأعرا�س مقارنة  اإ�سابات حملية جديدة م�سح�بة  ال�سيني،  املايل  املركز 
مع واحدة يف الي�م ال�سابق وثلث اإ�سابات بل اأعرا�س مثل الي�م ال�سابق.

م�س�ؤول�ن  ينفّك  ل  ال��ت��ي  ال��ن���وي  ال�����س��لح  ا���س��ت��خ��دام 
رو�س يلّ�ح�ن بها. ويف اإ�سارة وا�سحة اإىل هذا التهديد 
باحتمال ا�ستخدام رو�سيا ال�سلح الن�وي قالت ال�زيرة 
الفّخ.  يف  ن�سقط  لن  اأّننا  كما  ن�ست�سلم  “لن  الفرن�سية 
التي تقع على  امل�س�ؤولية  اإظهار  �سن�ا�سل، من جانبنا، 

عاتق ق�ة متتلك” ال�سلح الذّري.
نف�سه يف  و�سع  الرو�سي  الرئي�س  ف��اإّن  ك�ل�نا  نظر  ويف 

دبل�ما�سي وع�سكري وداخلي. “ماأزق ثلثي”: 
اأوًل: ه��ذا الأم���ر ت�ؤّكده  “على الأر����س  اأّن���ه  واأو���س��ح��ت 
اأم���ام املجتمع  م���اأزق  اأي�����س��اً  الأخ����رية. ه��ن��اك  تراجعاته 
الدويل: رو�سيا تد نف�سها وحيدة اأكرث فاأكرث. وهناك 

•• باري�س- ف ب

ك�ل�نا  كاترين  الفرن�سية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  اع��ت��ربت 
اأوكرانيا  يف  الأمام”  اإىل  “الهروب  اخ��ت��ارت  رو�سيا  اأّن 
الرئي�س  ف��ي��ه  ن��ف�����س��ه  و����س���ع  ال�����ذي  “املاأزق”  ب�����س��ب��ب 
وخ��لل جل�سة يف اجلمعية  ب�تني.  الرو�سي فلدميري 
ك�ل�نا  ق��ال��ت  اأوك��ران��ي��ا،  يف  احل���رب  ملناق�سة  ال�طنية 
اإىل الأمام  ال��ه��روب  اخ��ت��ارت  “م��سك�  اإّن  ال��ن���اب  اأم��ام 
“على ال�سعيد  اأي�ساً  ال�سيا�سي” وكذلك  ال�سعيد  على 
و”على  ل�سّكانها”،  جزئية  تعبئة  باإعلنها  الع�سكري 
باحتمال  ال��ت��ه��دي��دات  م��ع  اأي�����س��اً،  اخلطاب”  �سعيد 

ماأزق اأمام �سعبه، مع قرار التعبئة«.
ملناق�سة  ال���ط��ن��ي��ة  اجلمعية  يف  اجلل�سة  ه���ذه  وع��ق��دت 
اأرب��ع مناطق  رو�سيا  بعدما �سّمت  اأوك��ران��ي��ا  احل��رب يف 
ك��ي��ي��ف وحلفاوؤها  رف�����س��ت��ه  ق����رار  اإل��ي��ه��ا، يف  اأوك���ران���ي���ة 

الغربي�ن.
و�سّددت ال�زيرة الفرن�سية على اأّن م�عد انتهاء احلرب 

يف اأوكرانيا حتّدده كييف ول اأحد �س�اها.
وقالت “ل يع�د اإلينا حتديد متى �ستنتهي هذه احلرب. 
الأمر يع�د لأوكرانيا، ولأوكرانيا وحدها، اأن تقّرر متى 
ويف ظّل اأّية �سروط ووفقاً لأّية ق�اعد ميكنها البحث يف 

ح�ار يرمي لبدء مفاو�سات” مع رو�سيا.

باري�س: مو�صكو اختارت »الهروب اإىل الأمام« يف اأوكرانيا 

•• الفجر -تون�س:
ت�ن�س،  م�����س��روع  ح��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
بالنتخابات  م��ع��ن��ي��ة  غ���ري  اأن���ه���ا 
معتربة  امل���ق���ب���ل���ة،  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
انتخابية  ق������ان�����ني  و�����س����ع  اأن 
قليلة  ب��ف��رتة  الن��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ل 
مع  يتطابق  ل  ف�قية  وبطريقة 
والطبيعية  ال���دول���ي���ة  امل���ع���اي���ري 

للنتخابات.
الت�جه  اأن  اإىل  واأ�سارت، يف بيان، 
ال�����س��م��ن��ي ن��ح��� حم���اول���ة اإخ����راج 
ال�سيا�سية  احل��ي��اة  م��ن  الأح����زاب 
“قاعدية”  مبقاربة  وتع�ي�سها 

���س��ي��ف��ّك��ك امل��ج��ت��م��ع، وه����� الأم����ر 
الذي اأثبتته التجارب املقارنة.

اأن الق�انني التي حتت�ي  واأكدت 
ي�سمح  غم��س  على  �سياغاتها 
بتهديد احلرّيات مبا فيها حرية 
منا�سبا  �سياقا  ت�سّكل  ل  التعبري 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ة الن���ت���خ���اب���ي���ة احل������ّرة 
مبدئي  ع��ن  التخلي  اأن  م�سيفة 
ال���ت���ن���ا����س���ف ال���ف���ع���ل���ي لأع�������س���اء 
الغرفة الت�سريعية ي�سكل نك��سا 
املراأة  اأح��رزت��ه  ال��ذي  التقدم  ع��ن 

الت�ن�سية بف�سل ن�سالتها.
حركة  اعتربت  مت�سل  �سياق  ويف 
الد�ست�ر  اأن  ت����ن�������س  م�������س���روع 

اجل����دي����د ل ي��ف�����س��ح امل����ج����ال يف 
ت�سريعية  ل�سلطة  الأح������ال  ك��ل 

فاعلة.
املكتب  اأع���ل���ن  ال�����س��ي��اق،  ذات  ويف 
���ي���ا����س���ي حل������زب الئ����ت����لف  ال�������سّ
خ��س  ع��دم  الت�ن�سي،  ال���ط��ن��ي 
الت�س����ريعية  الن��ت��خ��اب�����������������ات 
وبهذه  الّنح�  هذا  على  الق����ادمة 

يغة.  ال�سّ
واأع�����������رب ع�����ن ا�����س����ت����غ����راب����ه من 
بالقان�ن  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����س  مت�����ّس��ك 
وغري  “الأحادي  الن���ت���خ���اب���ي 
ال�ستجابة  وع���دم  الد�ست�ري” 
لأ�س�ات جّل الأحزاب واملنّظمات 

الد�ست�ري  القان�ن  واخل��رباء يف 
بالبلد  واحل��ق���ق��ي��ني  وال��ع��ق��لء 
ب���ن����د هذا  امل����ن����ادي����ة مب���راج���ع���ة 
من  هائل  لكّم  املت�سمن  القان�ن 

“الإخللت والّنقائ�س«.
القان�ن  اأن ه��ذا  واع��ت��رب احل��زب 
ال�ّسيا�سّية  الأح��زاب  اإق�ساء  تعّمد 
وامل���ن���ّظ���م���ات ال���ط��ن��ّي��ة وِروؤ�����س����اء 
الت�ن�سّية  وال��ك��ف��اءات  اجلمعيات 
احلك�مية  مل���ه���ام���ه���ا  امل���م���ار����س���ة 
والق�سائية  وال���دب���ل����م���ا����س���ي���ة 
وال��ف��ّن��ّي��ة يف خمتلف  والإداري�������ة 
وجه�ّيا  مركزّيا  ال��ّدول��ة  هياكل 
م���ن مم��ار���س��ة احلياة  وحم���ّل���ّي���ا، 

الربملانية، وفق بيان �سادر عنه.
ونّبه الئتلف اإىل اأّن اعتماد هذا 
القان�ن النتخابي، الذي تاهل 
النتخابية  الدوائر  خ�س��سيات 
الطبيعية  اجل��غ��راف��ي��ا  حيث  م��ن 
والب�سرية، وقّل�س حظ�ظ الّن�ساء 
الّتم�يل  وال�سباب، وحرمهم من 
تدّفق  اإىل  ����س���ي����ؤول  ال��ع��م���م��ي، 
امل����ال ال�����ّس��ي��ا���س��ي ل��ي��ن��ت��ج جمل�س 
ن�ابها  ب��ني  يربط  ل  معتمديات 
اأّي قا�سم م�سرتك �س�ى امل�سالح 
لأ�سحاب  ال�����س��ّي��ق��ة  ال�ّسخ�سّية 
اجل����اه وامل�����ال ال���ذي���ن ك���ان����ا لهم 

�سندا، ح�سب ن�س البيان.

•• وا�سنطن-وكاالت

الأمريكي  ال�����س��ح��ف��ي  ال��ك��ات��ب  راأى 
مع  التفاو�س  اأن  دريهل  ف���ن  ديفيد 
ت�س�ية  اإىل  الت��سل  اأجل  رو�سيا من 
ه����� احل�����ل الأم�����ث�����ل ل���لأوك���ران���ي���ني 
وال�����رو������س وب���ق���ي���ة ����س���ع����ب ال���ع���امل، 
م�����ن ف����������س����ى يف رو����س���ي���ا  حم����������ذراً 
حال  يف  الن�وية  بالأ�سلحة  املدججة 
ما  غ���رار  ب���ت��ني، على  م��ن  التخل�س 
التخل�س  اأعقاب  يف  العراق  يف  ح��دث 
وق������ال ديفيد  ح�������س���ني.  �����س����دام  م����ن 
�سحيفة  ن�سرته  له  مقال  يف  دريهل، 
“ل  الأمريكية:  ب��ست”  “وا�سنطن 
ميكنني ل�م اأحد على الحتجاج على 
املفاو�سات  الت�س�ية من طريق  فكرة 
حل��ل اأزم���ة احل��رب الأوك��ران��ي��ة. فقد 
داعي  بغزو ل  امل�قف  رو�سيا  ا�ستهلت 
ارتكاب  اإىل  انتقلت  م��ا  و�سرعان  ل��ه، 
جرائم حرب. فما الذي يدع�ين اإذن 

اإىل تاأييد املفاو�سات اإذا كان من 
امل����م����ك����ن ال�����ت������اف�����ق ع����ل����ى �����س����روط 

حمددة؟«.
الذين  “القراء  اأن  الكاتب  واأ���س��اف 
ي�ساوون  غ�����س��ب��ه��م  م����ق���ف���ي  ي���ث���ري 
الرو�سي  الرئي�س  م��ع  الت�س�ية  ب��ني 
مي�نيخ  وات���ف���اق  ب���ت��ني  ف���لدمي���ري 
ال�������زراء  رئ��ي�����س  ب���ني   1983 ع����ام 
ت�سامربلني  ن��ي��ف��ي��ل  ال����ربي����ط����اين 
واأدولف هتلر. وبهذه امل�ساواة، ي�سجع 
“ا�سرت�ساء” ب�تني على غزو املزيد 
مزيد  على  وال�ستح�اذ  البلدان  من 
من الأرا�سي، على غرار ما فعل هتلر 
1939، فاأ�سعل فتيل  يف ب�لندا عام 

احلرب العاملية الثانية يف اأوروبا.

احلجة الداعمة للتفاو�س مفادها اأن 
ال�سفقة التي ُتربم الآن رمبا اأتاحت 
الفر�سة لرو�سيا بالرتاخي بدًل من 

النفجار.
اجلميع  “اأ�سارك  ال��ك��ات��ب:  واأردف 
املُ��������ربر م����ن غ�����زو ب�تني  غ�����س��ب��ه��م 
ر اأم���ان���ي���ه���م ب���اأن  لأوك����ران����ي����ا. واأق��������دِّ
ت�����س��ت��م��ر ه����ذه احل�����رب ح��ت��ى ترجع 
القرم ومنطقة دونبا�س  �سبه جزيرة 
واأتفهم  اأوك��ران��ي��ا.  حظرية  اإىل  حتى 
احلاكم  النظام  تغيري  دع���ات  متاماً 
يطلب  عندما  و”لكن،  م��سك�”،  يف 
 ،1938 ع��ام  اأت��ذك��ر  اأن  النا�س  مني 
فاإنني اأحثهم على اأن يتذكروا اأحداث 
2003. فقد كان �سّدام ح�سني  عام 
ق���ات���ًل وجم�����رم ح�����رب، ����س���اأن���ه �سان 
ب�تني بال�سبط. وكان يفخر بجي�سه 
بال�سبط.  ب�تني  �ساأن  �ساأنه  اجل��ّرار، 
اأُط��ي��ح به؟  ولكن، م��اذا ح��دَث عندما 
ج��ن��ي��ن��ا ث��م��ار ف������س��ى ل ن��ه��اي��ة لها. 
املُدججة  رو�سيا  يف  املثيلة  والف��سى 
ب��الأ���س��ل��ح��ة ال��ن���وي��ة اأخ���ط���ر م���ن اأن 
ة اإذا كان يف اإمكاننا  ُنخاطر بها، خا�سّ

اأن نتفاداها«.
يتحمل  اأن  ال��ع��امل  ي�ستطع  مل  وكما 
ب�تني يف كييف، فلن ي�سعه اأن يتحمل 

الف��سى بني الق�ى الن�وية.
ر النقاد من اإتاحة املجال لب�تني  يحذِّ
الع�سكرية.  ق��درات��ه  بناء”  “اإعادة  ل� 
لقد  ي���ت���ح���دث����ن؟  ق������درات  اأي  ف��ع��ن 
كامل  عقٍد  على  يرب�  م��ا  ثمار  راأي��ن��ا 
بتم�يٍل  الع�سكرية  القدرات  بناء  من 
اإىل الغاز  امل��ا���ّس��ة  اأوروب�����ا  م��ن ح��اج��ة 
الرو�سي. ل اأحد ب��سعه اأن يعيد بناء 

�سيء مل يكن له وج�د قط.

الذي  الت�سبيه  “هذا  دري��ه��ل:  وت��اب��ع 
املراحل  م��ن  مرحلة  يف  منا�سباً  ك��ان 
فالت�قيت  الآن.  ك���ذل���ك  ي���ع���د  مل 
بت�سامربلني  لل�ست�سهاد  امل��ن��ا���س��ب 
املا�سي،  )����س���ب���اط(  ف���رباي���ر  يف  ك����ان 
الرو�سية  ال���دب���اب���ات  دخ��ل��ت  ع��ن��دم��ا 
الأرا���س��ي الأوك��ران��ي��ة. اخل��رب ال�سار 
فبدًل  مي�نيخ.  در�س  تعلمنا  اأننا  ه� 
املتحدة  ال���لي��ات  ت�سرت�سي  اأن  م��ن 
بق�ٍة  ق����اوم�����ه  ب����ت���ني،  وح���ل���ف���اوؤه���ا 
ف�ل�دميري  ل��ب�����س  ب��ي��ن��م��ا  و���س��لب��ة، 

زيلين�سكي حّلة ون�ست�ن ت�سر�سل«.
ومنذ ذلك احلني، ُهزَم ب�تني هزمية 
رو�سيا  منها  تتعافى  ل��ن  رمب��ا  ن��ك��راء 
التاريخ  �سفحات  يف  �سُيكتب  اأب�����داً. 
اأوك����ران����ي����ا ك����ان ���س��ق��ط��ة ل  اأن غ����زو 
اأ�سهر  �سبعة  م��دار  فعلى  لها.  نظري 
الرو�سي  اجلي�س  تكّبد  احل���رب،  م��ن 

القت�ساد  وت��راج��ع  ف��ادح��ة،  خ�سائر 
ال�سراكة  �س�كة  و�سعفت  ال��رو���س��ي، 
ال�سركاء  ون���اأى  ال�سينية،  الرو�سية 
م��سك�،  ع��ن  باأنف�سهم  ال��ت��ج��اري���ن 
���س��ب��اب ورج����ال رو�سيا  و���س��رع خ���رية 

يفرون من دولتهم املُفككة.
وبح�سب الكاتب، فاإن حماولة ب�تني 
اأدت  ا�ستقللها  اأوكرانيا من  حرمان 
اإىل تعزيز اأركانها. وجه�ده ال�ساعية 
الأطل�سي  �سمال  حلف  اإ���س��ع��اف  اإىل 
جعلت احل��ل��ف اأك���رب واأق�����ى م��ن اأي 
اأملانيا  اأن  اإىل  م�����س��رياً  م�����س��ى،  وق���ٍت 
على اأيام هتلر عام 1938 كانت ق�ة 
الع�سكري  بالعنف�ان  مت���ج  �ساعدة 
ب�تني  اأي��ام  على  ورو�سيا  وال�سناعي. 
وتق�د  �سريعاً،  تتداعى  ك�سرية  اأم���ة 
د الإلكرتوين وامل�اد  العامل يف الت�سيُّ

الإباحية ل اأكرث ول اأقل.

للعامل  ث��ب��ت  “لقد  ال��ك��ات��ب:  ي��ق���ل 
ك��ل��ه ت��داع��ي رو���س��ي��ا ب�����س��رع��ة مه�لة 
ي��ع��ج��ز ال��ع��ق��ل ع��ن ا���س��ت��ي��ع��اب��ه��ا. على 
على  رو�سيا  اإىل  نظرنا  اأجيال،  م��دار 
اأنها ق�ة عظمى. اأما الآن، فاإننا نرى 
ن��خ��ب��ة ق�����ات اجل��ي�����س ال��رو���س��ي غري 
تتجاوز  مل�سافة  ��ل  ال��ت���غُّ ع��ل��ى  ق����ادرة 
ك��ي��ل���م��رتات داخ���ل دول���ة من  ب�سعة 
اآلف  ت��خ�����س��ر  اأن  دون  اجل������ار  دول 
الدبابات وجحافل اجلن�د وكثري من 
اجلرنالت. لكن، بعد اأن �سهَد العامل 
تلك الأح��داث، لن ين�ساها اأب��داً. لقد 

انق�سى زمن العدوان الرو�سي«.
ال�سلم  “منتقدي  اأن  الكاتب  وتابع 
املُتفاو�س عليه ي�سعرون بالقلق حيال 
اإعادة بناء ب�تني لقدراته الهج�مية. 
فكيف ميكنه اإعادة بناء تلك القدرات 
اأ�سا�ساً؟  ب��ن��اوؤه��ا  ب��سعه  يكن  مل  اإذا 

يف  ي��ت���غ��ل  اأن  ي�ستطيع  ل  فجي�سه 
اأوكرانيا، وق�اته اجل�ية ل ت�ستطيع 
اأن حُتّلق يف اأج�ائها، و�سلح بحريته 
يهاب الق��رتاب من �س�اطئها. وهذا 
َج  كله بعد احل�سد الع�سكري الذي روَّ

له ب�تني كثرياً«.
اإن الأمة التي ل ت�ستطيع بناء جي�س 
ق�ي عندما ترتاجع مبيعات وق�دها 
ل متِثّل تهديداً ب� “اإعادة البناء” يف 
اقت�سادها �سعفاً  ال�قت الذي يعاين 
ووهناً. ول يجب اأن نن�سى اأن اأوكرانيا 
الرئي�سة  ال���دب���اب���ات  ف���رق���ة  دّم������رت 
اأن  ُيفرت�س  ال��ذي  الرو�سي  للجي�س 

عماده الدبابات، يق�ل الكاتب.
براأي  نف�سه،  الذي يطرح  ال�س�ؤال  اإن 
ال��ك��ات��ب، ه��� ك��م ع��دد اجل��ن���د الذين 
ينبغي اأن يلق�ا حتفهم قبل اأن يقتنع 
الكرملني بحقيقة هزمية رو�سيا؟ اإن 

الت�سريعية التون�سية:

م�صروع تون�س والئتالف الوطني يقاطعان النتخابات
حم�سن مرزوق ...م�سروع ت�ن�س غري معني بالنتخابات

•• عوا�سم-وكاالت

اأكد ال�سفري الرو�سي لدى ال�ليات 
امل��ت��ح��دة اأن����ات�����يل اأن���ط����ن����ف اأن 
الأزم�����������ة احل����ال����ي����ة ب�����ني رو����س���ي���ا 
اأزمة  ت�سبه  ل  املتحدة  وال���لي��ات 
ال�ستينات،  يف  الك�بية  ال�س�اريخ 
واإن ان���دلع ن���زاع ن����وي يف اأوروب���ا 
ل�����ن مي���ك���ن ح�������س���ره يف اأرا������س�����ي 
القارة فقط، وذكر مبا كتبه وزير 
هرني  �سابقاً  الأمريكي  اخلارجية 
�سيطنة  ع��ن   2014 يف  كي�سنجر 

فلدميري ب�تني.
جملة  يف  اأن�����ط������ن������ف  واأو�������س������ح 
قرر  اأن����ه  اإنرت�ست”  “نا�س�نال 
اأن  اأوًل،  ل�سببني.  املقال  يكتب  اأن 
�ستك�ن  الأول  اأكت�بر-ت�سرين  يف 
ال�س�اريخ  لأزم��ة  ال�60  ال��ذك��رى 
ال���ك����ب���ي���ة ع���ن���دم���ا ب���ل���غ الحت������اد 
ال�س�فيتي وال�ليات املتحدة حافة 

النزاع الن�وي.
لتمعنا  للدولتني  منا�سبة  وه���ذه 
ال�سيا�سة  درو�����������س  يف  ال����ن����ظ����ر 
ا�ستخل�ستاها  ال���ت���ي  اخل���ارج���ي���ة 
اأن  و”اأعتقد  احل���ادث���ة،  ت��ل��ك  م��ن 
اأرى،  م��ث��ل��م��ا  ي����رى  اأم���ري���ك���ي  اأي 
ال��سع  ذاك  ن��ك��رر  األ  يتعني  اأن���ه 
األ  املهم  وم��ن  لل�ستينات.  املتفجر 
املتحدة  ت���ؤك��د رو���س��ي��ا وال����لي���ات 
ميكن  ل  ن����وي���ة  ح���رب���اً  اأن  ف��ق��ط 
واإمنا  خ��سها،  يجب  ول  ك�سبها، 
بقية الدول الن�وية يجب اأن تفعل 

ذلك يف بيان م�سرتك«.

ثانياً، لتزايد قلق الأ�سرة الدولية 
احتمال  م���ن  اأم��ري��ك��ي��ني  وخ�����رباء 
ن�����س���ب ح���رب ن���وي��ة ب��ني م��سك� 

ووا�سنطن.
اأكرث  امل�ساألة منحى  واتخذت هذه 
املا�سية عندما بداأ  الأي��ام  ح��دة يف 
الأمريكية  الإدارة  يف  م�����س���ؤول���ن 
ي��ب��ع��ث���ن ل��ن��ا اإ����س���ارات حت��ذي��ر من 
الن�وية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  مغبة 
اخلا�سة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
امل�ؤ�س�سة  وب���������داأت  ب����اأوك����ران����ي����ا. 
الأم����ري����ك����ي����ة ال���ر����س���م���ي���ة اإط�����لق 

التهديدات �سد رو�سيا.

املاليني �سيموتون
برين�ست�ن،  جلامعة  ت�قعات  ويف 
والرو�س  الأمريكيني  فاإن مليني 
ال�سربات  ت���ب���ادل  يف  ���س��ي��ق�����س���ن 
ن�سعر  الأوق���ات  بع�س  يف  الن�وية. 
وكاأننا عدنا اإىل �سن�ات املاكارثية. 
الدفاع  ن�سيان وزير  وبالكاد ميكن 
الأمريكي �سابقاً جيم�س ف�ر�ستال 
ال��ن��اف��ذة �سارخاً  م���ن  ي��ق��ف��ز  وه���� 

“الرو�س قادم�ن«.
و�سائل  اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب  وي��ل��ف��ت 
الإعلم الأمريكية مليئة مبقالت 
التاريخ  يجهل�ن  مزيفني  خ��رباء 

معاهدة  وتقرتب  فعلياً.  املفت�حة 
ن��ي��� ���س��ت��ارت م��ن ن��ه��اي��ت��ه��ا، ونحن 
الأمريكي  اجلانب  اإن  الق�ل  نكرر 
ب��ال��ك��ام��ل. وتعاين  ب��ه��ا  ي��ل��ت��زم  مل 
الن�وي  م��ع��اه��دة ح��ظ��ر الن��ت�����س��ار 
اأحد  خ���ط���رية. ول  ���س��دم��ات  م���ن 
ميكنه التنب�ؤ مبا ميكن اأن يحدث 

بعد ذلك«.
وذك���ر ال��ق��راء ب���اأن ك��ل ه��ذا يحدث 
الأمريكية،  ل��ل�����س��ي��ا���س��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
ان�سحبت  “وا�سنطن  اأن  م��سحاً 
من هذه املعاهدات لتحقق اأف�سلية 
اأمنية، خا�سًة  يف م�اجهة رو�سيا. 
ع����ن فر�س  دائ������م  ب���ح���ث  وه�����ي يف 

لتحقيق هيمنة ع�سكرية عاملية«.
وعلى مدى عق�د �سابقة، اقرتبت 
�سمال  ال��ع�����س��ك��ري��ة حل��ل��ف  الآل������ة 
الأط��ل�����س��ي م��ن ح���دود رو���س��ي��ا على 
قب�سة  و���س��ع��ت  ح��ي��ث  “م�جات” 

حديدية ف�ق رو�سيا.
وقال: “كيف كان رد فعلنا؟ حذرنا 
زم��لءن��ا م��ن مثل ه��ذه اخلط�ات 
عك�سية،  فعل  ردود  �ستحدث  التي 
ميكننا  ول  الت�سلح،  �سباق  وت��زي��د 
ت��اه��ل ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي تتجمع 
الرو�سية،  احل�������دود  ط������ل  ع���ل���ى 

خا�سة حدودنا الغربية«.

احلايل،  ال��سع  تف�سري  وي�سيئ�ن 
ال�س�اريخ  ب���اأزم���ة  ي�����س��ب��ه���ن��ه  اإذ 
اأن  ال�������س���ف���ري  وراأى  ال����ك�����ب����ي����ة. 
ال�سيا�سيني  ب��ع�����س  ت�����س��ري��ح��ات 
وو���س��ائ��ل الإع�����لم ال��ت��ي ت���ؤك��د اأن 
الرو�سية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ع���لق���ات 

الأ������س�����ل�����ح�����ة. غ�����رق�����ت م����ع����اه����دة 
لل�س�اريخ  امل�������س���ادة  ال�������س����اري���خ 
من  احل��د  وم��ع��اه��دة  البالي�ستية، 
ال�������س����اري���خ م��ت������س��ط��ة امل�����دى يف 

الن�سيان.
ال�سماوات  م���ع���اه���دة  وت����ق���ف���ت   

قائًل:  مقب�لة،  اأزم��ة  باأ�س�اأ  متر 
اأننا حتدثنا قبل  اأذكركم  “دع�ين 
���س��ن���ات ع���ن م��رح��ل��ة ���س��ع��ب��ة على 
�سعيد احل�ار الثنائي. ومع ذلك، 
هذه  اإىل  ت�سل  اأن  تخيل  اأح���د  ل 
اأجنز  �سيء  كل  اخلطرية.  املرحلة 

دوؤوب  بجهد  كثرية  �سن�ات  خ��لل 
والقت�ساد  ال�سيا�سة  جم���الت  يف 
األقي  والرتبية،  والعل�م  والثقافة 

به يف مزبلة التاريخ«.
م�ؤ�سفة  ����س����رة  “نرى  واأ�����س����اف 
من  احل�������د  جم�������ال  يف  وغ����ائ����ب����ة 

الق�سة الأخرية
ظهر  ق�سمت  التي  الق�سة  وك��ان��ت 
ا�ستغلل  النات�  حم��اول��ة  البعري، 
وزرع  وت��ق��ن��ي��اً،  ع�سكريا  اأوك��ران��ي��ا 
نظام يف كييف يرغب يف �سن حرب 

دم�ية �سد رو�سيا.
اأح�����داً.  ن��ه��دد  ل  “نحن  واأ�����س����اف 
الرئي�س  ق����ال  ك��م��ا  ن����ؤك���د  ل��ك��ن��ن��ا 
�سبتمرب   21 يف  ب�تني  فلدميري 
-اأيل�ل، اإن رو�سيا م�ستعدة للدفاع 
عن �سيادتها، ووحدة اأرا�سيها وعن 
التي  الأ�سلحة  اأنظمة  بكل  �سعبها 

منلكها.
 اأي��ن وج��ه ال��ع��داء يف ه��ذا الق�ل؟ 

وما ه� غري املقب�ل؟
املتحدة  ال������لي�����ات  ت��ف��ع��ل  األ������ن   
تهديداً  واج��ه��ت  اإذا  نف�سه  ال�سيء 

وج�دياً؟«.
وح������������ذر ال������ك������ات������ب امل���خ���ط���ط���ني 
ال���ع�������س���ك���ري���ني الأم����ري����ك����ي����ني من 
اخلطاأ يف افرتا�س اأن حرباً ن�وية 
اأم��ر ممكن. هم ياأمل�ن  حم��دودة، 
ال�����لي����ات  ت���ك����ن  اأن  ي���ب���دو  ع���ل���ى 
وراء  ل��ن��ف�����س��ه��ا  ح���ام���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
النزاع  هذا  مثل  اندلع  اإذا  املحيط 
اأ���س��ل��ح��ة ن�وية  اأوروب������ا يف ظ��ل  يف 

بريطانية وفرن�سية.
بالغة  “تربة”  ه����ذه  اأن  واأك�����د 
ميكن  وب���������س����ه�����ل����ة  اخل�������ط��������رة. 
افرتا�س اأن اأي ا�ستخدام للأ�سلحة 
بالأم�ر  ب�سرعة  �سي�ؤدي  الن�وية، 
اإىل  واإقليمي،  حملي  ت�سعيد  من 

ت�سعيد عاملي. 

الأزمة احل�لية ل ت�سبه اأزمة ال�سواريخ الكوبية يف ال�ستيني�ت

ال�صفري الرو�صي يف اأمريكا: اأي نزاع نووي لن يقت�صر على اأوروبا وحدها

  اقتحامات جديدة مل�صارف يف لبنان 
•• بريوت-اأ ف ب

اقتحم م�دع غا�سب م�سرفاً يف �سرق لبنان للمطالبة بتح�يل مبلغ لبنه 
اأوكرانيا، �سمن حلقة جديدة من ح���ادث مماثلة يقدم عليها م�دع�ن  املقيم يف 

يطالب�ن باأم�الهم يف بلد يرزح حتت اأزمة اقت�سادية خانقة.
وهذه احلادثة هي واحدة من ثلث عمليات اقتحام الثلثاء وتعقب �سبعة ح�ادث 
اأن تعيد  اإغ��لق فروعها لأ�سب�ع قبل  اإىل  بامل�سارف  املا�سي دفعت  ال�سهر  مماثلة 
خا�سة  مبجم�عات  م�ستعينة  م�سددة،  اأمنية  اإج���راءات  و�سط  جزئياً  اأب�ابها  فتح 
حلرا�سة فروعها اإ�سافة اىل ق�ى الأمن. وبات غالبيتها ي�ستقبل الزبائن بناء على 
الثلثاء فرع م�سرف  ال�ساحلي �سباح  امل���دع علي ديب  م�اعيد م�سبقة. واقتحم 
“بي اإل �سي” يف مدينة �ست�رة يف منطقة البقاع )�سرق(، وبح�زته �سلح، مطالباً 
باحل�س�ل على وديعته التي تف�ق قيمتها 24 األف دولر، وفق ما اأعلنت جمعية 

�سرخة امل�دعني وهي مبادرة مدنية تعنى بحق�ق امل�دعني وت�اكب حتركاتهم.
وقال ح�سن مغنية من اجلمعية ل�كالة فران�س بر�س اإن ال�ساحلي، وه� متقاعد من 
ق�ى الأمن الداخلي ويف اخلم�سينات من عمره، “�سبق له اأن ت�جه اإىل امل�سرف 
ملرات عدة من اأجل حت�يل مبلغ مايل قدره 4430 دولراً بدل �سكن وتعليم لبنه 
فاأقدم  املبلغ،  امل�سرف منحه  “رف�س  واأ���س��اف  اأوك��ران��ي��ا«.  يف  درا�سته  يتابع  ال��ذي 
عن  حملية  اإع��لم  و�سائل  ونقلت  داخله«.  رهائن  ويحتجز  امل�سرف،  اقتحام  على 
ال�ساحلي اإن ابنه طرد من م�سكنه لعدم �سداده بدل الإيجار، ما ا�سطره اإىل عر�س 
كليته للبيع لتاأمني املبلغ املطل�ب. واأّكد رف�سه اخلروج من امل�سرف قبل ح�س�له 
على كامل وديعته. وتفر�س امل�سارف اللبنانية منذ خريف 2019 قي�داً م�سددة 
على �سحب ال�دائع تزايدت �سيئاً ف�سيئاً، حتى بات من �سبه امل�ستحيل على امل�دعني 
اىل  حت�يلها  اأو  الأم��ريك��ي  ب��ال��دولر  امل�دعة  تلك  خ�س��ساً  باأم�الهم،  الت�سّرف 
اخل��ارج. وعلى وقع الأزم��ة التي �سّنفها البنك ال��دويل من بني الأ�س�اأ يف العامل 

منذ العام 1850، خ�سرت اللرية نح� 95 يف املئة من قيمتها.

حذرت من فو�سى يف رو�سي� املدججة ب�لأ�سلحة النووية 

وا�صنطن بو�صت: التفاو�س مع بوتني اأف�صل طرق اخلروج من املاأزق
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يف قائمة هذا التقارب ال�صيني الأرجنتيني: الوعد بالن�صمام اإىل جمموعة الربيك�س

ــحــر  ــس � يـــجـــعـــلـــنـــ�     
ال�سي��سية  اجلغرافي� 
اأحي�ًن� نن�سى امل�س�ف�ت. 
اإن الـ 19 األف كيلومرت 
ــــي تـــفـــ�ـــســـل بــني  ــــت ال
الأرجنتينية  الع��سمة 
تــعــ�دل جمموع  وبــكــني 
بوين�س  بـــني  ـــة  رحـــل
اآير�س وب�ري�س واخرى 
بـــني بــويــنــ�ــس اآيــر�ــس 
ذلك،  ومــع  ووا�سنطن. 
تبد  مل  الأرجنتني  ف�إن 
قــط قــريــبــة جـــًدا من 
ال�سني مثلم� هي اليوم.

•• الفجر -فابيان باليم 
ترجمة خرية ال�سيباين

 لئن بدا اأن بروك�سل تفقد الهتم�م اليوم بهذا الره�ن 
البعيد، فـــ�إن الوليــ�ت املتحــدة تعتبـره الآن تهديــًدا

 �س�همت ال�سي��سة الدبلوم��سية-ال�سحية يف التو�سع 
ال�سيني، لكن هذه الأخرية تراهن اأ�س��س� على التج�رة

الرجنتني ت�ؤكد دعم ال�سني لن�سمامها للربيك�سل�را ريت�سارد�س�ن تعرب عن خماوفها من متدد بكني يف اأمريكا اجلن�بية

الر�سمية  ال���رح���لت  ك��ان��ت  اإذا     
قد  البريونية  للحك�مة  الأخ���رية 
الدولة  يف  امل�����س���ؤول��ني  ك��ب��ار  نقلت 
ال�ليات  اإىل  الأمريكية اجلن�بية 
املتحدة كجزء من اإعادة التفاو�س 
�سندوق  ال�طني مع  الدين  ب�ساأن 
ال���ن���ق���د ال���������دويل، ف���ك���ل الأن����ظ����ار 
البعيدة،  اجل��م��ه���ري��ة  ع��ل��ى  الآن 
الآ����س���ي����ي���ة.    م��دف���ع��ة بالدي�ن 
ونق�س العملت الدولية، حتافظ 
وامللف�ف.  امل��اع��ز  على  الأرج��ن��ت��ني 
اخلارجية،  وزي���ر  وق���ف  ي����م،  ذات 
اإىل  مبت�سًما  ك��اف��ريو،  �سانتياغ� 
الي�م  يف  ال�سيني.  ن��ظ��ريه  ج��ان��ب 
التايل اأو نح� ذلك، جاء دور وزير 
�سريجي�  الأرجنتيني،  القت�ساد 
كري�ستالينا  وّد  ل��ي��ك�����س��ب  م��ا���س��ا، 
النقد  �سندوق  مديرة  ج�رجيفا، 

الدويل.

براغم�تية ا�سرتاتيجية
ب��داي��ة احل���رب يف      كما كتبنا يف 
اأمريكا  م��ن  ج��زء  يعيد  اأوك��ران��ي��ا، 
القدمي  بامل�قف  ال�سلة  اللتينية 
براغماتية  اأو  ح���ي���اد  يف  امل��ت��م��ث��ل 
النح�  ع��ل��ى  الثالث”،  “العامل 
ال����ذي ح����دده األ���ف���ري���د ���س���يف عام 
ي�سمى  “ما  مبعنى،  اي   .1952
البلدان  امل��ت��ح��دة،  الأمم  ب��اأ���س��ل���ب 
م�ا�سلة  ل��ن�����س��ي��ف،   .“ امل��ت��خ��ل��ف��ة 
الفرن�سي:  ال��دمي���غ��رايف  ل��ف��ك��رة 
حم����ر  ع���ل���ى  منحازة”  “غري 
عن  و”بحًثا  وال�����غ�����رب  ال�������س���رق 

مت�يل” لتنميتها.
ب�سكل  اأو  ال��لت��ي��ن��ي��ة،  اأم���ري���ك���ا     
اأك���رث دق���ة اأم��ري��ك��ا اجل��ن���ب��ي��ة، مل 
تعد احلديقة اخللفية ل�ا�سنطن. 
امل����خ����روط  ال����ب����ل����دان يف  م���ع���ظ���م 
اجل������ن�������ب������ي، ال�����������ذي مي�����ت�����د من 
تعطي  الأرج��ن��ت��ني،  اإىل  ك�ل�مبيا 
الأول�ية الآن لعلقاتها التجارية 
تقل  مل  جانبها،  م��ن  ال�سني.  م��ع 
الأخرية،  كلمتها  املتحدة  ال�ليات 
ال��سطى،  اأم���ري���ك���ا  يف  ���س��ي��م��ا  ل 
وخا�سة يف املك�سيك، الدولة الذي 
ب���امل���ائ���ة م����ن ت����ارة   70 حت��ت��ك��ر 

وا�سنطن اللتينية.
    واإذا كانت الأرجنتني بعيدة عن 
م�سك امل�سالح ال�سينية ح�سريا يف 
الدول  م��ن  واح���دة  فهي  املنطقة، 
الأ�سهر  يف  علقاتها  كثفت  ال��ت��ي 
الأخرية. على قائمة هذا التقارب 
ال�عد  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي:  ال�����س��ي��ن��ي 
بالن�سمام اإىل جمم�عة الربيك�س 

امل��ح��ي��ط الأط���ل�������س���ي. ي��ق��ف م���ا ل 
يقل عن 400 قارب �سيني قبالة 
����س���اح���ل ب���ات���اغ����ن���ي���ا، ع���ل���ى ح����دود 
حّد  الأرجنتينية.  الإقليمية  املياه 
البحر،  قاع  لنهب  بانتظام  ُينتهك 
ال�سيادة  م����ن  ال���ن���ي���ل  وب����ال����ت����ايل 

ال�طنية الأرجنتينية.
التي  ال�����س��ي��ن��ي��ة،  ال�������س���رك���ات       
الدولة،  مبا�سر على  ب�سكل  تعتمد 
يف م��ف��او���س��ات دائ��م��ة لإن�����س��اء بنى 
الأ�سماك،  ل�سيد  ج��دي��دة  حتتية 
ميناء  يف  امل�������ج�������دة  ت���ل���ك  م���ث���ل 
وج�د  )اأوروغ�����اي(.  م�نتيفيدي� 
مل�ث بالعديد من تقارير الدانة 
املعي�سية  ب��ال��ظ��روف  يتعلق  فيما 
لأط���ق���م ال�����س��ف��ن و���س��ي��د الأن�������اع 

املعّر�سة للخطر.
   اإىل جانب امل�ساهمة الل�جي�ستية، 
ا�ستغلل  دع��م  �ساأنها  م��ن  “التي 
م������ارد ال�����رثوة ال�����س��م��ك��ي��ة، تخدم 
ا�سرتاتيجية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ى 
جي��سيا�سية ل�ج�د اإقليمي”، وفق 
املبّلغ عن املخالفات. للقرتاب من 
املحيط  ال�سيد، يف جن�ب  منطقة 
ال�سيني  الأ����س���ط����ل  الأط���ل�������س���ي، 
ك�م�دورو  يف  ���س��رور  بكل  ي�ستقر 

ريفادافيا )ت�س�ب�ت، باتاغ�نيا(.
اأن  اإىل  ���س��ف��ارت��زم��ان،  ويخل�س     
“جميع البلدان �سحايا وم�س�ؤولة 
ت�����س��رتك دول  ال�����ق����ت.  ن��ف�����س  يف 
الرتهان  هذا  اجلن�بية يف  اأمريكا 
يتفاعل  لكن  ال��ت��ج��اري،  لل�سريك 
كل منها بطريقة خمتلفة “. على 
�سبيل الت��سيح، ياأ�سف الأرجنتيني 
الأ�سط�ل  حتا�سب  مل  ب���لده  لأن 
ال�سيني اأبًدا، يف حني اأن الإك�ادور 
متكنت من اإبعاده 80 ميًل بحرًيا 
من  ك���ي���ل����م���رًتا(   148 )ح������ايل 

حدود مياهها الإقليمية.
   دليل على ديناميكية هذا التعاون 
ال�سينية  امل�سالح  تتن�ع  املتنامي، 
بالإ�سافة  اجل��ن���ب��ي��ة.  اأم��ري��ك��ا  يف 
اإىل امل�ارد الطبيعية وامل�اد اخلام، 
ه��ن��اك اإن��ت��اج��ات ج��دي��دة، خارجية 
امل����رة، م��ث��ل م����زارع اخلنازير  ه���ذه 
تت�سدره  م��س�ع  -وه�  ال�سخمة 
الإفراط  ومثل  ا.  اأي�سً الأرجنتني 
يف ا�ستغلل امل�ارد ال�سمكية، يلقي 
ب��ظ��لل ع�امل  اإن���ت���اج اخل���ن���ازي���ر 
ب��ي��ئ��ي��ة خ���ارج���ي���ة ���س��ل��ب��ي��ة. وبني 
احتياجات التم�يل واحلفاظ على 
ال�سني  مع  العلقة  تدفع  البيئة، 
يف  ال�سباحة  اىل  اجلن�بية  اأمريكا 

مياه عكرة.

)الربازيل ورو�سيا والهند وال�سني 
�سبق  تر�سح  اأفريقيا(، مع  وجن�ب 
الآ�سي�ي.  العملق  عليه  واف��ق  ان 
ب�ين�س  ت��ع��م��ل  ال��ط��ري��ق��ة،  وب��ه��ذه 
اآي��ر���س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ع��لق��ات��ه��ا مع 
ب��ك��ني، ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت ه���ذا العام 
قبل  الأول،  ال���ت���ج���اري  ال�����س��ري��ك 

جارتها الربازيلية.
الأرجنتيني  امل�������س���روع  »ي���رق���ى     
اإىل  الربيك�س هذا  اىل  للن�سمام 
الرئي�س  مل���ق��ف  العملي  ال��ت��اأك��ي��د 
فرنانديز، الذي مييل اإىل التقارب 
كري�ست�ف  ي��ل��خ�����س  ال�����س��ني،  م���ع 
معهد  يف  الأبحاث  مدير  فينت�را، 
العلقات الدولية وال�سرتاتيجية، 
ا و�سيلة لت�جيه ر�سالة اإىل  اإنه اأي�سً
النقد  و�سندوق  املتحدة  ال�ليات 
اإيجاد  “ميكننا  ت���ق����ل:  ال�����دويل 
جدولة  تعيدا  مل  اإذا  اآخ��ر  مت�يل 
هذا لي�س بالأمر الهني،  دي�ننا”. 
لأن الأرج��ن��ت��ني ه��ي ال��دول��ة التي 
ح�����س��ل��ت ع��ل��ى اأك����رب م��ب��ل��غ ممن�ح 
م��ن ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل، مع 

القر�س املمن�ح عام 2018.

ف�سل جديد يف ال�سردّية 
ال�سينّية

ال��ع��لق��ات ب��ني بكني واملخروط     
ارتفاع  �سهدت  ان  �سبق  اجل��ن���ب��ي 
ن�سقها، وذلك منذ ح�ايل ع�سرين 
ك�فيد-19  ج��ائ��ح��ة  ل��ك��ن  ع���اًم���ا. 
زادتها ات�ساعا. نهاية عام 2021، 
ك����ان ال��ب��ع�����س ي��ت��ح��دث ع���ن اآث����ار 
التي  ك�فيد”  “دبل�ما�سية 
تاأخرت  منطقة  يف  بكني  تعتمدها 

والع�سرين،  احل����ادي  ال��ق��رن  م��ن 
ت���ف����ق���ت ال�������س���ني ع���ل���ى اأوروب���������ا 
�سريك  اأك������رب  ث�����اين  واأ����س���ب���ح���ت 
ولئن  اللتينية.  لأمريكا  ت��اري 
الهتمام  تفقد  ب��روك�����س��ل  اأن  ب���دا 
ال��ي���م ب��ه��ذا ال��ره��ان ال��ب��ع��ي��د، فاإن 
ال����لي���ات امل��ت��ح��دة ت���رى ف��ي��ه الآن 
ال�سنات�ر  دع�����ا  وق�����د  ت����ه����دي����ًدا. 
م�ؤخرا،  روبي�  مارك�  اجلمه�ري 
هذه  ب�ساأن  اليقظة”  “مزيد  اإىل 
امل�ساألة. واأثناء وج�دها يف ب�ين�س 
اآير�س، �ساركت اجلرنال يف اجلي�س 
ا  الأمريكي ل�را ريت�سارد�س�ن اأي�سً
حمطة  اإىل  م�������س���رية  خم�����اوف�����ه، 
ب����اج����ادا  ال�����س��ي��ن��ي��ة يف  ال���ف�������س���اء 
ن��ي���ك���ي��ن )�سمال  اأغ��ري��� يف  دي���ل 

باتاغ�نيا(.

تع�ون اأم ا�ستغالل؟
اآخرون  يتقا�سم  الأرج��ن��ت��ني،     يف 
هذه املخاوف القادمة من ال�سمال. 
�سفارتزمان،  ميلك�  ح��ال  ه���  ه��ذا 
على  احل�����ف�����اظ  يف  امل���ت���خ�������س�������س 
تعاون  ال�����ذي  ال���ب���ح���ري���ة،  ال��ب��ي��ئ��ة 
املتحدة  الأمم  مع  ملح�ظ  ب�سكل 
وم���ن���ظ���م���ة ال���������س����لم الأخ���������س����ر: 
“الأرجنتني يف حالة من اخل�س�ع 
الع�سكرية  ال����ق����اع����دة  ل���ل�������س���ني. 
ال�سينية يف باجادا ديل اأغري� هي 

مثال على ذلك ».
   يتعلق م��س�ع درا�سة �سفاتزمان 
ب�����اأح�����د اأه��������م ج������ان�����ب ال���ت���ج���ارة 
اجلن�بية:  اأم��ري��ك��ا  يف  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
ا���س��ت��غ��لل امل�������ارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، يف 
ه���ذه احل���ال���ة ت��ل��ك امل�����س��ت��م��دة من 

“خماطر  ت��ت��ع��ار���س م��ع  ال��ت��ن��م��ي��ة 
التي  جديدة”،  اإم�����ربي�����ال�����ي�����ة 

اقرتحتها مقدمة الربنامج.
   وه��ك��ذا، ف���اإن ت��ق��دم ال�سني على 
امل�سرح العاملي يتم اأخذه من م�سافة 
فرناندو  للباحث  بالن�سبة  بعيدة. 
قبل  احلرير”  “طريق  بيدرو�سا، 
كل �سيء �سردّية. “الق�ى العظمى 
مدير  يتابع  �سردّيات،  اإىل  بحاجة 
الآ�سي�ية  ال���درا����س���ات  جم��م���ع��ة 
اآي����ر�����س، كان  ب���ي��ن�����س  يف ج��ام��ع��ة 
امل�ساواة  اأر���س  ال�س�فياتي  الحت��اد 
بني العمال، واململكة املتحدة اأر�س 
اأر�س  املتحدة  وال�ليات  التجارة، 

ف��ي��ه��ا ك���ث���رًيا ال��ل��ق��اح��ات، واأخ����رى 
كالكمامات اجلراحية، من الغرب.
   �ساهمت ال�سيا�سة الدبل�ما�سية-
ال�سحية يف الت��سع ال�سيني، لكن 
ت�سرت�سد  ت����زال  ل  الأخ�����رية  ه���ذه 
ب�سكل اأ�سا�سي بالرهانات التجارية. 
هذا ما يتم مناق�سته، خا�سة على 
القناة الأرجنتينية اخلا�سة تي ان، 
التي تعار�س احلك�مة البريونية. 
ردا على �س�ؤال طرح ب�سكل مبا�سر 
اتفاقيات  احلرير،  “طريق  وخ��ام، 
املتخ�س�س�ن  اأظ��ه��ر  خطرية؟”، 
تقدمي  ومت  ت������ازن�����ا.  امل�����دع������ون 
ال��ع��دي��د م��ن احل��ج��ج ح����ل فر�س 

التجارة العاملي وتعرثت يف العراق 
واأفغان�ستان، وبالت�ازي، تخّلت عن 
اأمريكا اللتينية. دفعت احتياجات 
ال�����س��ني م��ن امل�����اد اخل���ام وامل�����ارد 
القرتاب  اإىل  الأخ���رى  الطبيعية 
اأ�سبحت  ال����ت����ي  امل���ن���ط���ق���ة،  م�����ن 
ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��م��زّودي��ن بعد 
اإفريقيا. يف املقابل: تزخر ال�سني 
ال�ستهلكية،  املنتجات  ب�سركات 
اأ���س��ب��ح��ت يف امل��ت��ن��اول اأكرث:  ال��ت��ي 
ال���ت���ل���ف���زي����ن، وال���ه���ات���ف ال���ذك���ي، 
حتليل  ح�����س��ب   ،“  ... وال���ث���لج���ة 

فينت�را.
   النتيجة: منذ بداية العقد الأول 

ال�سني  تقدم  وهنا  الدميقراطية، 
غزوها  يف  اخل���ا����س���ة  ����س���ردي���ت���ه���ا 
“هذه  ال�����ع�����امل.  ع���ل���ى  ل��ل��ه��ي��م��ن��ة 
التجارة  ح����ل  ت����دور  ال�سردية” 

والتعاون وال�سلم العاملي ...«.
املنافع  ت��ق��ا���س��م  ب���ن���اء  ي���ت���م  مل     
ي�م  يف  ه���ذا  -ال��لت��ي��ن��ي  ال�سيني 
واح������د. ول����س���ت���ع���ادة ت���اري���خ هذه 
العلقة، يجب اأن نع�د اإىل دخ�ل 
منظمة  اإىل  الآ����س���ي����ي  ال��ع��م��لق 
 .2001 ع����ام  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ج���ارة 
“منذئذ، تكثفت التبادلت بينهما. 
ال�ليات  ت���اأث���رت  ال���ع���ام،  نف�س  يف 
ب��ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى مركز  امل��ت��ح��دة 

مل تعد احلديقة اخللفية لوا�سنطن

اأمريكا اجلنوبية، اأر�س غزو جديدة لل�صني...!
ر�س�لة اإىل الولي�ت املتحدة و�سندوق النقد الدويل تقول: »ميكنن� اإيج�د متويل اآخر اإذا مل تعيدا جدولة ديونن�«

قاعدة ل�س لجا�س، التي ل يدخلها اإل للجي�س ال�سينيطرق احلرير متتد اىل امريكا اجلن�بية

الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ اأمام قناة بنما

بعد ال�صيطرة على ت�صرب الكلور ال�صام يف العراق.. ما مدى خطورته؟
•• بغداد-وكاالت

اأعلنت مديرية الدفاع املدين يف حمافظة وا�سط العراقية اأم�س الأول الثنني 
عن متكن فرقها من ال�سيطرة على ت�سرب غاز �سام يف اإحدى مناطق املحافظة 
دون وق�ع اأ�سرار. وك�سفت املديرية اأن ت�سرب غاز الكل�ر وقع يف حمطة ماء 
بيان  واأ���س��اف  وا���س��ط.  مبحافظة  النعمانية  ق�ساء  �سمن  مالك  �سيد  قرية 
الدفاع املدين: “متكنت فرقنا يف مركز دفاع مدين النعمانية باأمرة املقدم اإياد 
اإيقاف ت�سرب الغاز بعد عطل راأ�س قنينة  �س�حان م�ساعد �سابط املركز من 
الغاز �سعة 1000 كيل�، حيث مت غمر قنينة الغاز يف ح��س املاء املخ�س�س 

لها دون ح�س�ل اأي ا�سابات ب�سرية تذكر«.
الكل�ر  غ���از  ت�����س��رب  ح���الت  ح���دوث  اأ���س��ب��اب  وع���ن  الكلور..  بــدل  الأوزون 
ومدير  العراقي  الأك��ادمي��ي  يق�ل  ال��ع��راق،  يف  املياه  ت�سفية  ببع�س حمطات 

معهد ا�سرتاتيجيات املياه والطاقة رم�سان حمزة، يف ح�ار مع “�سكاي ني�ز 
“يف الدول املتقدمة باتت تنقية مياه ال�سرب تعتمد تقنيات متط�رة  عربية”: 
ك���الأوزون، لكن العراق كغريه من دول نامية ل زال يعتمد مع الأ�سف على 
طريقة تطهري مياه ال�سرب، من خلل اإ�سافة الكل�ر، وهي طريقة حمف�فة 
مبخاطر حدوث ت�سرب الغاز يف حمطات التحلية والتنقية للمياه، ولهذا فل 
املياه  وتعقيم  ت�سفية  لأغرا�س  الأوزون  غاز  ا�ستخدام  نح�  التح�ل  من  بد 
لل�سرب، ع��سا عن ا�ستخدام غاز وب�درة الكل�ر لتعقيم مياه ال�سرب، والتي 

تنجم عادة عنها ح�ادث«.
بنى حتتية مته�لكة.. ي�سيف اخلبري البيئي واملائي: “العراق يعاين من 
تده�ر كبري يف البنية التحتية للم�ساريع ومنها م�ساريع املياه، ولهذا ف�سبب 
الأ�سط�انات  �سمام  وتلف  تاآكل  عن  ناجم  ه�  اخلطرية  احل���ادث  هذه  مثل 
وتبديلها  الأ���س��ط���ان��ات  ه��ذه  وع��دم �سيانة  ب�سبب قدمها  وال�����س��داأ  ال��غ��ازي��ة، 

العراق  امل��ي��اه يف  ت�سفية  ت�����س��ه��ده حم��ط��ات  م��ا  يف�سر  م��ا  ج���دي���دة،  ب���اأخ���رى 
انتهاء عمر هذه  ب�سبب  الكل�ر  لغاز  ت�سرب  ح���ادث  والآخ���ر من  احل��ني  بني 
الأ�سط�انات ونفاذ �سلحيتها، وكذلك ب�سبب الأخطاء الت�سغيلية والإهمال 

الفني ما قد يت�سبب بك�ارث وبحالت اختناق وت�سمم«.
ه�  الكل�رين  اأو  الكل�ر  ف��اإن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  ح�سب  الكلور..  غ�ز 
غاز اأ�سفر خم�سر له رائحة مميزة ت�سبه رائحة املادة املبي�سة، وه� اأثقل من 
املنخف�سة،  املناطق  يف  يتجمع  فه�  وبالتايل  تقريبا،  اأ�سعاف  بثلثة  اله�اء 

وه� غري قابل للنفجار، اإل اأنه قد يعزز النفجار مل�اد اأخرى.
�سي�عا  الأك��رث  له  التعر�س  طرق  الت�سمم به..  واأعرا�س  الكلور  اأ�سرار 
هي عرب ال�ستن�ساق وتعر�س العينني، كما وقد حتدث الإ�سابة اجللدية به 
اإطلق  الق��رتاب كثريا من م�قع  اأو من خلل  لغاز مكثف  التعر�س  عقب 

الغاز امل�سال حتت ال�سغط.

اأعرا�س الت�سمم به الرئي�سية هي:
ال�سعال مع اإنتاج بلغم )ق�سع اأو ب�ساق( بكميات كبرية.

ال�سع�ر بالختناق و�سيق النف�س وال�سدر.
�سيلن املفرزات من الأنف مع خ�س�نة ال�س�ت.  الغثيان والقيء وال�سداع.

اللتهاب الرئ�ي وال�ذمة الرئ�ية غري القلبية املن�ساأ، وقد تتاأخر ملدة ت�سل 
اإىل 12-14 �ساعة.

نق�س الأوك�سجني وت�قف القلب مع تهيج وحرقان يف العينني وازدياد اإفراز 
الدمع وت�سنج الأخفان مع حروق يف القرنية وتثليج الأ�سابع.

العينني  على  مبا�سر  ت��اأث��ري  ل��ه  لذلك  غ��از طيار  الكل�ر  اإن  اخل���رباء  وي��ق���ل 
واجلهاز التنف�سي، وهي الأع�ساء الرئي�سية امل�ستهدفة بغاز الكل�رين، “لذلك 
ينبغي ت�جيه اجله�د نح� احلفاظ على امل�سلك اله�ائي مفت�حا، وعلى كمية 

كافية من الأوك�سجني، وعلى اإزالة التل�ث من العينني«.
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 تنازل/ بيع 
اإعــلن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيق�م الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف 
املذك�رة. من الطرف الأول : عمران كمال ار�سيد اجلن�سية : اجلمه�رية العربية ال�س�رية عن 
ح�سته البالغة 100% اإىل الطرف الثاين : علء �سلمه قرم��سه اجلن�سية : اجلمه�رية العربية 
ال�س�رية  بال�سم التجاري )ار�س الفن ملقاولت ال�سباغ(  ن�ساط الرخ�سة )ا�سباغ مقاولت فئة 
�ساد�سة ، تركيب ال�سقف املعلقة والق�اطع اخلفيفة( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�سادية يف 

خ�رفكان - ال�سارقة رخ�سة تارية رقم 559484 ال�سادرة  بتاريخ  2008/3/24 
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخ�رفكان وتغيري وكيل اخلدمات. 

وعليه �سيق�م الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  
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اعلن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف الدعوى رقم  307/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ والأم�ر ال�قتية رقم 51 

م��س�ع الدع�ى : طلب اذن بيع مال مره�ن عبارة عن قطعة الر�س رقم 256 الكائنة مبنطقة تلل الإمارات الثالثة باإمارة دبي ، والتي تبلغ 
م�ساحتها 26،135.74 قدم مربع وما عليها من بناء من�ساآت واململ�كة للمنفذ �سدها واملره�نة ل�سالح البنك طالب التنفيذ.

طالب التنفيذ: بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( - عن�انه : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - ديرة - �سارع املكت�م - بناية بنك �سادرات 
ايران ، مقابل بلدية دبي ، �س ب رقم 4002 دبي ، مكاين رقم 2658590150  

وميثله : اإبراهيم حممد احمد حممد القا�سم  
املطل�ب اإعلنه : �سركة ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة - ذ م م  

عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - الرا�س - ديرة - قرب بلدية دبي رقم ال�سقة 1505 - 0505033701
م��س�ع الإعلن : املنفذ �سده : مرمي حممد ابدي 

امل��سحة  العقار  بيع  �سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثلث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/10/12 امل�افق  الربعاء  ي�م  اأنه يف 
http://www.emiratesauction. اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها الإلكرتوين

التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ���ل  قبل  ال�سا�سي  الثمن  20% من  عن  تاأمني ليقل  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام 
الع�سرة التالية لر�س�م املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ن�ع العقار : قطعة ار�س - مبنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س 256 - رقم البلدية : 328-394 - امل�ساحة 

: 2428.09 مرت مربع - التقييم : 25.000.000 درهم.  ملحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعلن للح�صور امام اخلبري الهند�صي
الق�سية رقم 114 ل�سنة 2022 تاري كلي - حماكم راأ�س اخليمة

املدعي : ح�سن حممد جا�سم رجيلى البل��سي.
املدعى عليها الأوىل: ال�سركة بيت امل�ستقبل ملقاولت البناء �س ذ م م.

اىل ال�سادة / املدعى عليها الأوىل :
تاري   2022 ل�سنة   114 رقم  للدع�ى  اخلربة  اجتماع  ح�س�ر  عليكم  يتعني 
عن  الجتماع  عقد  �سيتم  حيث  قبلكم  من  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  اأو  �سخ�سيا  كلي 
يتعني  كما  �سباحا.   11:00 ال�ساعة   2022 اأكت�بر   12 امل�افق  الأربعاء  ي�م  بعد 
اللكرتوين الربيد  على  اجلل�سة  تاريخ  قبل  الهند�سي  اخلبري  مع  الت�ا�سل   عليكم 

رابط اجتماع اخلربة. من  ن�سخة  على  للح�س�ل   omar.j@courts.rak.ae
 مكتب اإدارة اخلربة
اخلبري الهند�صي / م. عمر كرمي

اإعلن اإجتماع خربة 
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اإنذار عديل بالن�صر تكليف بالوفاء

رقم )150742/2022(
نف�سه  - عن   NK3L86437 رقم  - ج�از  اإماراتي اجلن�سية   - الفقاعي  ي��سف خليفة حممد   : املنذر 

وب�سفته اأحد ورثة املرح�م خليفة حممد الفقاعي
املنذر اإليه / حممد ك�نهي بالكي باداكان - اجلن�سية / الهند - ه�ية رقم ٧٨419٨1٦٢٦٣٢1٣9 - )حمرر 

ال�سيكات(
امل��س�ع : فاإن ال�سركة املخطرة مب�جب هذا الإخطار القان�ين العديل / تكليف بال�فاء ، تخطر املخطر 
اإليها بالأتي : ب�سرعة �سداد املدي�نية املرت�سدة يف ذمتها )قيمة ال�سيكات املرتعة عن القني الإيجارية( 
الفائدة  اإىل  بالإ�سافة  درهماً  األفاً  وع�سرون  واأربعة  مائة  فقط  درهم   )1٢4،000( وقدره  مبلغ  والبالغة 
القان�نية ب�اقع %5 حتي ال�سداد وذلك يف غ�س�ن خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإخطارعمًل باأحكام 
ن�س املادتني اأرقام )62-63( من قرار جمل�س ال�زراء رقم 57 ل�سنة 2018 يف �ساأن اللئحة التنظيمي�ة 
لل�ق�ان��ن الإحت�ادي رق�م 11 ل�سنة 1992 ب�س�اأن ق�ان��ن الإج�راءات املدنية واإل �ست�س�ط�ر ال�س�ركة املخط�رة 
اإيل اإتخاذ كافة الإج�راءات القان�ني�ة �س�دكم لتح�سيل قيم�ة املدي�نية املرت�سدة بذمتكم املالية وذلك مع 

حفظ كافة حق�ق ال�سركة املخطرة الأخري واملن�س��س عليها مبقت�سي القان�ن.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : جي اي جي خلدم�ت التموين ب�ملواد الغذائية �س ذ م م  
ال�سكل القان�ين   IC1-F09-S11،13،18 العن�ان : نخيل - املدينة العاملية - دبي
: ذات م�س�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 823792 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1386850 مب�جب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذك�رة اأعله ، وذلك مب�جب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/9/7 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/7 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كو�ست للمح��سبة 
والتدقيق العن�ان : مكتب رقم 502 ملك م�سطفى عبدالرحيم برهان م�سطف�ى 
04-3888439  : ف��اك�����س   04-3888438  : ه��ات��ف   - امل��ن��خ���ل   -  ال��ه��ا���س��م��ي 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70197 العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : فت بي لتج�رة املواد الغذائية - �س ذ م م  
604 ملك في�سل علي خمتار ح�سن الي��سف - الرب�ساء الوىل  العن�ان : مكتب رقم 
القيد  948198 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�س�ؤولية حم��دودة   : القان�ين  ال�سكل   -
بال�سجل التجاري : 1560660 مب�جب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذك�رة اأعله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل�ثق   2022/6/30 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مب�جب 
دبي بتاريخ 2022/6/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
ملك   1103 رقم  مكتب   : العن�ان  احل�س�ب�ت  لتدقيق  وم�س�ركوه  ال�سعدي  املعني 
ح�سني يداهلل فلحي - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 2999555-04 فاك�س : 
2999333-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خلل )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 70533
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي :  كو�ست للمح��سبة والتدقيق
العن�ان : مكتب رقم 502 ملك م�سطفى عبدالرحيم برهان م�سطف�ى الها�سمي 
3888439-04 مب�جب هذا   : 3888438-04 فاك�س   : املنخ�ل - هاتف   -
تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعله لت�سفية 
جي اي جي خلدم�ت التموين ب�ملواد الغذائية �س ذ م م  وذلك مب�جب قرار 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2022/9/7 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  2022/9/7 وعلى من 
اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر 

والأوراق الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70197 العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سعدي وم�س�ركوه لتدقيق احل�س�ب�ت
العن�ان : مكتب رقم 1103 ملك ح�سني يداهلل فلحي - بردبي - اخلليج التجاري 
تعلن  ه���ذا  مب���ج��ب   04-2999333  : ف��اك�����س   04-2999555  : ه��ات��ف   -
فت  اأع��له لت�سفية  املذك�ر  باأنه قد مت تعيني امل�سفي  الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
بي لتج�رة املواد الغذائية - �س ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/6/30 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2022/6/30
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العن�ان املذك�ر اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70533

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - امل�صنع احلديث للملونيوم - ذ م م
اداء    امر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004300/ 

اإىل املحك�م عليه : امل�سنع احلديث للمل�ني�م - ذ م م - العن�ان : عجمان ال�سناعية 2 �سارع �سنعاء �سارع 
 4588007545 مكاين  املدينة  خمبز  خلف  اجلديدة  ال�سناعية   25

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ را�سد �سامل را�سد حمد ال�سام�سي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله. 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطل�ب  تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �سامل الر�س�م وامل�ساريف : 149938.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( ي�ما من تاريخ اإعلنك 
/ اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�س�ر جل�سة ي�م - امل�افق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذك�رة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
اإعلن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

املرجتعة   ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002815/ 
اإىل املحك�م عليه : حممد �سادق حممد ي�ن�س  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ب�سري احمد عبدالرحيم ، اجلن�سية بنجلدي�سي  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله. 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطل�ب تنفيذه كالآتي : 
املجم�ع الكلي �سامل الر�س�م وامل�ساريف : 153424.0 

اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ي�ما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003782 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مهرة لعمال ال�سباغ والديك�ر ومن ميثلها قان�نيا  
جمه�ل حمل الإقامة

الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/19 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
5( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية  الدع�ى رقم 
على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعله - ب��سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/3 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003814 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اأ�س�اء النبهانية للتجارة - م م ح  
جمه�ل حمل الإقامة

الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/25 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
5( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية  الدع�ى رقم 
على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعله - ب��سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/4 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
)ZOOM حل�صور اجتماع خربة باالت�صال املرئي )برنامج

يف الدعوى رقم: 443 ل�صنة 2022 - تعيني خربة دبي
ايل املتنازع �سده/ كي�ان حميد ر�سا قربانى 

اأعله واملرف�عة �سدكم من / داماك كري�سنت  بالق�سية  انتدابنا خبري ح�سابي  انه مت  نحيطكم علماً 
للعقارات �س ذ م م - وعليه فاأنتم مكلف او من ميثلكم قان�نا بح�س��ر اجتماع اخلربة املقرر عقده ي�م 
اجلمعة. امل�افق 7/10/2022 ال�ساعة 10:00. �سباحا وذلك بالت�سال املرئي عرب الرابط التايل:

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/85234874761?pwd=N

TJrMUhldEhvU2ErRkRaWkh1OTBSdz09
Meeting ID: 852 3487 4761   -    Passcode : DH@123

يرجي احل�س�ر بامل�عد املحدد وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدع�ي علما بانه يف حال تخلفكم 
عن احل�س��ر فان اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سلحيات املخ�لة لها قان�ناً

لل�ستف�سار الت�سال ب� 043713395
اخلبري احل�س�بي / ظ�فر كن�ن
رقم قيد حم�كم دبي : 112

مذكرة اإعلن متنازع �صده بالن�صر 

70197 العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
املعلن اإليه / املتنازع �صده الثاين : و�صيم ارناوؤوط

الدعـوى رقم 482/2022 تعيني خربة
بناء على تكليفن�ا م�ن قبل حمكمة دبي الإبتدائية امل�قرة لأعمال اخلربة املحا�سبية 
وذلك   ،11/10/2022 امل�افق  الثلثاء  ي�م  حددنا  فقد  اأعله  الدع�ى  يف 
املحا�سبية  للخربة  الأول  الإجتماع  لعقد  م�عدا  ع�سراً  والن�سف  الرابعة  متام  يف 
الأول عن بعد وذلك عن طريق تطبيق )ZOOM( لذا يرجى تثبيت الربنامج 
اإرفاق  مع  املذك�ر  الجتماع  حل�س�ر  قان�نا  ميثلكم  م�ن  او  ح�س�ركم  ويطلب 
 5821333/04 رقم  هاتف  على  للت�ا�سل  بالدع�ى،  املتعلقة  امل�ستندات  كافة 
اإلكرتوين: بريد  دبي،   -  91153 رقم  �س.ب   ،5705773/04 رقم   وفاك�س 

expert@mazca.ae
 XLNC ماز للمحا�سبة القان�نية - ع�س� يف
اخلبري املحا�سبي / د. م�سعل عبداهلل الزرع�ين

دعوة حل�صور 
اإجتماع اخلربة املحا�صبية االأول

70597
العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

MOJAU_2022- 0092740 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

ليكن معل�ما للجميع باأن ال�سيد/حممد خ�ر�سد عامل مري�سان �سردار، بنغلدي�سي اجلن�سية يرغب يف 
البيع عن كامل ح�سته البالغه %10 و ذلك اىل ال�سيد : حممد �ساه جلل ن�ر حممد - بنغلدي�سي 
والتنازل  البيع  يف  يرغب   - اجلن�سية  بنغلدي�سي   - ماغ  �سامل  ح�سني  كبري  وال�سيد/حممد   ، اجلن�سية 
بنغلدي�سي   - حممد  ن�ر  جلل  �ساه  حممد  ال�سيد/  اىل  ذلك  و   %10 البالغه  ح�سته  كامل  عن 
اجلن�سية، وال�سيد/حممد فرهاد الزمان حممد ن�ر ال�سلم - بنغلدي�سي اجلن�سية يرغب يف البيع عن 
ال�سيد/ حممد �ساه جلل ن�ر حممد - بنغلدي�سي اجلن�سية،  10% وذلك اىل  البالغه  كامل ح�سته 
رقم  امل�سماه  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  للخياطة(  )الفريق  امل�سماة  الرخ�سة  يف 
)503173( ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية بال�سارقة. تعديلت اأخرى : خروج وتنازل بقية 
ال�سركاء �سركاء. وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : كيدز فري�ست خلدم�ت ادارة من�س�آت - �س ذ م م  
815 ملك عبا�س احمد حاجي - بردبي - اخلليج التجاري - ال�سكل  العن�ان : مكتب 
بال�سجل  القيد  رقم   869633  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�س�ؤولية حم��دودة   : القان�ين 
التجاري : 1475098 مب�جب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذك�رة اأعله ، وذلك مب�جب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/27 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/9/27
اأكونت�س اأيكون ملراجعة احل�س�ب�ت العن�ان : مكتب رقم 1402 - 06 ملك بروج 
العقارية ذ م م - برج خليفة - هاتف : 2367717-04 فاك�س : 04-2367717 
تاريخ  من  ي�ماً  وذلك خلل )45(  الثب�تية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70197 العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : اأكونت�س اأيكون ملراجعة احل�س�ب�ت
العن�ان : مكتب رقم 1402 - 06 ملك بروج العقارية ذ م م - برج خليفة - هاتف 
الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مب�جب   04-2367717  : فاك�س   04-2367717  :
كيدز فري�ست  وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعله لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب���ج��ب  م م  ذ  �س   - من�س�آت  ادارة  خلدم�ت 
 2022/9/27 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2022/9/27
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العن�ان املذك�ر اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70197
العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اإعلن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اأحمد عبداخلالق مريزا عبداخلالق  

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005237/ 
اإىل املحك�م عليه : اأحمد عبداخلالق مريزا عبداخلالق 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ تران�سميد اأوفر�سيز انك�رب�ريتد ا�س اأي  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطل�ب تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �سامل الر�س�م وامل�ساريف 112528.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 8868/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 3189/2021 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )445،791.92 درهم( �سامل للر�س�م وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : ك�رتك ميدل اي�ست - �س م ح - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري 
- دبي - �سارع مرا�سي درايف - ميدان اخلليج - بناية 7 - الطابق الأول - مكتب 107 

املطل�ب اإعلنه : 1- كي� ميك�س ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة ذ م م - �سفته : منفذ �سده   
م��س�ع الإعلن : قد اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

وامل�ساريف. الر�س�م  �ساملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   445791.92
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 15 

ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 6402/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  1312/2022 نزاع تاري  م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 
)342،718.35 درهم( �سامل للر�س�م وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : �سرفي� )�س ذ م م(  
عن�انه : اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع برج خليفة - برامي تاور - الطابق العا�سر - هاتف رقم : 04/3352200 

- فاك�س : 04/3342200 رقم مكاين : 2583686879  
املطل�ب اإعلنه : 1 - ار ا�س �سي دي خلدمات املن�ساآت )فرع من مهيكي خلدمات اإدارة املن�ساآت - �س ذ م م( - �سفته : 
منفذ �سده.  م��س�ع الإعلن : قد اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   342،718.35
ي�ما من   15 املذك�ر خلل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذا العلن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اعلن بالن�صر 
 5363/2022/207 تنفيذ جتاري  

اإعلن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- مارك علن اراجن �سل�ستيال -  جمه�ل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ ت�ر�س لتاأجري ال�سيارات )�س ذ م م( 

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )100٢٢.55( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اعلن بالن�صر 
 5461/2022/207 تنفيذ جتاري  

اإعلن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- في�سل ال�سيد من�س�ر حممد الها�سمي
جمه�ل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ امل�سار ملقاولت البناء )�س ذ م م(  
قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )550٧4.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

اعلن بالن�صر 
 253/2022/5411 تنفيذ �صيكات  

اإعلن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- رامي عال - جمه�ل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد  

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )٣٢4٦45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
اعلن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1781/2022/16 جتاري جزئي 
املنظ�رة يف:دائرة ادارة الدع�ى احلادية ع�سر رقم ٨54

وقدره  مبلغ  ب�����س��داد  وال��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب���ال���زام  م��ط��ال��ب��ة  دع����ى   : ال���دع����ى  م������س���ع 
)٣٧1.1٢5.14( درهم و 1٢% الف�ائد القان�نية على مبلغ املطالبة من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد . 

املدعي:�سركة المارات العامة للنقل واخلدمات )م�ا�سلت المارات(
ع��ن���ان��ه:ب��ام��ارة دب��ي - ���س��ارع حممد ب��ن را���س��د ب���ل��ي��ف��ارد - ب��رد ب���ل��ي��ف��ارد ب���لزا ٢ - مكتب 190٣ - هاتف 

رقم:04٢٢٧٧٧1٧ - فاك�س رقم:04٢٢٧٧٧٦٧ - رقم مكاين:٢٦09٢٨٨1٨٦
عليها  املدعي  ومدير  مالك  وب�سفته  نف�سه  عن  الدين  نظام  حاجي  �ساهد  عبداهلل   -1   : اإعلنه  املطل�ب 

الوىل  -  �سفته : مدعي عليه 
بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  دع���ى مطالبة  الدع�ى وم��س�عها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��لن  م��س�ع 
والت�سامم ب�سداد مبلغ وقدره )٣٧1.1٢5.14( درهم و 1٢% الف�ائد القان�نية على مبلغ املطالبة من تاريخ 
ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد - وحددت لها جل�سة ي�م الثلثاء  امل�افق  ٢0٢٢/10/11  ال�ساعة 09.00 �س 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70545
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عربي ودويل

م�سوؤولون غربيون ي�ستبعدون تنفيذ بوتني تهديداته

وا�صنطن بو�صت: ثالث خطوات تف�صلنا عن حرب نووية

اأوك���ران���ي���ا ع��ل��ى ال���ف����ز«. واأك�����د اأن 
الدعم  اأوك�����ران�����ي�����ا  م���ن���ح  ال����ه����دف 
مل�ا�سلة  حتتاجه  ال��ذي  الع�سكري 
اإخ�����������راج رو�����س����ي����ا م�����ن الأرا�������س������ي 
الأوكرانية، مع ال�سغط على رو�سيا 
�سيا�سياً للم�افقة على وقف اإطلق 

النار والن�سحاب.

للقارات  ع���اب���را  ب��ال�����س��ت��ي��ا  ���س��اروخ��ا 
القت�سادية  امل���ن���ط���ق���ة  يف  ����س���ق���ط 

اخلال�سة لط�كي� يف بحر اليابان.
وي��ع��د ه��ذا ال�����س��اروخ الأق�����ى الذي 
العام  منذ  ال�سمالية  ك���ري��ا  تطلقه 
اأن��ه من طراز  اأف��ادت  2017 والتي 
وا�سنطن  لكن  “ه�ا�س�نغ-17”، 
من  الأرج���ح  على  اإن��ه  قالتا  و�سي�ل 

طراز “ه�ا�س�نغ-15” الأقدم.
اأ�سرف  ن��ي�����س��ان-اب��ري��ل  منت�سف  يف 
اإطلق  تربة  على  اأون  ج�نغ  كيم 
زيادة  �ساأنه  م��ن  جديد  ت�سلح  نظام 

فعالية اأ�سلحته الن�وية التكتيكية.
وحذر يف ال�سهر نف�سه من اأن ك�ريا 
تط�ير  يف  ���س��ت��م�����س��ي  ال�����س��م��ال��ي��ة 
�سريعة.  ب�ترية  الن�وية  تر�سانتها 
بال�ستية  ���س���اري��خ  ذل��ك تربة  ت��ل 

عدة يف اأيار-ماي�.
زي����ارة  غ�����داة  اأي����ار-م����اي�����،   25 ويف 
اإىل  ب��اي��دن  الأم��ريك��ي ج���  الرئي�س 
اآ���س��ي��ا لإع�����ادة ت��اأك��ي��د دع��م��ه ل�سي�ل 
يانغ،  ب��ي���ن��غ  وط���ك��ي��� يف م���اج��ه��ة 
ال�����س��م��ال��ي��ة ثلثة  ك����ري���ا  اأط���ل���ق���ت 
�س�اريخ، بينها �ساروخ بال�ستي عابر 

للقارات.
اأطلقت  ح���زي���ران-ي����ن���ي����،   5 ويف 
بي�نغ يانغ ثمانية �س�اريخ بال�ستية 
ق�سرية املدى. وردت ك�ريا اجلن�بية 
التايل  ال��ي���م  يف  املتحدة  وال���لي��ات 
مماثلة.  ���س���اري��خ  ثمانية  ب��اإط��لق 
ويف م��ط��ل��ع اأي��ل���ل-���س��ب��ت��م��رب اأق���رت 
يخ�لها  ق��ان���ًن��ا  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك����ري���ا 
تنفيذ �سربة ن�وية وقائية، واأعلنت 
ال�سلح  مت��ل��ك  ك���دول���ة  و���س��ع��ه��ا  اأن 

الن�وي “اأمر ل رج�ع عنه«.
اأطلقت  4 ت�سرين الأول-اأك��ت���ب��ر  يف 
بال�ستًيا  ���س��اروًخ��ا  ال�سمالية  ك���ري��ا 
وفق  والبعيد  املت��سط  بني  مدى  ذا 
اجل��ي�����س ال����ك�����ري اجل���ن����ب���ي. حلق 
ال�ساروخ ف�ق اليابان، للمرة الأوىل 
دف���ع ط�كي�  م��ا   ،2017 ع���ام  م��ن��ذ 
اإىل تفعيل نظام الإنذار والطلب من 

�سكان بع�س املناطق الحتماء.

•• وا�سنطن-وكاالت

ال��رئ��ي�����س فلدميري  اإع�����لن  ي��ن��ذر 
اأرب������ع مناطق  ب�������س���اأن ���س��م  ب����ت���ني 
اأوك��ران��ي��ا ببداية  يف ���س��رق وج��ن���ب 
مرحلة جديدة وخطرية للغاية يف 
اأ�سهر،  �سبعة  منذ  امل�ستمرة  احلرب 
والتي يخ�سى امل�س�ؤول�ن واملحلل�ن 
ت�سعيدها  اإمكانية  م��ن  الغربي�ن 
الن�وية  الأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام  اإىل 

لأول مرة منذ 77 عاماً.
وكان ب�تني هدد يف ال�سابق باللج�ء 
ا�ستمر  اإذا  ال��ن���وي��ة  الأ���س��ل��ح��ة  اإىل 

اإف�سال اأهداف رو�سيا يف اأوكرانيا.
�سحيفة  يف  ����س���لي  ل���ي���ز  وت����ق�����ل 
ال�سم  اإن  ب��ست”  “وا�سنطن 
الن�وي  ال�����س��لح  ا���س��ت��خ��دام  يجعل 
اإعطاء  خ����لل  م���ن  اأق������رب خ���ط����ة 
ب�تني تربيراً حمتمًل على اأ�سا�س 

اأن “وحدة اأرا�سي بلدنا مهددة«.
التهديد ي�م اجلمعة  وجدد ب�تني 
بتعليق خطري، قال فيه اإن الق�سف 
لهريو�سيما  الأم����ري����ك����ي  ال�������ذري 

“�سابقة”  خ����ل����ق  ون������اغ������ازاك������ي 
ل�ستخدام الأ�سلحة الن�وية، مردًدا 
اأدىل بها يف املا�سي،  الإ�سارات التي 
للعراق  الأم����ري����ك����ي  ال����غ����زو  اإىل 
الرو�سي  ل��ل��غ��زو  ���س��اب��ق��ة  ب��اع��ت��ب��اره 
امل�س�ؤول�ن  وي����ق�����ل  لأوك����ران����ي����ا. 
الأم��ري��ك��ي���ن وال��غ��رب��ي���ن اإن��ه��م ما 
زال�ا يعتقدون اأنه من غري املرجح 
ويرون  تهديداته،  ب�تني  ينفذ  اأن 
اأنه ياأمل يف ردع الغرب عن تقدمي 
الع�سكرية  امل�����س��اع��دة  م���ن  امل���زي���د 
ي�سمح  بينما  لأوك��ران��ي��ا،  امل��ت��ط���رة 
اإ�سايف  ج��ن��دي  األ����ف   300 ح�����س��د 
بعك�س النتكا�سات الرو�سية اأو على 

الأقل وقفها يف �ساحة املعركة.

موا�سلة اإر�س�ل اأ�سلحة
اأن��ه��ا عززت  لكن ال��ت��ه��دي��دات ي��ب��دو 
م�ا�سلة  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي  الت�سميم 
اأوكرانيا  اإىل  الأ����س���ل���ح���ة  اإر�����س����ال 
وي�����ا�����س����ل اجل���ي�������س الأوك�����������راين 
حتتلها  التي  الأرا���س��ي  اإىل  التقدم 
رو�سيا. و�سيطر اجلي�س الأوكراين 

الذري  الق�سف  منذ  ن���وي  ل�سلح 
لليابان عام 1945.

الزميل  �ستيفان ج��ادي،  قال فرانز 
للدرا�سات  ال��دويل  املعهد  يف  البارز 
الإ�سرتاتيجية يف لندن “اإنه حدث 
لكنه  م��ن��خ��ف�����س��ة،  اح��ت��م��ال��ي��ة  ذو 
اأخطر حالة ل�سيا�سة حافة الهاوية 
عندما  الثمانينيات”  الن�وية منذ 
اإىل  لفتاً  الباردة”،  احل��رب  انتهت 
اأنه “و�سع خطري للغاية ويجب اأن 
ي���ؤخ��ذ على حممل اجل��د م��ن قبل 

�سانعي ال�سيا�سة الغربيني.«
اأمريكي�ن  م�������س����ؤول����ن  وي����ق�����ل 
واأوروبي�ن اإنهم ياأخذون التهديدات 

على حممل اجلد.
الق�مي  الأم����ن  م�ست�سار  و���س��رح 
�س�ليفان  ج��ي��ك  الأب��ي�����س  بالبيت 
����س���ت���ك����ن هناك  اإن������ه  ي������م الأح�������د 
“ع�اقب وخيمة” اإذا جلاأت رو�سيا 
الن�وية.  الأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام  اإىل 
ورف�����س حت��دي��د م��ا ���س��ي��ك���ن عليه 
الع�اقب  اإن  ق�����ال  ل��ك��ن��ه  الأم��������ر، 
ب�سكل  ت��سيحها  مت  ق��د  الدقيقة 

ال�����س��ب��ت ع��ل��ى م��دي��ن��ة ليمان  ي�����م 
يبدو  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ب���لد  ب�����س��رق 
انهيار  اأنها �سمتها رو�سيا.  وق�بل 
اآخ����ر بدع�ات  خ���ط ج��ب��ه��ة رو����س���ي 
ل�����س��ن ���س��رب��ات ن����وي���ة م���ن بع�س 
وال�سخ�سيات  الع�سكريني  املدونني 
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة يف رو�����س����ي����ا، مب�����ا يف 
رم�سان  ال�سي�ساين  ال��زع��ي��م  ذل���ك 
لب�تني.  املقرب  احلليف  قديروف، 
وكتب قديروف يف تعليق على قناته 
على Telegram: »يجب اتخاذ 
ال�سارمة،  الإج������راءات  م��ن  امل��زي��د 
ح��ت��ى اإع����لن الأح���ك���ام ال��ع��رف��ي��ة يف 
وا�ستخدام  احل�����دودي�����ة  امل���ن���اط���ق 

اأ�سلحة ن�وية منخف�سة الق�ة«.
ويف جميع املناطق الأربع التي قال 
دونيت�سك  �سي�سمها-  اإن���ه  ب���ت��ني 
ول�غان�سك وخري�س�ن وزاب�ريجيا- 
ت�سيطر رو�سيا فقط على جزء من 
م��سك�  اع��ت��ربت  وبعدما  الإق��ل��ي��م. 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ي��ت��م ال��ق��ت��ال عليها 
امل��م��ك��ن ر����س���م م�سار  رو����س���ي���ة، م���ن 
الأح�����داث ن��ح��� ال���س��ت��خ��دام الأول 

خمرج.  ل  ل��ه  وبالن�سبة  جم��ن���ن.. 
املخرج ال�حيد له ه� الن�سر التام 
نعمل  ون��ح��ن  الكاملة  ال��ه��زمي��ة  اأو 

على الأخري.
اأوكرانيا،  ف����ز  اإىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن   
اأ�س�اأ  م��ن��ع  ع��ل��ى  نعمل  ف��اإن��ن��ا  ول���ذا 
م�ساعدة  خلل  من  ال�سيناري�هات 

عززت  ال��ت��ه��دي��دات  اإن  اأوروب����ي�����ن 
عزمهم على دعم اأوكرانيا.

واأف��اد م�س�ؤول يف الحتاد الأوروبي 
ال��ك�����س��ف ع���ن ه�يته  ����س���رط ع����دم 
مل��ن��اق�����س��ة م��������س����ع ح�����س��ا���س: “ل 
اأحد يعرف ما الذي �سيقرر ب�تني 
اإنه  اأح���د.. لكنه يف م���اأزق،  فعله، ل 

“على  ال��رو���س  للم�س�ؤولني  خا�س 
اإنهم   ج��������داً..  ع���ال���ي���ة  م�����س��ت���ي��ات 
اإذا  �سي�اجه�نه  ما  جيداً  يفهم�ن 

�سلك�ا ذلك الطريق املظلم«.

اأوروب�
م�س�ؤول�ن  ي���ق����ل  ج��ه��ت��ه��م،  وم����ن 

•• �سيول-اأ ف ب

اأبرز مراحل تط�ير الربامج الن�وية 
والبال�ستية يف ك�ريا ال�سمالية. 

بعد الهدنة يف �سبه اجلزيرة الك�رية 
ال�سمالية  ك�ريا  ب��داأت   ،1953 عام 
رًدا  ذّري  �سلح  تط�ير  على  العمل 
على ن�سب �س�اريخ اأمريكية ح�لها 

يف ك�ريا اجلن�بية واليابان.
تلقت  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  �ستينات  ويف 
وم�اد  تكن�ل�جيا  ال�سمالية  ك���ري��ا 
ال�س�فياتي  الحت�������اد  م����ن  ن�����وي����ة 
يف  ل�ستخدامها  التاريخي،  حليفها 

برناجمها للطاقة الذرية.
واأن�����س��اأت م��رك��زا للطاقة ال��ذري��ة يف 
بي�نغ  العا�سمة  ���س��م��ال  ي�نغبي�ن 

يانغ.
القرن  م���ن  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات  اأواخ������ر  يف 
املا�سي، بداأت العمل على من�ذج من 
�ساروخ �سك�د-بي ال�س�فياتي “مداه 
للمرة  واختربته  كيل�مرت”،   300

الأوىل عام 1984.
ط�����ّ�رت  و1992   1987 وب�����ني 
مت��سطة  �س�اريخ  ال�سمالية  ك�ريا 
وبعيدة املدى بينها “تايب�دونغ-1” 
كيل�مرت”   2500“
 6700“ و”تايب�دونغ-2” 

كيل�مرت«.
يف 1998، اختربت ك�ريا ال�سمالية 
�ساروخ “تايب�دونغ-1” الذي حلق 
ف�ق جزء من اليابان قبل اأن ي�سقط 

يف البحر.
يف العام 2005 انتقدت بي�نغ يانغ 
“العدائية”  الأم��ريك��ي��ة  ال�سيا�سة 
�سن�ات  �ست  ا�ستمرت  مهلة  واأن��ه��ت 
ال�س�اريخ  ت���ارب  خللها  ج��م��دت 

البعيدة املدى.
يانغ  بي�نغ  اأج��رت   2006 العام  يف 

اأول تربة ن�وية حتت الأر�س.
املتحدة  الأمم  ت��ب��ن��ت  الإث������ر،  ع��ل��ى 
ت��سيع  مت  اق���ت�������س���ادي���ة  ع���ق����ب���ات 

نطاقها على مراحل.
ك�ريا  اأج��رت   ،2009 اأيار-ماي�  يف 

الثانية  الن�وية  تربتها  ال�سمالية 
اأق���ى باأ�سعاف  حتت الأر����س، وه��ي 
بعد  وذل����ك  الأوىل،  ال��ت��ج��رب��ة  م���ن 
ب�ساأن  م��ف��او���س��ات  م���ن  ان�����س��ح��اب��ه��ا 
ب���رن���اجم���ه���ا ال�����ن������وي م�����ع ال������دول 
“ك�ريا اجلن�بية، ال�سني،  اخلم�س  
واليابان”  رو�سيا،  املتحدة،  ال�ليات 

التي بداأت يف العام 2003.
ال�ساب  ال��زع��ي��م  خ��ل��ف   ،2011 يف 
كيم ج�نغ اأون والده. و�سهد تط�ير 
والن�وي  ال�����س��اروخ��ي  ال��ربن��اجم��ان 

ت�سارعاً يف عهد كيم.
ع��ام م��ن ت�ليه احل��ك��م، و�سعت  بعد 
البلد يف املدار قمرا ا�سطناعيا )مل 
متقدمة  خ��ط���ة  يف  ط���ي��ل(،  يعّمر 
بال�ستي  �ساروخ  تط�ير  �سعيد  على 

عابر للقارات.
اأ�سرف كيم على تربة   ،2013 يف 

ن�وية ثالثة اأق�ى من �سابقتيها.
ال�����س��م��ال��ي��ة تربة  واأج������رت ك����ري���ا 
رابعة حتت الأر�س يف كان�ن الثاين-

لقنبلة  اإن��ه��ا  وق��ال��ت   ،2016 يناير 
هيدروجينية.

اأطلقت  -اأغ�����س��ط�����س،  اآب  م��ط��ل��ع  يف 
الأوىل  ل���ل���م���رة  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك�����ري����ا 
املنطقة  ف�����ق  ب��ال�����س��ت��ي��ا  ����س���اروخ���ا 

القت�سادية البحرية لليابان.
اأيل�ل-�سبتمرب،  م���ن  ال��ت��ا���س��ع  يف 
الن�وية  يانغ تربتها  بي�نغ  اأج��رت 
اخترب  اأن��ه  النظام  واأك���د  اخلام�سة. 
راأ�ًسا ن�وًيا ميكن تثبيته على �ساروخ 

بعيد املدى.
اأج���ري���ت   ،2017 اأي����ار-م����اي�����  يف 
تربة ل�ساروخ بال�ستي يراوح مداه 
ن�ع  وه��� من  والبعيد  املت��سط  بني 
 700 اج��ت��از  وق��د  ه�ا�س�نغ-12. 
ي�����س��ق��ط يف بحر  اأن  ق��ب��ل  ك��ي��ل���م��رت 

اليابان.
بعد �سهرين، اأعلنت ك�ريا ال�سمالية 
مت�ز-ي�لي�  من  الرابع  يف  جناحها 
- ي�م العيد ال�طني الأمريكي - يف 
اختبار �ساروخ قادر على بل�غ األ�سكا 
“الأمريكيني  اإىل  ه��دي��ة  وق��ّدم��ت��ه 

وكيم  ترامب  بني  ناجحة  غري  قمة 
يف ه��ان���ي، ت��ع��رثت امل��ف��او���س��ات بني 

وا�سنطن وبي�نغ يانغ.
ت�سرين  يف  ال�سمالية  ك���ري��ا  اأعلنت 
اأنها اختربت   2019 الأول-اأكت�بر 
�ساروًخا ميكن اإطلقه من غ�ا�سة 
من  “مرحلة جديدة”  ما عدته  يف 

برنامج ت�سلحها.
 2020 الثاين-يناير  كان�ن   1 ويف 
ان��ت��ه��اء ف����رتة تميد  اأع���ل���ن ك��ي��م   ،
وت��ل��ك اخلا�سة  ال��ن���وي��ة  ال��ت��ج��ارب 

بال�س�اريخ البال�ستية.
ك�سفت  -اأكت�بر،  الأول  ت�سرين  ويف 
عن  ع�سكري  ع��ر���س  يف  ي��ان��غ  بي�نغ 
ُقّدم  ال��ذي   ،17 ه�ا�س�نغ-  �ساروخ 
باعتباره اأق�ى �ساروخ بال�ستي عابر 

للقارات.
2021 تط�رات كبرية.  �سهد العام 
يف اآذار-مار�س، اأكدت ك�ريا ال�سمالية 
اأن��ه��ا اخ��ت��ربت يف بحر ال��ي��اب��ان ن�عاً 
التكتيكية  “املقذوفات  م��ن  ج��دي��داً 
املتحدة  ال����لي���ات  ل��ك��ن  امل�جهة” 
ق�سرية  بال�ستية  �س�اريخ  اعتربتها 

املدى.
بي�نغ  اأج�����رت  اأي��ل���ل-���س��ب��ت��م��رب،  يف 
يانغ �سل�سلة من الختبارات: اإطلق 
“�ساروخ عابر للقارات بعيد املدى” 
ق�سرية  بال�ستية  و���س���اري��خ  ج��دي��د 
امل��دى، واإط���لق ���س��اروخ مت تقدميه 
فرط  “ه�ا�س�نغ-8”  اأن�����ه  ع��ل��ى 
�ساروخ  اإط������لق  واأخ��������رياً  ����س����ت���ي، 
تط�يره  “مت  ل���ل���ط���ائ���رات  م�������س���اد 

بح�سب ك�ريا ال�سمالية. م�ؤخًرا”، 
الأول-اأك�����ت������ب�����ر،  ت�����س��ري��ن   19 يف 
اأطلقت بي�نغ يانغ �ساروًخا بال�ستًيا 
الك�ري  وف��ق اجلي�س  غ���ا���س��ة،  م��ن 
اجلن�بي، ما ُعد تقّدماً تقنياً كبرياً.

ع�����س��رة �س�اريخ  ن��ح���  اخ��ت��ب��ار  ب��ع��د 
�س�تية  ف����رط  ����س����اري���خ  ت��ت�����س��م��ن 
و������س�����اروخ ب��ال�����س��ت��ي اأر�������س-اأر�������س 
م��ت������س��ط امل����دى وط���ي��ل م��ن طراز 
بي�نغ  اأط��ل��ق��ت  “ه�ا�س�نغ-12”، 
 ،2022 اآذار-م����ار�����س   24 يف  ي��ان��غ 

دّمرت هريو�سيما عام 1945.
اأقل  وبعد  ذات��ه،  ال�سهر  منت�سف  يف 
املتحدة  اإق��رار الأمم  اأ�سب�ع من  من 
العق�بات،  م��ن  ال��ث��ام��ن��ة  ال�سل�سلة 
�ساروخا  ال�سمالية  ك���ري��ا  اأط��ل��ق��ت 
بال�ستيا مت��سط املدى ف�ق اليابان.

الثاين-ن�فمرب،  ت�����س��ري��ن   20 يف 
ال�سمالية  ك���ري��ا  وا�سنطن  �سّنفت 
الرهاب”،  ت���دع���م  “دولة  ر���س��م��ي��ا 
علما باأنها كانت اأ�سل على اللئحة 
الداعمة  للدول  ال�س�داء  الأمريكية 

الأوغاد«.
يف 28 من �سهر مت�ز-ي�لي� نف�سه، 
عابر  ل�����س��اروخ  ثانية  تربة  اأج���رت 

للقارات.
اأيل�ل-�سبتمرب  م���ن  ال���ث���ال���ث  ويف 
2017، اأجرت بي�نغ يانغ تربتها 
اعتربت  ال���ت���ي  ال�����س��اد���س��ة  ال���ن����وي���ة 
الأق�����ى، وق����ّدرت جم��م���ع��ات ر�سد 
اأي  ك��ي��ل���ط��ن،  ب�250  القنبلة  ق����ة 
القنبلة  م���رة ح��ج��م   16 ي�����ازي  م��ا 
التي  ك��ي��ل���ط��ن(   15( الأم���ريك���ي���ة 

“اأق�ى ق�ة ن�وية يف العامل«.
كيم  اأعلن   2018 ني�سان-ابريل  يف 
عن وقف التجارب الن�وية واإطلق 
املدى،  ط�يلة  البال�ستية  ال�س�اريخ 

معترباً اأن اأهدافه حتققت.
وا�سنطن  ب��ني  املفاو�سات  اإح��ي��اء  مت 
جمعت  تاريخية  قمة  يانغ:  وبي�نغ 
دونالد  الأم���ريك���ي  وال��رئ��ي�����س  ك��ي��م 
يف   ”2021-2017“ ت����رام����ب 

حزيران-ي�ني� يف �سنغاف�رة.
لكن يف �سباط-فرباير 2019، بعد 

 1988 ع�����ام�����ي  ب������ني  ل�������لإره�������اب 
و2008.

-ن�فمرب،  ال��ث��اين  ت�سرين   29 ويف 
على  تربة  ال�سمالية  ك�ريا  اأج��رت 
����س���اروخ ج��دي��د ع��اب��ر ل��ل��ق��ارات من 
اأن  ميكنه  “ه�ا�س�نغ-15”  ط��راز 
قادرة  ال�زن”  ثقيلة  “راأ�ساً  يحمل 
الأم��ريك��ي، بح�سب  على �سرب الرب 

بي�نغ يانغ.
يف 13 كان�ن الأول-دي�سمرب، تعهد 
الزعيم الك�ري ال�سمايل جعل بلده 

اأن�س�أت مركزا للط�قة الذرية يف يونغبيون �سم�ل الع��سمة 

كوريا ال�صمالية ومراحل تطوير تر�صانتها من الأ�صلحة 

- تلقت تكنولوجي� ومواد نووية من الحت�د ال�سوفي�تي 
- اأجرت جتربة حتت الأر�س وق�لت اإنه� لقنبلة هيدروجينية

كوريا ال�صمالية تدعم �صم رو�صيا ملناطق اأوكرانية  بلينكن يتحدث عن تقارب مع كولومبيا ملكافحة املخدرات 
•• بوغوتا-اأ ف ب

اأعلن وزير اخلارجية الأمريكية اأنت�ين بلينكن بعد لقائه الرئي�س 
الك�ل�مبي غ��ستاف� بيرتو اأّن “الأر�سية امل�سرتكة ال�ا�سعة” يف 
اإطار مكافحة املخّدرات ل تزال قائمة حتى يف ظل اإدارة الرئي�س 
اجلديد. وو�سل بلينكن الإثنني اإىل ك�ل�مبيا، احلليف التقليدي 
لل�ليات املتحدة يف اأمريكا اجلن�بية، ملناق�سة مكافحة املخدرات 
مع ال�سلطة اجلديدة للرئي�س الي�ساري غ��ستاف� بيرتو. وب�غ�تا 
التي  اللتينية  اأم��ريك��ا  يف  اجل���ل��ة  ه��ذه  يف  الأوىل  املحطة  ه��ي 
�سيا�سة  وتتناق�س  والبريو.  ت�سيلي  اإىل  بلينكن  �سيت�جه خللها 
وتار  الي�ساريني  املقاتلني  م��ع  ب��ي��رتو  يعتمدها  ال��ت��ي  ال��ي��د  م��د 
املخدرات - طاملا األق�ا اأ�سلحتهم واأوقف�ا الأن�سطة غري القان�نية 

اإيفان دوكي، الذي كان يتمّتع بعلقات  - ب�سكل �سارخ مع �سلفه 
عانت  التي  ك�ل�مبيا،  تعد  كذلك  املتحدة.  ال���لي��ات  م��ع  جيدة 
اأّججها جزئياً تهريب املخدرات،  عق�داً من احلرب الأهلية التي 
اأكرب منتج للك�كايني يف العامل حيث تعّد ال�ليات املتحدة �س�قها 
الرئي�س  بلينكن يف م�ؤمتر �سحايف م�سرتك مع  الرئي�سي. وقال 
“ندعم  ناريني�”،  “كا�سا  ق�سر  يف  اجتماعهما  بعد  الك�ل�مبي 
واأ�ساف “اأعتقد  بق�ة النهج ال�سامل الذي تعتمده اإدارة بيرتو”. 
ال�ساملة  باملقاربة  واأي�ساً  بالتنفيذ  يتعلق  ما  يف  متقارب�ن  اأننا 
“ال�ساملة”،  املقاربة  من  وكجزء  �سرورية«.  تعّد  التي  للم�سكلة 
�سّلط بيرتو ال�س�ء على هدفه املتمّثل يف �سراء الأرا�سي ال�ساحلة 
ت��راوح بني  املزارعني بتكلفة  واأع��ادة ت�زيعها على �سغار  للزراعة 

على حد ق�له. “�سبعة و14 مليار دولر”، 

•• �سيول-اأ ف ب

ملناطق  رو�سيا  ل�سم  دعمها  الثلثاء  اأم�س  ال�سمالية  ك�ريا  اأعلنت 
اأوكرانية حتتلها ونددت مب�ساعي ال�ليات املتحدة وحلفائها �سد 
م��سك� يف المم املتحدة. واأعلن الرئي�س الرو�سي فلدميري ب�تني 
نظم  اأوكرانيا  يف  مناطق  اأرب��ع  �سمت  م��سك�  اأن  املا�سي  الأ�سب�ع 

فيها الكرملني ا�ستفتاءات يف اأرا�س يحتلها اجلي�س الرو�سي.
ال�ستفتاءات  هذه  اأخ��رى  غربية  ودول  املتحدة  ال�ليات  وو�سفت 
ال�سلح ووعدت  ونظمت حتت تهديد  و”مهزلة”  “زائفة”  باأنها 
الك�ري  دافع وزير اخلارجية  املقابل،  بال�سم. يف  الع��رتاف  بعدم 
�سرعية  واعتربها  ال�ستفتاءات  ه��ذه  عن  �س�  �س�ل  ج�  ال�سمايل 
“ونظمت مع احرتام �سرعة الأمم املتحدة التي تن�س على مبادئ 

الك�رية  الن���ب���اء  وك��ال��ة  ذك���رت  م��ا  ع��ل��ى  ال�سع�ب”  ب��ني  امل�����س��اواة 
لرو�سيا. وقال  ال�سمالية حليف كبري  الر�سمية. وك�ريا  ال�سمالية 
الناخبني  م��ن  �ساحقة  “غالبية  ال���ك��ال��ة  اأوردت����ه  بيان  يف  ال���زي��ر 

دعمت عملية ال�سم اإىل رو�سيا«.
وا�ستخدمت رو�سيا اجلمعة حق الفيت� يف م�اجهة اقرتاح اأمريكي 

يف جمل�س الأمن يهدف اإىل التنديد بعمليات ال�سم.
ال�زير  وق���ال  الت�س�يت.  ع��ن  والهند  ال�سني  امتنعت  املقابل  يف 
الك�ري ال�سمايل اإن ال�ليات املتحدة تتدخل يف �س�ؤون دول م�ستقلة 

و”ت�ستغل” جمل�س الأمن الدويل.
املتحدة من  ال���لي��ات  فيه  تتمكن  ال��ذي  ال��زم��ن  يع�د  “لن  واأك���د 
ق��م��ع للمحافظة على  الأم����ن درع����ا وو���س��ي��ل��ة  ا���س��ت��خ��دام جم��ل�����س 

تف�قها«.
 

جمل�س الحتاد الرو�صي يقر �صم اأربع مناطق اأوكرانية 
•• لندن-رويرتز

�س�ت جمل�س الحتاد الرو�سي )الغرفة العليا بالربملان( اأم�س الثلثاء 
ل�سالح �سم اأربع مناطق اأوكرانية اإىل رو�سيا، يف ال�قت الذي ت�سعى فيه 
اإىل �سم الأرا�سي التي ا�ست�لت عليها من كييف خلل  م��سك� ر�سميا 

ال�سراع امل�ستمر منذ �سبعة اأ�سهر.
ل�سم  ت�سريع  على  بالإجماع  الحت��اد  جمل�س  �سادق  ال��ي���م،  جل�سة  ويف 
بعد  الأوكرانية،  وزاب�ريجيا  وخري�س�ن  ول�جان�سك  دونيت�سك  مناطق 

ت�س�يت مماثل يف جمل�س الدوما، جمل�س الن�اب الرو�سي، الثنني.
و�ستع�د ال�ثائق الآن اإىل الكرملني من اأجل الت�قيع النهائي من الرئي�س 
فلدميري ب�تني لإكمال عملية �سم املناطق الأربع ر�سميا، والتي متثل 

ح�ايل 18 باملئة من الأرا�سي الأوكرانية املعرتف بها دوليا.
واأعلنت رو�سيا عمليات ال�سم بعد اإجراء ما اأ�سمته ا�ستفتاءات يف املناطق 
املحتلة. وقالت احلك�مات الغربية وكييف اإن الت�س�يت ينتهك القان�ن 

الدويل وكان اإجباريا ول ميثل راأي ال�سكان.
وعلى الرغم من م�افقة الربملان الرو�سي مبجل�سيه على قرار ال�سم، 

فاإن الكرملني مل يقم ر�سميا حتى الآن برت�سيم حدود املناطق اجلديدة 
يزال  ل  كما  منها.  كبرية  م�ساحات  على  اأوكرانية  ق���ات  ت�سيطر  التي 
من غري ال�ا�سح اإن كانت رو�سيا �ستق�م برت�سيم حدودها الدولية ف�ر 

ا�ستكمال عملية ال�سم.
اإن  الث��ن��ني  اأم�����س  بي�سك�ف  دم��ي��رتي  الكرملني  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 

امل�ساورات م�ستمرة فيما يتعلق بحدود منطقتي زاب�ريجيا وخري�س�ن.
ول ت�سيطر رو�سيا على نح� كامل على اأي من املناطق الأربع.

الثنني،  اأم�س  القتال  ميدان  يف  املكا�سب  من  املزيد  اأوكرانيا  واأح���رزت 
خط�ط  خلف  الكيل�مرتات  لع�سرات  مم��ت��دة  اأرا�����س  على  وا�س���ت�لت 
عينتهم  م�س�ؤولني  لتقارير  وفقا  ال�سابقة يف منطقة خري�س�ن  اجلبهة 

رو�سيا.
يف ال�قت نف�سه ت�سيطر الق�ات الرو�سية على نح� 60 باملئة من اأرا�سي 
الق�ات  ت�غلت  حني  يف  زاب�ريجيا،  من  باملئة  و70  دونيت�سك  منطقة 
الأوكرانية خلف خط�ط اجلبهة يف ل�جان�سك يف الآونة الأخرية وهي 
اأعلنت الق�ات الرو�سية ال�سيطرة الكاملة عليها يف ي�لي�  املنطقة التي 

مت�ز.
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امل�����س��ت���ي��ات، ح��ي��ث ج�����اءت دول���ة 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة يف 
اإقليمياً  والأول  عاملياً   18 املركز 
اجلن�سني  بني  امل�ساواة  م�ؤ�سر  يف 
الب�سرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت���ق���ري���ر  يف 
ال�سادر عن برنامج الأمم املتحدة 
وقال   .2020 ل��ع��ام  الإمن����ائ����ي 
معاليه: “حتر�س دولة الإمارات 
ع���ل���ى م����ا����س���ل���ة مت���ك���ني امل�������راأة 
الإماراتية وتعزيز دورها الريادي 
يف تنمية وازدهار وطننا، حيث اأن 
املراأة جزء ل يتجزاأ من اأجندتنا 
نحن  والتنم�ية.  ال�سرتاتيجية 
ن�ؤمن اأنه ل ميكن حتقيق الرخاء 
وامل�ستدام  ال�����س��ام��ل  الق��ت�����س��ادي 
امل����راأة يف  م��ن خ��لل م�ساركة  اإل 

الق�ى العاملة.«
املعايل وزراء  اأ�سحاب  كما ح�سر 
املالية بدول املجل�س على هام�س 
فعالية  ال�����س��ن���ي��ة  اج��ت��م��اع��ات��ه��م 
عن�ان  حت����ت  امل�������س���ت����ى  رف���ي���ع���ة 
“العمل معاً ملعاجلة انعدام الأمن 
الجتماع  �سهد  كما  الغذائي”، 
تفاهم  م�����ذكرة  ت�قي�����ع  حف����ل 
ال�سع�دية  العربي�����ة  اململكة  ب����ني 
ب�س��اأن  ال���دويل  النق���د  و�س��ندوق 
ل�س���ندوق  اإقليم�ي  مكت�ب  اإن�س�اء 

النق�د الدول�ي ف�ي اململك�ة.

•• الريا�س -الفجر: 

ت���راأ����س م��ع��ايل حم��م��د ب��ن هادي 
لل�س�ؤون  دول����ة  وزي����ر  احل�����س��ي��ن��ي 
امل���ال���ي���ة، ي������م اأم���������س وف�����د دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة امل�سارك 
للجنة   117 ال�����  الج���ت���م���اع  يف 
ال���ت���ع���اون امل������ايل والق���ت�������س���ادي 
ب�����دول جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل���دول 
يف  عقد  وال��ذي  العربية،  اخلليج 
الريا�س عا�سمة اململكة العربية 
العمل  �سري  ملناق�سة  ال�سع�دية، 
يف التكامل القت�سادي اخلليجي 
امل�ا�سيع  م���ن  ع���دد  ع���ن  ف�����س��ًل 
اجلمركي  ب�����الحت�����اد  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

وال�س�ق اخلليجية امل�سرتكة.
و���س��م وف���د ال���دول���ة امل�����س��ارك يف 
معاليه،  ج���ان���ب  اإىل  الج���ت���م���اع 
اأح���م���د عبداهلل  ���س��ع��ادة  ك���ل م���ن 
العام  امل��دي��ر  الفل�سي  ب��ن لح��ج 
للجمارك،  الحت����ادي����ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ال�كيل  ����س���ريف  ع����ب����داهلل  وع���ل���ي 
املالية  العلقات  ل�س�ؤون  امل�ساعد 
ح�سن  اإبراهيم  بالإنابة،  الدولية 
����س����ؤون  اإدارة  م���دي���ر  اجل�������روان 
ل����دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
الزعابي  عي�سى  وحمد  العربية، 
م��ع��ايل وزي���ر دولة  م��دي��ر مكتب 

الدعم  ب��رن��ام��ج   2022 ي���ن��ي��� 
ي�ستهدف  ال������ذي  الج���ت���م���اع���ي 
جم��م���ع��ة خم���ت���ارة م���ن الأف�����راد 
الأ�سعار،  ارت��ف��اع  من  املت�سررين 
وذل������ك مل�����س��اع��دت��ه��م والرت����ق����اء 
ارتفاع  ب��ج���دة ح��ي��ات��ه��م، يف ظ��ل 
احلا�سل  وال��ت�����س��خ��م  الأ����س���ع���ار 
اأ�سار  كما  ال��ع��امل.  م�ست�ى  على 
اإىل م�افقة جمل�س ال�زراء على 
بالعملة  اخلزينة  �سندات  اإ�سدار 
 45 اإىل  قيمتها  ت�����س��ل  امل��ح��ل��ي��ة 
بهدف  اإم�����ارات�����ي  دره������م  م���ل���ي���ار 
منحى  تط�ير  يف  يتمثل  رئي�سي 
بالدرهم  ع��ل��ي��ه  امل���ق����م  ال���ع���ائ���د 
الإماراتي من اأجل تن�يع م�سادر 
على  الع��ت��م��اد  وتقليل  التم�يل 
الأجنبية  امل������ال  راأ��������س  اأ������س������اق 
امل�ستثمرين  ق����اع����دة  وت��������س���ي���ع 
ل�����س��ن��دات ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة، اإىل 
�سيادية  ���س��ن��دات  اإ����س���دار  ج��ان��ب 
م���ق����م���ة ب�����ال�����دولر الأم���ري���ك���ي 
بقيمة ت�سل اإىل 7 مليارات دولر 
الأ�س�ل  تنمية  ب��ه��دف  اأم��ري��ك��ي 
واملحفظة ال�ستثمارية لل�سندوق 

الحتادي للرثوة ال�سيادية.
املناخي  بالتغيري  يتعلق  وف��ي��م��ا 
معاليه  اأ�����س����ار  ال���ط���اق���ة،  واأم������ن 
الإم�������ارات  دول�����ة  ج���ه����د  اأن  اإىل 

اإىل  ت���ه���دف  ال���ط���اق���ة  يف جم�����ال 
خدمات  اإىل  ال��������س����ل  ���س��م��ان 
ال���ط���اق���ة احل���دي���ث���ة وامل����ث����ق���ة 
زيادة  وحتقيق  معق�لة،  باأ�سعار 
كبرية يف ح�سة الطاقة املتجددة 
الطاقة  م�����س��ادر  م��ن��ظ���م��ة  م���ن 
م�ساعفة  اإىل  بالإ�سافة  العاملية، 
كفاءة  يف  للتح�سن  العاملي  املعدل 
التزام  م�ؤكداً  الطاقة،  ا�ستخدام 
ب���دع���م اجله�د  الإم��������ارات  دول�����ة 
الآث����ار  م���ن  للتخفيف  ال��دول��ي��ة 

ال�سلبية من تغري املناخ. 
وب��ال��ن�����س��ب��ة مل��ح���ر ال�����س��راك��ة بني 
اأو�سح  ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل��ا���س، 
معاليه اإىل اأن ال�سراكات �سرورية 
و�سامل،  م�����س��ت��دام  من���  لتحقيق 
م�سرياً اإىل اأن تعزيز دور القطاع 
النم�،  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  اخل���ا����س 
وتط�ير  ال��ع��م��ل،  ف��ر���س  وخ��ل��ق 
وت��ن���ي��ع الق��ت�����س��اد ك���ان وم���ازال 
اأول����ي���ة ل���دول���ة الإم�������ارات حيث 
انه من الع�امل الأ�سا�سية خللق 

بيئة اقت�سادية م�ستدامة.
وح������ل ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ت����ازن 
معاليه  اأ�����س����ار  اجل���ن�������س���ني،  ب����ني 
حققت  الإم�������ارات  دول����ة  اأن  اإىل 
حتقيق  م�سرية  يف  ك��ب��رياً  تقدماً 
كافة  الت�ازن بني اجلن�سني على 

وبح�س�ر  امل����ال����ي����ة،  ل����ل���������س�����ؤون 
وزراء  وال�سعادة  املعايل  اأ�سحاب 
امل��ال��ي��ة ب���دول امل��ج��ل�����س، والأم���ني 
ال����ع����ام مل��ج��ل�����س ال���ت���ع���اون ل����دول 

اخلليج العربية.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل���ك، اأك���د معايل 
احل�سيني  ه��������ادي  ب�����ن  حم���م���د 
حر�س دولة الإمارات على تعزيز 
مع  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون 
التعاون  ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة 
جميع  يف  العربية  اخلليج  ل��دول 
ت���دع���م م�سرية  ال���ت���ي  امل���ا���س��ي��ع 
اخلليجي  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ك��ام��ل 
“متثل  معاليه:  وق��ال  امل�سرتك. 
الجتماعات الدورية التي تعقدها 
جلنة التعاون املايل والقت�سادي 
والتباحث  للت�ساور  مهمة  من�سة 
ت�اجهها  التي  التحديات  ب�ساأن 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة يف دول 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون، وال��ع��م��ل على 
القت�سادي  ال���ت���ك���ام���ل  حت��ق��ي��ق 
امل�������س���رتك مب���ا يلبي  اخل��ل��ي��ج��ي 
م�������س���ال���ح وط����م�����ح����ات واآم��������ال 
التعاون  جم��ل�����س  و���س��ع���ب  ق����ادة 

اخلليجي.«
نتائج  الج����ت����م����اع  وا����س���ت���ع���ر����س 
الجتماع )79( للجنة حمافظي 
املجل�س،  ب��دول  املركزية  البن�ك 

كري�ستالينا  ال�سيدة  مع  املجل�س 
ع���ام �سندوق  م��دي��ر  غ���رغ��ي��ي��ف��ا 

النقد الدويل.
وا���س��ت��ع��ر���س م���ع���ايل حم��م��د بن 
الجتماع  احل�سيني خلل  ه��ادي 
القت�سادية  ال�سيا�سة  امل�سرتك 
العامة لدولة الإم��ارات مت�سمن 
خ����ط����ط وم���������ب���������ادرات ال����ت����ع����ايف 
القت�سادي من اآثار ك�فيد-19، 
ا�سرتاتيجية  ع��ن  ع��ام��ة  ون��ظ��رة 
الطاقة،  واأم���ن  املناخي  التغيري 
القطاع  ب��ني  ال�سراكة  وم�ساريع 
املحرز  والتقدم  واخل��ا���س،  العام 
لدولة الإم��ارات يف ملف الت�ازن 
معاليه:  وق����ال  اجل��ن�����س��ني.  ب���ني 
فر�سة  الج����ت����م����اع  ه�����ذا  “يعد 
واحلل�ل  ال�سبل  ملناق�سة  ثمينة 
مل�اجهة ارتفاع معدلت الت�سخم 
بعيداً  املالية  الأو���س��اع  وت�سديد 

عن �سيا�سات التي�سري الكمي.«
وفما يتعلق بال�سيا�سة القت�سادية 
ل������دول������ة الإم������������������ارات وخ���ط���ط 
التعايف  وا�سرتاتيجية  وم��ب��ادرات 
معاليه  اأ���س��ار  ك�فيد-19،  م��ن 
زال  ما  العاملي  القت�ساد  اأن  اإىل 
ي���اج��ه ح��ت��ى ال��ي���م ال��ع��دي��د من 
التحديات نتيجة ا�ستمرار تعطل 
له  مما  العاملية  الت�ريد  �سل�سل 

للجنة   )11( الج��ت��م��اع  ون��ت��ائ��ج 
روؤ�ساء ومدراء الإدارات ال�سريبية 
الجتماع  ونتائج  املجل�س،  ب��دول 
اجلمركي  الحت���اد  لهيئة   )29(
الجتماع  ونتائج  املجل�س،  ب��دول 
الحتاد  هيئة  اإدارة  ملجل�س  الأول 
اجلمركي بدول املجل�س، وتقرير 
اخلط�ات  ب�ساأن  العامة  الأم��ان��ة 
الحت��اد اجلمركي  لقيام  املتبقية 
ال�س�ق  مل�سارات  الكامل  والتنفيذ 
اخلليجية امل�سرتكة وفق برنامج 
زم���ن���ي حم�����دد ق���ب���ل ن���ه���اي���ة عام 
نتائج  ع����ن  ف�������س���ًل  2024م، 
الجتماعات )36( للجنة ال�س�ق 
ونتائج  امل�������س���رتك���ة،  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
امل�سغر  للفريق  الرابع  الجتماع 
من وزارات املالية لبحث مبادرات 
كما  امل���ايل.  امل�سار  �سمن   G20
اطلع اأ�سحاب املعايل وزراء املالية 
ع��ل��ى م�����س��ت��ج��دات ال��ت���ق��ي��ع على 
املدف�عات  رب���ط  ن��ظ��ام  ات��ف��اق��ي��ة 
وب���رن���ام���ج  امل���ج���ل�������س،  دول  ب����ني 
بني  القت�سادية  ال�حدة  حتقيق 
التعاون بحل�ل عام  دول جمل�س 

2025م.
وع���ل���ى ه��ام�����س الج���ت���م���اع، عقد 
املالية  ل�����زراء  م�سرتك  اج��ت��م��اع 
وحمافظي البن�ك املركزية لدول 

التجارة  حركة  على  ملم��س  اأثر 
الأوكرانية  الأزمة  واآثار  العاملية، 
الرو�سية، وارتفاع اأ�سعار الطاقة، 
والتي دفعت الت�سخم العاملي اإىل 
وبالتايل  ت��اري��خ��ي��ة،  م�����س��ت���ي��ات 
ال�سعف  نقاط  تفاقم  يف  اأ�سهمت 
القت�سادات  م��ن  ال��ع��دي��د  ل���دى 
اإىل  م��سحاً  والنامية،  النا�سئة 
املزيد  اإىل  احل����اج����ة  ه���ن���اك  اأن 
الدويل  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  م��ن 
املخاطر  اآث�������ار  م����ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
الختللت  م��ن  واحل��د  احلالية 

القت�سادية العاملية.
دولة  “حر�ست  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
الإمارات على اإطلق العديد من 
الربامج واملبادرات مل�اجهة الثار 
القت�سادية الناتة من تداعيات 
الأعباء  لتخفيف  ك�فيد-19 
ال�سركات  اح���ت���ي���اج���ات  وت��ل��ب��ي��ة 
واملت��سطة  وال�����س��غ��ري  ال��ك��ب��رية 
و�سع  مت  كما  املالية،  وامل�ؤ�س�سات 
لت�سريع عملية  خطط ومبادرات 
التعايف يف مرحلة ما بعد ك�فيد-

حزم  اإج��م��ايل  �سجل  ح��ي��ث   ،19
التحفيز القت�سادي 395 مليار 

درهم.«
دول���ة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأو�����س����ح 
الإم��������ارات ك���ان���ت ق���د اط��ل��ق��ت يف 

برئ��سة حممد بن ه�دي احل�سيني

الإمارات ت�صارك يف الجتماع الـ 117 للجنة التعاون املايل والقت�صادي بدول جمل�س التعاون 

املحلية  املنتجات  كافة  ودع��م  ج��دي��دة  ت�س�يق  ق��ن���ات  فتح  و  التم�ر  اإن��ت��اج 
مل�ا�سلة �سمان ريادة منظ�مة الأمن الغذائي يف الدولة .

اإىل  والعرفان  والتقدير  ال�سكر  اآي��ات  اأ�سمى  امل��زروع��ي  �سيف  عي�سى  ورف��ع 
�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
لدعم �سم�ه اللحمدود للمهرجانات الرتاثية ما عزز من مكانتها حتى 
اأ�سبحت من اأهم الفعاليات التي ُتعنى باملحافظة على تراث دولة الإمارات 
لدولتنا  ال��ث��ق��ايف  ال���رتاث  يحملها  ال��ت��ي  بالقيمة  املجتمعي  ال���ع��ي  ورف���ع 
احلبيبة ، واإىل راعي املهرجان �سم� ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة على متابعته احلثيثة ودعمه املت�ا�سل ملختلف 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  دور  ثمن  كما  الرتاثية  واملهرجانات  الفعاليات 

واجلهات امل�ساركة يف تكري�س ر�سالة التثقيف الرتاثي والزراعي.

له  املغف�ر  لنهج  وا�ستمراراً  الر�سيدة  القيادة  لت�جيهات  تنفيذا  ياأتي  لي�ا 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” يف �س�ن تراثنا العريق 
دولة  ري��ادة  وتعزيز  امل�ستدامة  الزراعية  التنمية  لتمكني  امل��زارع��ني  ودع��م 
الإمارات العربية املتحدة يف هذا املجال وا�ستجابة للمهتمني بقطاع زراعة 
اأق�سى ا�ستفادة ممكنة من  اأمام اجلميع لتحقيق  النخيل لإتاحة الفر�سة 

اإنتاج التم�ر وفتح قن�ات ت�س�يق جديدة اأمام املزارعني .
واأ�ساف اأن املهرجان ياأتي يف اإطار الفعاليات والأن�سطة الرتاثية والزراعية 
اإبراز  بهدف  خا�سة  الظفرة  ومنطقة  عامة  الدولة  اأر���س  على  تقام  التي 
ل��دوره احلي�ي  التم�ر  واإنتاج  الزراعي  القطاع  وتعزيز  الإماراتي  ال��رتاث 
يف عملية التن�ع القت�سادي وزيادة م�ساهمته يف الناجت املحلي الأمر الذي 
ا�ستفادة ممكنة من  اأق�سى  الزراعي حتقيق  اأمام املخت�سني بالقطاع  يتيح 

•• اأبوظبي-وام:

تقام الدورة الأوىل من مهرجان ومزاد لي�ا للتم�ر خلل الفرتة من 15 
رعاية  حتت   ، الظفرة  مبنطقة  لي�ا  مدينة  يف  اجل��اري  اأكت�بر   24 حتى 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سم� 
،وبتنظيم جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأب�ظبي 
،و يحت�سن املهرجان 18 م�سابقة متن�عة. واأعلنت جلنة اإدارة املهرجانات 
من  الأوىل  ال��دورة  تفا�سيل  عن  باأب�ظبي  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج 
املهرجان خلل م�ؤمتر �سحفي عقد ام�س يف جمل�س حممد خلف مبنطقة 
اإدارة  رئي�س جلنة  نائب  املزروعي  �سيف  عي�سى  وقال  اأب�ظبي.  الكرامة يف 
ومزاد  مهرجان  اإن  اأب�ظبي  يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات 

معر�س ال�صرق الأو�صط لل�صاعات واملجوهرات ..
 حلقة و�صل اأ�صــواق الذهب بني ال�صــرق والغرب

مليار درهم مكا�صب قيا�صية لالأ�صهم املحلية يف ختام التعامالت  54
دره���م  م��ل��ي��ار  و579.8  امل���ال���ي���ة 
����س����ق دبي  امل���درج���ة يف  ل��لأ���س��ه��م 
املايل. وا�ستقطبت الأ�سهم املحلية 
مليار   1.73 م��ن  ب��اأك��رث  �سي�لة 
مليار   1.34 ب�اقع  دره��م م�زعة 
اأب�ظبي و386.3  �س�ق  دره��م يف 
ملي�ن درهم يف �س�ق دبي، وجرى 
 501.3 ن���ح����  ع���ل���ى  ال������ت������داول 
يرب�  م��ا  تنفيذ  ع��رب  �سهم  ملي�ن 
وارتفع  �سفقة.  األ��ف   21.2 على 
“فادك�س  اأب���ظ��ب��ي  ���س���ق  م���ؤ���س��ر 
ليغلق   1.53% ب��ن�����س��ب��ة   ”15
9878.34 نقطة، فيما زاد  عند 
م�ؤ�سر ف�ت�سي �س�ق اأب�ظبي العام 
“فادجي” بنح� %1.48 ليقفل 
وهي  ن��ق��ط��ة،   9909.08 ع��ن��د 
اأكرب وترية �سع�د للم�ؤ�سرين منذ 

•• اأبوظبي-وام:

املحلية  الأ����س���ه���م  اأ�����س�����اق  ع�����ززت 
اأم�س  تعاملت  ختام  يف  مكا�سبها 
يناهز  ما  ال�س�قي  راأ�سمالها  وربح 
54 مليار دره��م، مع �سع�د �س�ق 
اأب���ظ��ب��ي ب��اأك��رب وت����رية ي���م��ي��ة يف 
ارتفع  اأ���س��ب���ع��ني، فيما  م��ن  اأك���رث 
�����س�����ق دب������ي ب����اأك����رب وت�������رية منذ 

منت�سف ماي� املا�سي.
وارتفع راأ�س املال ال�س�قي للأ�سهم 
دره�����م يف   2.774 م���ن  امل���درج���ة 
اإىل  الأول  اأم�������س  ج��ل�����س��ة  ن��ه��اي��ة 
بنهاية  دره���م  ت��ري��ل��ي���ن   2.828
ج��ل�����س��ة ال�����ي������م، م�����زع����ة ب����اق���ع 
للأ�سهم  دره��م  تريلي�ن   2.248
اأب�ظبي للأوراق  �س�ق  املدرجة يف 

كل جديد يف جمال �سناعة وت�سميم 
الذهب واملج�هرات.

ب��ج��م��ي��ع ج�انب  امل���ع���ر����س  وي���رت���ق���ي 
قطاع املج�هرات والذهب مبا يف ذلك 
واملعادن  والت�زيع  والإنتاج  الت�سميم 
يف  امل�ستقبلية  وال��ت���ج��ه��ات  الثمينة 
ال��ق��ط��اع وغ���ريه���ا مب���ا ���س��ي�����س��ه��د من 
مبتكرة  واأن�سطة  عمل  وور���س  برامج 
تنظم للمرة الأوىل يف تاريخ احلدث 
ومن �سمنها املنتدى الدويل مل�سممي 
اأهم  �سي�ستعر�س  ال���ذي  امل��ج���ه��رات 
التقنيات امل�ستخدمة يف دمج الأحجار 
املختربات وطرق  املُ�سنع يف  والأملا�س 
وفر�س  امل���ه���ن���ي���ة  امل�����ع�����ارف  ت���ط����ي���ر 
يف  املتاحة  العاملية  والتدريب  التعليم 
�سناعة وت�سميم املج�هرات ما يتيح 
الفر�سة للعاملني يف �سناعة وتارة 
الذهب للتعرف على اأف�سل املمار�سات 
ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة واك��ت�����س��اب خ���ربات 
عملية جديدة تعزز من قدراتهم على 

حتقيق الريادة يف هذا القطاع.
تربة  ل�������زواره  احل�����دث  ���س��ي���ف��ر  و 
ت�����س���ق ف���ري���دة م���ن ن���ع��ه��ا يف عامل 
ال����ذه����ب وامل����ج�����ه����رات و ذل�����ك من 
ال�سركات  م��ن  امل��ئ��ات  م�ساركة  خ��لل 
و�سناعة  ب��ت�����س��م��ي��م  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
وامل�سغ�لت  وامل���ج����ه���رات  ال�����س��اع��ات 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال��ذه��ب��ي��ة 
واأ�سهر العلمات التجارية يف الذهب 
جانب  اإىل  وامل���ج����ه���رات  والأمل����ا�����س 
املحلية  ل��ل�����س��رك��ات  امل��ت��األ��ق  احل�����س���ر 
الإماراتيني  امل�سممني  م��ن  ون��خ��ب��ة 
والذين �سيعر�س�ن اأحدث خط�طهم 
جمال  يف  وابتكاراتهم  وت�سكيلتهم 
الكرمية  والأح������ج������ار  امل����ج�����ه����رات 

وال�ساعات.

واأك������رب الأ������س������اق ال���س��ت��ه��لك��ي��ة يف 
العامل.

حممد  �سيف  �سعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�سب� 
“ وام “ اإن الزخم الكبري  ال�سارقة ل� 
واملت�سارع الذي ي�سهده قطاع املعار�س 
ال�سارقة يعك�س  اإم��ارة  وامل���ؤمت��رات يف 
اإم���ارة  ال��ت��ي حتتلها  ال���رائ���دة  امل��ك��ان��ة 
ال�سارقة على خارطة �سناعة املعار�س 
يف  امل��ت��زاي��دة  الثقة  ويج�سد  ال��دول��ي��ة 
الإمارة كاأحد اأهم املراكز التجارية يف 
لأ�س�اق  رئي�سة  عب�ر  وب�ابة  املنطقة 
امل��ن��ط��ق��ة وه�����ذا م���ا ي��ج�����س��ده حر�س 
والعاملية  الإقليمية  ال�سركات  ك��ربى 
ال�سرق  م��ع��ر���س  يف  امل�������س���ارك���ة  ع��ل��ى 
الأو������س�����ط ل���ل�������س���اع���ات وامل���ج����ه���رات 
ال���ذي غ��دا واح���دا م��ن اأه���م املعار�س 
واملج�هرات  ال��ذه��ب  يف  املتخ�س�سة 
على م�ست�ى ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإفريقيا لدوره الكبري يف ت�فري من�سة 
الدولة  اإىل  للنفاذ  للم�ساركني  دولية 
امل���ج���اورة وع��ر���س اأحدث  والأ����س����اق 
اأم��ام ال��زوار الباحثني عن  منتجاتهم 

“ وام  الإم����ارات  اأن��ب��اء  ل�كالة  خا�س 
وامل���ج����ه���رات  ال���ذه���ب  ق���ط���اع  اأن   “
ال�سناعية  ال���ق���ط���اع���ات  م���ن  ي��ع��ت��رب 
القيمة  ذات  ال�����اع����دة  وال���ت���ج���اري���ة 
الت�سديرية  العالية والقدرة  امل�سافة 
دعم  يف  دوره  ج���ان���ب  اإىل  ال���ك���ب���رية 
للدول  الق��ت�����س��ادي  التن�يع  �سيا�سة 
ومن هنا ياأتي اأهمية معر�س ال�سرق 
الأو����س���ط ل��ل�����س��اع��ات وامل���ج����ه���رات يف 
ع  وت��سُّ من���  ج��ه���د  ب��دع��م  امل�ساهمة 
الدولة  ال��ذه��ب يف  ���س��ن��اع��ة وت����ارة 
اإىل جانب  ب��ه��ا  وامل��ن��ط��ق��ة والرت���ق���اء 
لعقد  مثالية  م�ساحة  ت�فري  يف  دوره 
ال�سفقات وبناء ال�سراكات وال�ستثمار 
كبار  بني  والتعاون  العلقات  وتعزيز 
م�سنعي ومنتجي الذهب واملج�هرات 
القطاع  ه���ذا  يف  امل��ع��ن��ي��ة  والأط�������راف 
اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً وف��ت��ح اآف����اق جديدة 
لل�سركات الدولية لل�ستثمار يف دولة 
م��ن م�قعها  وال���س��ت��ف��ادة  الإم������ارات 
ال���س��رتات��ي��ج��ي ال��ف��ري��د ال���ذي تتمتع 
الدول  ب��ني  ت��رب��ط  و���س��ل  ب��ه كحلقة 
الرئي�سية  الت�سنيع  وم��راك��ز  املنتجة 

•• ال�سارقة- وام:

الي�م  ال�سارقة  اإك�سب�  م��رك��ز  ي�سهد 
اخلم�سني  الن�سخة  فعاليات  انطلق 
الأو�����س����ط  “ال�سرق  م���ع���ر����س  م����ن 
لل�ساعات واملج�هرات” الذي ينظمه 
املركز بدعم من غرفة تارة و�سناعة 
ال�سارقة لي�سكل حلقة و�سل حم�رية 
يف �سناعة وتارة الذهب بني ال�سرق 
ا�ستعداد كبار  وال��غ��رب وذل��ك يف ظ��ل 
م�سنعي ومنتجي الذهب واملج�هرات 
وامل���ئ���ات  ال����ع����امل  دول  م����ن خم��ت��ل��ف 
التجارية  وال��ع��لم��ات  ال�سركات  م��ن 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
واحد  يف  ح�س�رهم  وتعزيز  احل���دث 
يف  ال�ستهلكية  الأ����س����اق  اأك���رب  م��ن 

العامل.
عن قائمة  “اإك�سب� ال�سارقة”  واأعلن 
العار�سني امل�ساركني يف احلدث والتي 
مقارنة   35% بلغت  زي����ادة  ���س��ه��دت 
49 للمعر�س وت�سمنت  ال�  بالن�سخة 
املحلية  ال�������س���رك���ات  اأه�����م  م���ن  ع�����ددا 
البحرين  م��ن  وال��دول��ي��ة  والإقليمية 
والك�يت  واليابان  وال�سني  وبلغاريا 
واململكة  وباك�ستان  وليت�انيا  ولبنان 
و�سنغاف�رة  ال�������س���ع����دي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
والإمارات  وتركيا  وب�لندا  وتايلند 
املتحدة  وال���لي��ات  املتحدة  واململكة 
عدد  م�ساركة  جانب  اإىل  الأمريكية 
اأبرزها  م��ن الأج��ن��ح��ة ال���ط��ن��ي��ة م��ن 
 46 ب�  واإيطاليا  �سركة   61 ب�  الهند 

�سركة.
واأكد �سعادة عبد اهلل �سلطان الع�ي�س 
تارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
و�سناعة ال�سارقة رئي�س جمل�س اإدارة 
ت�سريح  ال�����س��ارق��ة يف  اإك�����س��ب���  م��رك��ز 

جل�سة 16 �سبتمرب املا�سي، وذلك 
املالية  ارت���ف���اع م���ؤ���س��ر ق��ط��اع  م���ع 
 4.06% وال����ع����ق����ار   0.95%
وامل������اد   3.08% والت���������س����الت 
والطاقة   0.76% الأ���س��ا���س��ي��ة 

%1.53 وال�سناعة 1.72%.
وتعزز اأداء �س�ق اأب�ظبي مع ارتفاع 
 7.92% بن�سبة  “طاقة”  اأ�سهم 
 5.2% اأب�ظبي”  و”م�انئ 
 4.5% العقارية”  و”الدار 
و”اأدن�ك   3.15% اآند”  و”اإي 
للت�زيع” %2.04 و”دانة غاز” 
اأب�ظبي  و”م�سرف   1.95%
و”األفا   1.77% الإ�سلمي” 

ظبي” 1.67%.
“بروج”  اأ�����س����ه����م  ����س���ع���دت  ك���م���ا 
�سات”  و”الياه   1.42%

الأول”  و”اأب�ظبي   1.14%
 ،1.05% و”اأغذية”   1.12%
القاب�سة”  “العاملية  وت�������س���در 
بنح�  �سي�لة  م�ستقطباً  الن�ساط 
واأغ���ل���ق  دره�����م  م��ل��ي���ن   296.3
عند   0.42% ب��ن�����س��ب��ة  م��رت��ف��ع��اً 
“ملتيبلي”  ت��له  دره��م��اً،   360
دره����م  م���ل���ي����ن   149.8 ج����اذب����اً 

وارتفع بن�سبة 4.05%.
����س����ق دب����ي العام  و���س��ع��د م���ؤ���س��ر 
 59.69 ت��ع��ادل   1.8% بن�سبة 
نقطة، حمققاً اأكرب مكا�سب يف ي�م 
واحد منذ 13 ماي� املا�سي، ليغلق 
عند 3379.42 نقطة مع ارتفاع 
 2.13% م���ؤ���س��ر ق��ط��اع ال��ب��ن���ك 
والعقار   1.88% وال���س��ت��ث��م��ار 

%2.91 والنقل 0.13%.
ارتفاع  دبي  �س�ق  �سع�د  دعم  وقد 
“اإعمار  ب���ق���ي���ادة  ال���ع���ق���ار  اأ����س���ه���م 
بن�سبة  ارت����ف����اع  ب��ع��د  العقارية” 
للتط�ير”  و”اإعمار   2.94%
 ،1.33% و”تيك�م”   3.27%
ك��م��ا ���س��ع��دت اأ���س��ه��م ال��ب��ن���ك مع 
بن�سبة  الإ�سلمي”  “دبي  من���� 
دب����ي  و”الإم������������������ارات   1.69%

ال�طني” بن�سبة 3.5%.
بقيادة  ال���س��ت��ث��م��ار  اأ���س��ه��م  وزادت 
من�ه  ب��ع��د  املايل”  دب����ي  “�س�ق 
“دبي  زاد  ف��ي��م��ا   ،3.5% ب��ن��ح��� 
و”�سعاع   1.3% لل�ستثمار” 
قطاع  ويف   ،1.26% كابيتال” 
 3.63% “�سالك”  ارتفع  النقل 
وت�سدر   .0.26% و”اأرامك�س” 
الن�ساط  العقارية”  “اإعمار 
ملي�ن   116.15 م�����س��ت��ق��ط��ب��اً 
بنح�  “�سالك”  ت������له  دره��������م، 
“دبي  ث���م  دره�����م،  م��ل��ي���ن   69.5
الإ�سلمي” 68.6 ملي�ن درهم.
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املال والأعمال
اأراَد تر�صي عقدين بقيمة 454 مليون درهم لت�صييد 740 منزًل جديدًا يف جمتمع اجلادة بقلب ال�صارقة

�ُسك�ن اخلم�سة واملبنيني املجاورين ملتحف اجلادة.
والأبنية  �سكنية  وح���دة   482 ت�سم  وال��ت��ي  ف����راً  الأع��م��ال  و�ستبداأ 
اإطلقها للبيع لحقاً وت�سم بدورها  املقابلة للمتحف، والتي �سيتم 
138 وحدة �سكنية ومن املخطط اأن تنتهي جميع الأعمال الإن�سائية 
يف غ�س�ن 20 �سهراً وتقع جميع هذه املباين يف ن�سيج د�سرتكت احلي 

الثقايف اجلديد باجلادة.
كما متت تر�سية عقٍد اآخر بقيمة 77 ملي�ن درهم لت�سييد جمّمعات 
و�ستتم  اجل���ادة  م��دخ��ل  على  �سكنيني  مبنيني  ت�سم  وال��ت��ي  غيت  ذا 
عددها  البالغ  ال�سكنية  لل�حدات  الإن�سائية  بالأعمال  ف�راً  املبا�سرة 

120 وحدة يف املبنيني ويت�قع النتهاء منها خلل 16 �سهراً.
اأراَد تعترب  التنفيذي للمجم�عة يف  الرئي�س  اأحمد اخل�سيبي  و قال 

املنطقة ونحن حري�س�ن على ال�فاء ب�ع�دنا ومكافاأة عملئنا على 
ثقتهم الغالية من خلل ت�سليم منازل ع�سرية ذات ت�ساميم ممّيزة 

وت�سطيبات وفق اأعلى معايري اجل�دة .
وانتهت اأراَد حتى الآن من بناء قرابة 1،500 وحدة يف اجلادة مبا 
يف ذلك 14 جمّمعاً �سكنياً وتّمعاً من فلل احلدائق �سمن املرحلة 
مدر�سة  من  متاماً  النتهاء  اإىل  اإ�سافة  للم�سروع  الأوىل  ال�سكنية 

�سابي�س الدولّية – اجلادة والتي متت على مرحلتني.
ويت�قع املطّ�ر العقاري قبل نهاية هذا العام النتهاء من جمّمعات 
اإي�ست فيليدج والبالغ عددها 16 جمّمعاً �سكنياً وجمّمع ِن�ست مل�ساكن 
الطلب والذي ي�سم 12 مبنى اإ�سافة اإىل التجّمع الثاين من فلل 

�سراب.

•• ال�سارقة-وام:

اأر�ست �سركة التط�ير العقاري “ اأراَد “ عقدين رئي�سيني جديدين 
لبناء ت�سعة جمّمعات �سكنية فاخرة يف جمتمع “ اجلادة “ املتكامل 
والذي ميتد على م�ساحة 24 ملي�ن قدم مربعة يف منطقة م�يلح 

بقلب ال�سارقة اجلديد.
وت�سمل  �سكنية  وح��دة   740 جمملها  يف  اجلديدة  املجّمعات  وت�سم 
اجلادة  متحف  بج�ار  �سكنيني  ومبنيني  اخلم�سة  “�ُسك�ن”  مباين 
ومباين “ذا غيت” يف مناطق خمتلفة من خمطط اجلادة الرئي�سي 

حيث يجري بناء قرابة 7،000 وحدة حالياً.
مباين  لت�سييد  دره��م  ملي�ن   377 بقيمة  عقٍد  تر�سية  مت��ت  وق��د 

ال�سارقة وهي  املتكاملة اجلديدة يف قلب  امل�ساريع  اأب��رز  اأح��د  اجل��ادة 
نبذل  حيث  �سريعة  وت��رية  وعلى  متنامياً  ن�س�����اطاً  حالي�������اً  ت�س���هد 
اأق�سى جه�دنا لبل�غ هدفن������ا املن�س��������د بت�سييد 5،000 منزل خلل 
عام 2022 ونحن ن�ا�س�����ل الرتحيب باملئات من العائلت اجلديدة 
ال�جهة  ه��ذه  م��ن  الأوىل  ال�سكنية  املرحلة  يف  للعي�س  تنتقل  ال��ت��ي 
الت�سّ�ق  م��راف��ق  م��ن  ا�ستثنائية  باقة  ت���اف��ر  م��ع  امل��ت��ف��ّردة  الع�سرية 
والتعليمية  الرتفيهية  امل��راف��ق  اإىل  اإ�ساف�������ة  واملقاهي  واملطاع����م 

املمّيزة .
اأن تر�سية هذين العقدين اجلديدين تظهر مدى التزامنا  واأ�ساف 
والتي  اجل��ادة  م�اقع  خمتلف  يف  الإن�سائية  بالأعمال  قدماً  بامل�سي 
م�ست�ى  على  ن�ساطاً  واأك��رثه��ا  الإن�سائية  امل�اقع  اأك��رب  اإح��دى  متثل 

لتمكني امل�ستثمرين من تداول الأ�سهم املدرجة بكل �سال�سة وراحة

اأمانة تعلن عن اإجناز الربط الإلكرتوين مع �صوق دبي املايل

الأ�صهم اليابانية ت�صعد لأعلى م�صتوياتها خالل اأ�صبوعني.. وال�صينية يف عطلة
•• طوكيو-وام:

ارتفعت م�ؤ�سرات الأ�سهم اليابانية 
لت�ا�سل  اأم�����س  تعاملت  خ��ت��ام  يف 
على  ال��ث��ان��ي��ة  للجل�سة  م��ك��ا���س��ب��ه��ا 
م�ست�ياتها  اأعلى  م�سجلة  الت�ايل 
كانت  ف���ي���م���ا  اأ�����س����ب�����ع����ني،  خ�����لل 
يف  اأم�س  مغلقة  ال�سينية  الأ�س�اق 

عطلة ر�سمية.
ن��ي��ك��اي يف ب�ر�سة  م���ؤ���س��ر  واأغ���ل���ق 
امل��ال��ي��ة مرتفعاً  ل�����لأوراق  ط���ك��ي��� 
بن�سبة %2.96 تعادل 776.42 
م�ست�ى  ع����ن����د  ل���ي���غ���ل���ق  ن���ق���ط���ة 

26992.21 نقطة.
وزاد م�ؤ�سر ت�بك�س الأو�سع نطاقا 
 59.31 ت���ازي   3.21% بن�سبة 
م�ست�ى  ع����ن����د  ل���ي���غ���ل���ق  ن���ق���ط���ة 

1906.89 نقطة.

الذهب يربح اأكرث من 4 
دولرات يف املعامالت الفورية

•• عوا�سم-وام:

العاملية  ال���ذه���ب  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 
اأم�����������س، لرتبح  ت���������داولت  خ�����لل 
4 دولرات يف املعاملت  اأك��رث من 

الف�رية.
العاملية،  الأ���س���اق  لبيانات  ووف��ق��ا 
الأ����س���ف���ر  امل����ع����دن  اأ�����س����ع����ار  زادت 
بن�سبة  ال����ف�����ري����ة  امل����ع����ام����لت  يف 
%0.24 اأو ما يعادل 4.1 دولر 
دولر   1703.72 اإىل  ل��ت�����س��ل 
ال�ساعة  بحل�ل  وذل��ك  للأون�سة، 
بت�قيت  ����س���ب���اح���اً   09:55“

الإمارات«.
للذهب  الآج����ل����ة  ال���ع���ق����د  وزادت 
بلغت  بن�سبة  دي�سمرب  �سهر  ت�سليم 
دولر   10.8 ت���ع���ادل   0.63%
دولر   1712.75 اإىل  ل��ت�����س��ل 

للأون�سة.

موؤ�س�س�ت تن�سم اإىل تعهد ال�سرك�ت امل�سوؤولة من�خيً� بدولة الإم�رات ب�جلولة الث�نية من التوقيع�ت  9

احلوار الوطني حول الطموح املناخي ي�صتك�صف دور قطاع التاأمني لتعزيز قدرات التكيف مع التغري املناخي

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�س  1.5
ويف ما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة 
بقيمة 30 ملي�ن درهم مبنطقة جزيرة 2 كاأهم املبايعات 
دره��م يف منطقة مطار  ملي�ن   24 بقيمة  مبايعة  تلتها 
23 ملي�ن دره��م يف  دبي ال��دويل واأخ��ريا مبايعة بقيمة 

منطقة ور�سان الرابعة.
وت�سدرت منطقة اأم �سقيم الثالثة املناطق من حيث عدد 
مبايعات ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 28 مبايعة بقيمة 65 
بت�سجيلها  التجاري  اخلليج  وتلتها منطقة  درهم  ملي�ن 
حدائق  يف  وثالثة  دره��م  ملي�ن   37 بقيمة  مبايعة   26
ال�سيخ حممد بن را�سد بت�سجيلها 23 مبايعة بقيمة 41 

ملي�ن درهم.
درهم  ملي�ن   247.22 قدرها  قيمة  ال��ره���ن  و�سجلت 
منها 13 رهن اأرا�س بقيمة 121.5 ملي�ن درهم و59 
وكان  دره��م،  ملي�ن   125.72 بقيمة  و�سقق  فلل  ره��ن 
درهم  ملي�ن   114 بقيمة  دب��ي  مر�سى  مبنطقة  اأهمها 

واأخري يف منطقة جزيرة 2 بقيمة 28 ملي�ن درهم.

•• دبي-وام: 

والأملك  الأرا�سي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�سرفات  بلغت 
ب��دب��ي اأم�����س اأك���رث م��ن 1.5 م��ل��ي��ار دره���م ح��ي��ث �سهدت 
الدائرة ام�س ت�سجيل 356 مبايعة بقيمة 1.12 مليار 
 313.29 بقيمة  ل��لأرا���س��ي  مبايعة   19 منها  دره���م 
ملي�ن درهم و337 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 806 
اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة  مليني درهم. وقد جاءت 
مبايعة  تلتها  ال�سيف  اأم  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي���ن   72
ثم  الأويل  ور���س��ان  منطقة  يف  دره���م  ملي�ن   37 بقيمة 

مبايعة بقيمة 35 ملي�ن درهم يف منطقة جزيرة 2.
وت�سدرت منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد املناطق 
من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 5 مبايعات بقيمة 121 
ملي�ن درهم وتلتها منطقة جبل علي الأوىل بت�سجيلها 
احلبية  يف  وثالثة  دره��م  ملي�ن   15 بقيمة  مبايعات   5

اخلام�سة بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 5 مليني درهم.

•• دبي-الفجر: 

ال��ساطة  من�سة  اأم���ان���ة،  اأع��ل��ن��ت 
املتخ�س�سة  اجل�����دي�����دة  امل����ال����ي����ة 
والرائدة  الإل���ك���رتوين  ب��ال��ت��داول 
ع��ل��ى م�����س��ت���ى ال�������س���رق الأو����س���ط 
اإجناز  عن  اأم�س  اأفريقيا،  و�سمال 
ع��م��ل��ي��ة ال���رب���ط الل����ك����رتوين مع 
نا�سداك  وب�ر�سة  املايل  دبي  �س�ق 
دب���ي ل��ت��م��ك��ني  ع��م��لء اأم���ان���ة من 
ال��س�ل على نح� �سل�س وم�ث�ق 
وب�ر�سة  امل�����ايل  دب����ي  ����س����ق  اإىل 
الأ�سهم  وت���داول  دبي”  “نا�سداك 
املدرجة فيهما عرب خدمة التداول 
املبا�سر يف ال�س�ق من خلل �سركة  

“مبا�سر للخدمات املالية«.
لعملء  اخل�����ط������ة  ه������ذه  وت���ت���ي���ح 
ثرواتهم  ت��ن��م��ي��ة  اإم��ك��ان��ي��ة  اأم���ان���ة 
الفر�س  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  امل��ال��ي��ة 
�س�ق  امل��ت��ن��ام��ي��ة يف  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
دبي  نا�سداك  وب�ر�سة  امل��ايل  دب��ي 
اأم��ان��ة اجلديد  م��ن خ��لل تطبيق 
وال�سثمار،  ل���ل���ت���داول  وال�����س��ام��ل 

والذي اأطلقته ال�سركة حديثاً.
الرئي�س  ع�����ل�����ي،  ح�����ام�����د  وق���������ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س���ق دب����ي امل�����ايل و 
باإطلق  “نرحب  دب���ي:  ن��ا���س��داك 
ت��ط��ب��ي��ق اأم����ان����ة اجل���دي���د وال����ذي 

باإحداث  ال��ت��زام��ن��ا  ال��ت��ع��اون  ه���ذا 
منظ�مة  يف  اإي���ج���اب���ي���ة  حت�������لت 
اخلدمات املالية يف منطقة ال�سرق 
ف�سًل  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط 
�سياغة  اإع������ادة  يف  امل�����س��اه��م��ة  ع���ن 
املفاهيم املتعلقة ب�سه�لة ال��س�ل 
اإىل اأ�س�اق الأ�سهم على نح� يف�ق 

ت�قعات عملئنا«.
الرئدة  اأم��ان��ة  �سركة  اأن  اإىل  ُي�سار 
قد  املالية  التكن�ل�جيا  جم��ال  يف 
جن��ح��ت ع��ل��ى م����دار الث���ن���ي ع�سر 
اإرث مميز  ب��ن��اء  امل��ا���س��ي��ة يف  ع��ام��اً 
وال�ستثمار  ال��ت��داول  منظ�مة  يف 
عرب الإنرتنت من خلل ت�فريها 
����س���ام���ًل لعامل  ف��ه��م��اً  ل��ع��م��لئ��ه��ا 
ال����ت����داول وال����س���ت���ث���م���ار، م���ا عزز 
كمن�سة  اأم��ان��ة  تطبيق  مكانة  م��ن 

م�ث�قة للتداول.
دبي  ب�����س���ق  الآن  اأم���ان���ة  وت��رت��ب��ط 
امل���ايل م��ن خ���لل خ��دم��ة التداول 
 )DMA( ال�������س����ق  يف  امل��ب��ا���س��ر 
اخلا�سة ب�سركة مبا�سر للخدمات 
اخلدمة  ت���ل���ك  ت��ت��ي��ح  اإذ  امل���ال���ي���ة، 
ل�����س��رك��ات ال������س��اط��ة امل��رخ�����س��ة يف 
و�سيط  تف�ي�س  امل���ايل  دب��ي  ���س���ق 
ال�س�ق  يف  مبا�سرة  للتداول  عاملي 
اآل��ي��ة ال���ت���داول املبا�سر  م��ن خ���لل 

التابعة لل�سركة.

الرئي�سة  العنا�سر  م��ن  ت��ع��ت��ربان 
التي تعل تطبيقنا فريداً للغاية. 
ل��ق��د ت��اأ���س�����س��ت ���س��رك��ة اأم���ان���ة وفق 
املنطقة  ثقافة  اإىل  ت�ستند  اأ�س�س 
حيث  �سكانها،  ومتطلبات  وقيمها 
التي  القّيمة  بالفر�س  ن�ؤمن  اإننا 
تتمتع بها منطقتنا واآف��اق من�ها، 
عملئنا  مت���ك���ني  اإىل  ون�������س���ع���ى 
ليك�ن�ا  والإق��ل��ي��م��ي��ني  امل��ح��ل��ي��ني 
ال��ن��م���. ويعك�س  ه����ذا  م���ن  ج������زءاً 

اأعداداً  ا�ستقطبت  والتي  الرقمية، 
قيا�سيًة من امل�ستثمرين«.

وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال حم��م��د ر�س�ل، 
اأمانة:  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
خط�ة  ال����ت����ع����اون  ه�����ذا  “ي�سّكل 
اأخرى اإىل الأمام يف رحلتنا جلعل 
وَي�سُهل  �سم�لية  اأك���رث  تطبيقنا 
اأ�س�اق  اإىل  خ��لل��ه  م��ن  ال������س���ل 
اإن  اإذ  والإقليمية،  املحلية  الأ�سهم 
ال�ستخدام  وب�����س��اط��ة  ال�����س��م���ل��ي��ة 

ال���ه���ادف���ة لدفع  ي���دع���م خ��ط��ط��ن��ا 
ومتكني  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح���ل  عجلة 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن م���ن ال��������س����ل اإىل 
ال���ف���ر����س ال���ق���ّي���م���ة وامل���ت���ن����ع���ة يف 
�س�ق دب��ي امل��ايل م��ن خ��لل حل�ل 
ومن�سات  امل���ال���ي���ة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
ال��ع��امل��ي��ة التي  امل��ال��ي��ة  ال������س��اط��ة 
تعتمد على التكن�ل�جيا احلديثة. 
اجلديد  اأم���ان���ة  تطبيق  وي��ت��ك��ام��ل 
مع اأهداف من�سة �س�ق دبي املايل 

زيادة  اإىل  التعهد  وي�سعى  �سركة، 
م�ساركة القطاع اخلا�س يف جه�د 
الكرب�ن  انبعاثات  واإزال����ة  خف�س 
املبادرة  حم��ل��ي��اً، م���اك��ب��ة لأه����داف 
لتحقيق  لل�سعي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
 ،2050 احل��ي��اد امل��ن��اخ��ي ب��ح��ل���ل 
و�سهد احلدث ان�سمام 9 م�ؤ�س�سات 
و”طاقة”،  ه�����م  ال���ت���ع���ه���د،  اإىل 
و”فارميك للخدمات”، و”في�ز”، 
و” كندال”، و” �سرياج باور”، و” 
طلبات”،  و”  �سيل��سنز”،  ط��اق��ة 
وزي�رج للتاأمني ال�سرق الأو�سط”، 
اإىل  بالإ�سافة  بارترنز”،  ومكابي 
التي  كابيتال”  “كريك  ���س��رك��ة 

ان�سمت �سمن اجل�لة الأوىل. 
وبذلك ي�سل اإجمايل عدد امل�قعني 
اإىل 30 م�ؤ�س�سة. ومب�جب التعهد، 
جه�دها  بتكثيف  ال�سركات  تلتزم 
مل�اجهة التغري املناخي من خلل 
واتخاذ  الكرب�نية  ب�سمتها  قيا�س 
خط�ات ملم��سة للحد منها، ومن 
خ��لل دم��ج م��ب��ادئ ال���س��ت��دام��ة يف 

عملياتها. 
يذكر اأن احل�ار ال�طني اخلام�س 
من  �سل�سلة  ه��ي  املناخي  للطم�ح 
اللقاءات اخلا�سة بقطاعات معينة 
تهدف اإىل رفع الطم�حات املناخية 
للقطاعات مبا يدعم م�ساعي دولة 
احلياد  حت��ق��ي��ق  ن���ح����  الإم����������ارات 

املناخي بحل�ل عام 2050. 

•• دبي-وام: 

املناخي  التغري  وزارة  ا�ست�سافت 
اخلام�س  ال�طني  احل���ار  والبيئة 
بقطاع  واملخت�س  املناخي  للطم�ح 
قطاع  “بناء  �سعار  حتت  التاأمني، 
التكيف  جه�د  �سمن  فعال  تاأمني 
مع املناخ واإدارة املرونة”،مب�ساركة 
عمدة  كيفيني،  فين�سينت  ال��ل���رد 

مدينة لندن. 
ع��ق��د الج��ت��م��اع ب��ح�����س���ر ممثلي 
100 م�ؤ�س�سة معنية يف القطاعني 
احل��ك���م��ي واخل��ا���س، مب��ا يف ذلك 
ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ل��دول��ة الإم����ارات 
وع����������دد م������ن م������������زودي خ����دم����ات 

التاأمني. 
و���س��ل��ط��ت اجل��ل�����س��ة ال�������س����ء على 
اأف���������س����ل امل����م����ار�����س����ات واجل����ه�����د 
ال�طنية لتعزيز املرونة يف م�اجهة 
تط�ير  خ��لل  من  املناخي  التغري 
خدمات  م����ن  وا����س���ع���ة  جم���م����ع���ة 
وح���ل����ل ال��ت��اأم��ني ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف 

معاجلة هذه املخاطر العاملية. 
واأعربت معايل مرمي بنت حممد 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي�����رة  امل���ه���ريي، 
ت��ق��دي��ره��ا مل�سرف  ع���ن  وال��ب��ي��ئ��ة، 
التزامه  ع��ل��ى  امل���رك���زي  الإم������ارات 
ال�ساملة  ال���س��ت��ج��اب��ة  يف  وري���ادت���ه 
ل��ق��ط��اع ال���ت���اأم���ني ال����ط���ن���ي تاه 
باملناخ،  املتعلقة  والفر�س  املخاطر 

ولديها  ال��دول��ي��ة  امل��ال��ي��ة  امل���راك���ز 
ال�����ق�����درة ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال����رتاب����ط 
وال������س���ل ل��لأ���س���اق ال��ع��امل��ي��ة يف 

جمال التاأمني. 
واأكد اأنه من خلل التعاون والعمل 
معاً ميكن للمملكة املتحدة عرب ما 
متلكه من خربات وحل�ل ابتكارية 
ال���ت���م����ي���ل وال���ت���اأم���ني  يف جم������ال 
ت�جهات  ت���ع���زز  اأن  امل�����س��ت��دام��ني 
قطاع اخلدمات املالية يف الإمارات 

التي  النم�  فر�س  من  لل�ستفادة 
ي�فرها التح�ل الأخ�سر. 

اإط������لق  وخ��������لل الج����ت����م����اع مت 
اجل�لة الثانية من ان�سمام �سركات 
وم����ؤ����س�������س���ات ال���ق���ط���اع اخل���ا����س، 
امل�س�ؤولة  “ال�سركات  ت��ع��ه��د  اإىل 
الذي  الإمارات”،  ب��دول��ة  مناخياً 
الجتماع  خ��لل  ال�����زارة  اأطلقته 
ال��راب��ع ل��ل��ح���ار ال���ط��ن��ي للطم�ح 
املناخي و�سجل وقتها ان�سمام 21 

واإ�سافته التغري املناخي اإىل قائمة 
اأول�ياته ال�سرتاتيجية. 

التاأمني  قطاع  اإن  معاليها  وقالت 
له دور رئي�سي يف جه�دنا مل�اجهة 
خم���اط���ر ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي، حيث 
ال���ت���اأم���ني كحامل  ���س��رك��ات  ت��ع��م��ل 
القطاعات  ع��ن  ن��ي��اب��ًة  للمخاطر 
الأخ�����رى، ف�����س��رك��ات ال��ت��اأم��ني هي 
عندما  امل����ط����ال����ب����ات  ي�������س���دد  م�����ن 
ب�سبب  خ�سائر  ع��م��لوؤه��م  ي���اج��ه 

فين�سينت  ال��ل���رد  ق��ال  جهته،  م��ن 
اأن  ل��ن��دن  م��دي��ن��ة  ع��م��دة  كيفيني، 
عالية  اأه����داف����اً  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
تغري  حت��دي  م�اجهة  يف  الطم�ح 
ال��س�ل  ا�ستهدافها  اأهمها  املناخ، 
 ،2050 بحل�ل  امل��ن��اخ��ي  للحياد 
وبناء  الطاقة،  حت���ل  يف  والت��سع 
م�سروع الظفرة للطاقة ال�سم�سية 
منه  النتهاء  عند  �سيمثل  وال��ذي 
ال�سم�سية يف  اأكرب حمطة للطاقة 

���س���ء الأح��������ال اجل����ي���ة. ك��م��ا اأن 
ل��دي��ه��م ق���درة ك��ب��رية ع��ل��ى تقدمي 
ا�ستثمارات ط�يلة الأجل يف البنية 
التغري  التكيف مع  التحتية لدعم 
امل��ن��اخ��ي وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اآث������اره، 
وميكن خلرباتهم يف اإدارة املخاطر 
احلك�مي  ال��ق��ط��اع��ني  ت�ساعد  اأن 
واخلا�س، واملجتمع ب�سكل عام على 
تط�ير املرونة يف م�اجهة حتديات 

التغري املناخي. 

م�قع واحد يف العامل. 
القطاع  �سراكة  تعزيز  اأن  واأ���س��اف 
اإي����ج����اد حل�ل  اخل���ا����س وحت��ف��ي��ز 
ا����س���ت���ث���م���اري���ة ل�����روؤو������س الأم��������ال 
التاأمني  قطاع  �سيما  ول  اخلا�سة 
اأمرا حي�ياً يف دعم امل�سرية  يعترب 
الناجحة للإمارات، ولهذا ال�سبب 
امل�������س���ارك���ة يف احل������ار  ي�������س���ع���دين 
ال�طني اخلام�س للطم�ح املناخي 
اأك���رب  اإذ ت��ع��د م��دي��ن��ة ل���ن���دن م���ن 

جمارك اأبوظبي ت�صتعر�س اأحدث م�صاريعها الذكية يف اأ�صبوع جيتك�س للتقنية
•• اأبوظبي-وام: 

�سعار  حت��ت  اأب���ظ��ب��ي  جل��م��ارك  العامة  الإدارة  ت�سارك 
ال�  ال���دورة  يف  الرقمية”  اجل��م��ارك  م�ستقبل  “�سياغة 
مركز  يف  يعقد  ال���ذي  للتقنية  جيتك�س  لأ���س��ب���ع   42
اأكت�بر اجلاري   14 اإىل   10 العاملي من  التجاري  دبي 
الإدارة خلل م�ساركتها �سمن من�سة حك�مة  اإذ تركز 
التي  واملبتكرة،  الذكية  م�ساريعها  اأح��دث  على  اأب�ظبي 
ت�سهم يف م�ا�سلة م�سرية متيزها لتك�ن هيئة جمركية 
رائدة عاملياً، تق�د التغيري �سعياً لتعزيز الأمن وت�سهيل 

التجارة وتقدمي خدمات متميزة. 
اأحدث  اأب�ظبي هذا العام ال�س�ء على  وت�سلط جمارك 
اأحدث  تقنياتها وحل�لها الرقمية املبتكرة التي ت�اكب 
تقنيات الث�رة ال�سناعية الرابعة والذكاء ال�سطناعي، 
مبا ي�سهم يف تعزيز منظ�مة العمل اجلمركي وي�سمن 
القت�سادي من خلل  وازده��اره  املجتمع  اأمن وحماية 
ال�سركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�����س��روع��ة  ال��ت��ج��ارة  ت�����س��ه��ي��ل 
وت�سارك  الإم����ارة،  منافذ  جميع  ع��رب  ال�سرتاتيجيني 
الإدارة مب�سروع نظام التفتي�س الذكي، وم�سروع التدريب 

ع��ل��ى ال���اق��ع الف��رتا���س��ي، وم�����س��روع ت��دري��ب الكا�سف 
الأمني “رخ�سة التفتي�س”، ف�سًل عن اإطلقها اأحدث 
م�ساريعها البتكارية وه� اأداة الت�سنيف الذكي املدع�م 

بالذكاء ال�سطناعي الأوىل من ن�عها اإقليمياً. 
الإدارة  ع��ام  مدير  املن�س�ري  لح��ج  را�سد  �سعادة  وق��ال 
ت�سارك  اأب�ظبي  جمارك  اإن  اأب�ظبي  جلمارك  العامة 
اأحدث  ل�ستعرا�س  للتقنية  جيتك�س  اأ�سب�ع  يف  �سن�ياً 
التقنيات والبتكارات يف القطاعني اجلمركي والتفتي�س، 
التح�ل  جمال  يف  واملمار�سات  التجارب  اأف�سل  وتبادل 
على  املعتمدة  املتط�رة  التكن�ل�جيا  وت�سخري  الرقمي 
ان�سجاماً مع جه�د تط�ير كفاءة  الذكاء الط�سناعي، 
املنظ�مة اجلمركية مبا يعزز �سعادة املتعاملني وتقدمي 
روؤية  وي�����س��اه��م يف حتقيق  ق��ي��م��ة،  ذات  ن���ع��ي��ة  خ��دم��ات 
لإمارة  القت�سادية  والت�جهات  الإم��ارات  دولة  حك�مة 
وم�ؤثرة  وفاعلة  منفتحة  اأع��م��ال  بيئة  ببناء  اأب���ظ��ب��ي 
وال�سرتاتيجيات  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����س��اد  يف  وم��ن��دجم��ة 
 ،”2071 الإم��������ارات  “مئ�ية  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ال���ط��ن��ي��ة 
ال�سطناعي  للذكاء  ال�طنية  الإم���ارات  وا�سرتاتيجية 
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•• القاهرة-الفجر: 

اأب� الغيط  اأحمد  بح�س�ر معايل 
الأم������ني ال���ع���ام جل��ام��ع��ة ال����دول 
ال��ع��رب��ي��ة وم��ع��ايل ���س��ام��ح �سكري 
ومعايل  امل�سري  اخلارجية  وزير 
ال�سفرية هيفاء اأب�غزالة م�ساعد 
الهيئة  ع���ق���دت  ال����ع����ام،  الأم������ني 
الأعمال  �سيدات  ملجل�س  العامة 
العرب اجتماعها الدوري ال�سابع 
يف   2027-2022 ل���ل���ف���رتة 
القاعة الأندل�سية بجامعة الدول 

العربية م�ؤخراً.
جميع  الج����ت����م����اع  يف  و������س�����ارك 
ملجل�س  ال���ع���ام  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�������س���اء 
والذي  ال��ع��رب،  الأع��م��ال  �سيدات 
تراأ�سته منذ اإ�سهاره وتاأ�سي�سه يف 
ال�سيخة  �سم�   1999 �سبتمرب 
ال�سامل  ال���ع���ب���داهلل  ���س��ع��د  ح�����س��ة 
ال�سباح، و�سارك يف احل�س�ر عدد 

كبري من الدول العربية.
و�سهد الجتماع انتخاب ع�س�ات 
العرب  الع��م��ال  �سيدات  جمل�س 
-2022 ب�������دورت�������ه  اجل������دي������د 
انتخاب  ج����رى  ح��ي��ث   ،2027
ال����دك����ت�����رة ���س��ف��ي��ق��ة ال���ع���ام���ري 
جمل�س  اإدارة  جمل�س  لع�س�ية 
���س��ي��دات الأع���م���ال ال���ع���رب، فيما 

مبادراتها لت�سمل جميع الفتيات 
ال�سباب  ج��ان��ب  اإىل  وال�����س��ي��دات 
وال��ع��ائ��لت، ح��ي��ث ح��ر���س��ت على 
الجتماعي،  بامل�ست�ى  الرت��ق��اء 
الوطان  خ��ري  فيه  مل��ا  وتاأهيلهم 

واملجتمعات.
�سفيقة  ال���دك���ت����رة  ك��ّر���س��ت  وق���د 
العامري على مدار �سن�ات ط�يلة 
اأج��ل حتقيق  ووقتها من  جهدها 

حيث  ل��ل��م��راأة،  وال��ري��ادة  التنمية 
�ساهمت يف اإطلق مبادرة متكني 
ا�سدار  ع���رب  الم���ارات���ي���ة  امل������راأة 
“ مبدعة”  رخ�����س��ة  م��ن  اللف 
مل���م���ار����س���ة ال���ن�������س���اط ال���ت���ج���اري 
والق���ت�������س���ادي م���ن امل����ن����زل، اىل 
جانب تنظيم الدورات التدريبية 
تطبيقات  ل�ستخدام  والتاأهيلية 
الج���ت���م���اع���ي، وطرق  ال��ت���ا���س��ل 

ح�سة  ال��دك��ت���رة  ال�سيخة  تت�ىل 
ال�سباح  ال�����س��امل  ع���ب���داهلل  ���س��ع��د 
�سيدات  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  من�سب 

الأعمال العرب. 
عن  العامري  �سفيقة  د.  واأعربت 
لع�س�ية  ب��ان��ت��خ��اب��ه��ا  اع���ت���زازه���ا 
�سيدات  جم��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س 
اأنها  م��سحة  ال��ع��رب،  الع��م��ال 
���س��ت��ك���ن ع��ن��د ح�����س��ن ظ��ن جميع 

فيه  مل��ا  للعمل  املجل�س  ع�����س���ات 
للرتقاء  وال�����س��ع��ي  م�سلحتهن 

باأداء واعمال املجل�س.
ال������دور  ال����ع����ام����ري  د.  وث���م���ن���ت 
ال���ه���ام وال��ك��ب��ري ال�����ذي ت���ق����م به 
يف  ال�سباح  ح�سة  ال�سيخة  �سم� 
ت�ليه  ال��ذي  والهتمام  املجل�س، 
ورعايتها  ال�������س���ي���دات  جل���م���ي���ع 
ت�سب  التي  واجل��ه���د  للمبادرات 

وكذلك  اجل���م���ي���ع،  م�����س��ل��ح��ة  يف 
للجه�د  ت��ق��دي��ره��ا  ع���ن  اأع���رب���ت 
التي �ستق�م بها ع�س�ات جمل�س 
الإدارة يف خدمة �سيدات الأعمال 
وال�سعي  ال���ع���رب���ي،  ال�����ط����ن  يف 
لتعزيز دورهن الريادي يف جمال 

العمال والقت�ساد.
وتعترب الدكت�رة �سفيقة العامري 
ال�سخ�سيات  واأب����رز  اأه���م  اإح����دى 

التي عملت منذ اأكرث من عقدين 
م����ن ال����زم����ن يف جم�����ال رائ������دات 
و����س���ي���دات الع����م����ال، ك��م��ا ت�لت 
ملجل�س  التنفيذي  املدير  من�سب 
���س��ي��دات اع���م���ال اأب����ظ���ب���ي، حيث 
اأب���رز رائ����دات العمل  اإح���دى  تعد 
الإن���������س����اين واخل�������ريي يف دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة والدول 
العربية والإفريقية، حيث امتدت 

الت�س�يق الرقمية احلديثة.
العامري  ال����دك����ت�����رة  وع���������ّززت 
م�����ب�����ادرة  م�������س���ارك���ت���ه���ا يف  م������ن 
لتمكني  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ك��ت��ب 
الزده���ار  يف  وم�ساهمتها  امل����راأة، 
العربية  ال����دول  يف  الق��ت�����س��ادي 
والأفريقية، لتتكفل بتزويد عدد 
التي  الأول��ي��ة  ب��امل���اد  الن�ساء  م��ن 
وت�سنيع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ت�����س��اع��ده��ن 
وامل�ساعدة  ال��ي��دوي��ة،  امل�����س��غ���لت 
مما  الرقمي،  الت�س�يق  ط��رق  يف 
ك���ان ل��ه الأث����ر ال���ا���س��ح والكبري 
ال�سعيدين  على  م�ساعدتهن  يف 

الإن�ساين واخلريي.
جه�د  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك���ّرم���ت 
عرب  العامري  �سفيقة  ال��دك��ت���رة 
اختيارها �سخ�سية العام 2020 
يف جم������ال الأع������م������ال اخل���ريي���ة 
وخدمة املجتمع، وح�س�لها على 
ال��ف��خ��ري��ة يف جمال  ال���دك���ت����رة 

الأعمال الإن�سانية واخلريية.
�سفيقة  ال�����دك�����ت������رة  ومت����ت����ل����ك 
ال�����ع�����ام�����ري خ�������ربة ت�����ف������ق 30 
و�سناعة  غ��رف��ة ت���ارة  يف  ع��ام��اً 
ت��درج��ت خللها  اأب���ظ��ب��ي، حيث 
يف عدة وظائف يف قطاعات اإدارية 
اكت�سابها  يف  �ساعد  مما  خمتلفة 

خربات متن�عة.

بح�سور اأحمد اأبو الغيط و�س�مح �سكري

انتخاب الإماراتية د. �صفيقة العامري ع�صوا يف جمل�س الإدارة اجلديد ملجل�س �صيدات الأعمال العرب

املنطقة احلرة بحمرية ال�صارقة حت�صد جوائز ثالث فئات يف حفل توزيع جوائز اأف�صل املناطق احلرة 
•• ال�سارقة-وام:

املنطقة احلرة باحلمرية ثلث ج�ائز عاملية مرم�قة خلل حفل  ح�سدت 
فاينن�سال  ل�سحيفة  التابعة  اآي”  دي  “اإف  ملجلة  التا�سعة  ال���دورة  ج���ائ��ز 
تاميز” العريقة وهي اجل�ائز التي تكرم املناطق احلرة العاملية املتميزة على 
اأدائها ومتيزها وذلك تت�يجاً ملكانتها املتنامية و�سمعتها العاملية ك�جهة رائدة 

لل�سركات وال�ستثمارات الأجنبية.
الأداء  م���ؤ���س��رات  يف  التميز  فئة  ب��ج��ائ��زة  باحلمرية  احل���رة  املنطقة  وف���ازت 
الرئي�سية على م�ست�ى العامل وجائزة �سمن فئة” اأف�سل منطقة حرة للعام” 
اإ�سافة اإىل جائزة “اأف�سل املناطق احلرة امل�سه�د لها بالتميز” على م�ست�ى 
ال�سرق الأو�سط وهي ج�ائز تعترب من اأرقى واأعلى درجات التكرمي للمناطق 
افرتا�سياً عرب  ت�زيع اجل�ائز  العامل وقد جرى حفل  احلرة على م�ست�ى 

املنطقة  ف���ز  وي��ربز  ب��اجل��ائ��زة.  امل�ساركة  احل��رة  املناطق  وطبقتها  اأطلقتها 
احلرة باحلمرية بهذه اجل�ائز الثلث ليعك�س متيز خدمات املنطقة وريادة 
مبادراتها حيث تعترب وجهة رائدة ومتميزة لتاأ�سي�س الأعمال وت�فر خدمات 
املناطق  اأك��رث  بني  من  واأنها  خا�سة  الأعمال  ممار�سة  ت�سهل  امل�ست�ى  عاملية 
احلرة يف ال�سرق الأو�سط متيزاً وديناميكيًة وتتمتع ببنية حتتية اإلكرتونية 
ممار�سة  امل�ستثمرين  على  ت�سهل  ا�ستثنائية  وح���اف��ز  وت�سريعات  متط�رة 

اأعمالهم وتعزيز تناف�سيتهم.
وقال �سعادة �سع�د �سامل املزروعي مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية اإن هذا 
الإجناز ه� ثمرة الروؤية احلكيمة والقيادة الر�سيدة ل �ساحب ال�سم� ال�سيخ 
الدكت�ر �سلطان بن حممد القا�سمي ع�س� املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة .. 
مثمناً دعم �سم�ه الدائم وحر�سه على تط�ير املناطق احلرة لت�اكب م�سرية 

اإمارة ال�سارقة نح� التنمية القت�سادية ال�ساملة وامل�ستدامة.

امل�ساركة  احل��رة  املناطق  ممثلي  من  العديد  وح�سره  املرئي  الت�سال  تقنية 
باجلائزة ح�ل العامل.

و�سهدت دورة هذا العام من اجلائزة م�ساركة اأكرث من 67 منطقة حرة ح�ل 
العامل معظمها من منطقة ال�سرق الأو�سط الأمر الذي ير�سخ قيمة الإجناز 
الذي حققته املنطقة احلرة باحلمرية ويت�ج جه�د املنطقة بال�ستثمار ببيئة 

اأعمال مبتكرة تلبي متطلبات واحتياجات عملئها بج�دة وكفاءة عاليتني.
 12 ال�  الأ�سهر  خلل  احل��رة  للمناطق  الرئي�سي  الأداء  اجلائزة  قيمت  وقد 
ال�سغرية  وال�����س��رك��ات  امل�ستثمرين  ع��دد  بنم�  يتعلق  فيما  خا�سة  املا�سية 
اإىل  بالإ�سافة  املناطق  ه��ذه  �سمن  امل�ستاأجرة  امل�ساحات  وزي���ادة  واملت��سطة 
والرتويج  التحتية  البنية  وتط�ير  الأداء  وم�ؤ�سرات  ال�سرتاتيجية  معايري 
للم�ساريع املراعية للبيئة وال�ستدامة واحل�كمة. وقد اطلعت جلنة التحكيم 
التي  الرئي�سية  امل��ب��ادرات  على  جمالهم  يف  وخمت�سني  خ���رباء  م��ن  امل���ؤل��ف��ة 

ولفت اإىل اأن هذا التكرمي جاء من م�ؤ�س�سة عاملية عريقة متخ�س�سة بعامل 
اإليه  و�سلت  ال��ذي  العاملي  امل�ست�ى  ويظهر  احل��رة  واملناطق  والأع��م��ال  امل��ال 
املنطقة احلرة باحلمرية وال�سمعة الدولية التي راكمتها على مدى ال�سن�ات 
ال��دائ��م على  واحل��ر���س  امل�ستثمرين  الإل���ت���زام ت���اه  اأن  م����ؤك���داً   .. امل��ا���س��ي��ة 
البتكار والتميز يف خدمتهم ي�سكل ركيزة جه�د املنطقة للرتقاء بخدماتها 

ومبادراتها الأ�سا�سية.
واأ�ساف مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية متيزنا رغم التحديات العاملية 
العديدة وا�ستقطبنا املزيد من امل�ستثمرين وط�رنا خدماتنا وبنيتنا التحتية 
وجهة  احل���رة  ومناطقها  دوم���اً  ال�سارقة  ت��ك���ن  اأن  على  وحر�سنا  املتكاملة 
و�سام  التكرمي  العامل هذا  يف  الأك��رث متيزاً  الأعمال  املف�سلة ومركز  العامل 
على �سدورنا و نحن حري�س�ن على ال�ستمرار يف هذا النهج وتقدمي اأف�سل 

اخلدمات مبا يت�افق مع اأف�سل املمار�سات العاملية.

•• دبي-الفجر:

ت�قع حتليل حديث لغرفة تارة 
مبيعات  ح�����س��ة  ت�����س��ل  ان  دب�����ي 
الإلكرتونية  للتجارة  التجزئة 
%12.6  من  اإىل  الإم����ارات  يف 
التجزئة  ت��ارة  مبيعات  اإجمايل 
ارتفاعاً   ،2026 ع����ام  ب��ح��ل���ل 
عام  �سجلت يف  التي   8.7% من 
وج�د  اإىل  ي�����س��ري  مم��ا   ،2021
�س�ق  يف  ل��ل��ن��م���  واع������دة  ف���ر����س 
وت�سارع  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 
تبني مفه�م التجارة الإلكرتونية 

يف دولة الإمارات. 
وك�������س���ف ال��ت��ح��ل��ي��ل امل���ب���ن���ي على 
“ي�روم�نيرت”  م����ن  ب���ي���ان���ات 
اأطلق �سمن ال�ستعدادات  والذي 
جل�بال  “جيتك�س  لن����ط����لق 
اإىل  امل��ق��ب��ل،  الأ���س��ب���ع   ”2022
لل�سلع  الإج��م��ال��ي��ة  امل��ب��ي��ع��ات  ان 
ع���رب ال���ت���ج���ارة الإل���ك���رتون���ي���ة يف 
الإم�����ارات �سجلت من����اً لف��ت��اً يف 
العام 2021 حيث بلغت قيمتها 
4.8 مليار دولر مقارنًة ب� 2.6 
 ،2019 ال���ع���ام  يف  دولر  م��ل��ي��ار 

تقدمها  ال���ت���ي  ال�������لء  م���ك���اف���اآت 
الإلكرتونية  ال��ت��ج��ارة  م��ن�����س��ات 
دعمت  ق����د  ب���ال���ت���ج���زئ���ة  ل��ل��ب��ي��ع 
الطلب املتزايد على الت�س�ق عرب 

الإنرتنت يف الإمارات.
وبنّي التحليل اأن عملء التجارة 
املقيمني  بالتجزئة  الإلكرتونية 
يف الإم�����ارات ا���س��رتوا م��ن خلل 
اأكرث  امل�اقع الإلكرتونية املحلية 
من امل�اقع خارج الدولة. و�سكلت 
الإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  م����اق���ع 
املحلية يف عام 2021 يف املت��سط 
مبيعات  اإج����م����ايل  م����ن   73%
الإلكرتونية  للتجارة  التجزئة 
%27 من  يف الإم�����ارات م��ق��اب��ل 
امل����اق���ع اخل���ارج���ي���ة. وم���ع ذلك، 
القن�ات  ت���اج��ه  اأن  امل��ت���ق��ع  م��ن 
الإلكرتونية  ل��ل��ت��ج��ارة  امل��ح��ل��ي��ة 
القن�ات  من  املناف�سة  من  املزيد 
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي م��ن امل��ت���ق��ع اأن 
خلل   19.2% ب��ن�����س��ب��ة  ت��ن��م��� 
واأن   ،2026  �����  2022 ال��ف��رتة 
من   34% ح�سة  على  ت�ستح�ذ 
الإنرتنت  ع��رب  الت�س�ق  اإج��م��ايل 

يف الإمارات.

�س�ق  يبلغ حجم  اأن  يت�قع  حيث 
بيع ال�سلع التجزئة عرب التجارة 
 9.2 ال����دول����ة  يف  الإل���ك���رتون���ي���ة 
 2026 ال���ع���ام  يف  دولر  م��ل��ي��ار 
�سن�ي مركب  وذلك مبعدل من� 
الفرتة  خ���لل   12.6% ق����دره 

.)2026-2022(

اجت�ه�ت التج�رة 
الإلكرتونية يف الإم�رات

ي����ع����د ال����ب����ي����ع ب���ال���ت���ج���زئ���ة عرب 
الهاتف  ب��ا���س��ت��خ��دام  الإن����رتن����ت 
الرئي�سية  ال��ف��ئ��ات  م��ن  امل��ت��ح��رك 
للتجارة الإلكرتونية يف الإمارات 
مبيعات  ن�����س��ب��ة  ي��ق��ي�����س  ح���ي���ث 
ال��ت��ج��زئ��ة ع���رب الإن����رتن����ت على 
الهاتف  م��ث��ل  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف 
وبلغ  الل�حي.  اجل��ه��از  اأو  ال��ذك��ي 
حجم �س�ق التجزئة عرب الهاتف 
2021، ح�ايل  عام  املتحرك يف 
ميثل  م��ا  وه���  دولر  مليار   2.6
اإج��م��ايل حجم �س�ق  %44 م��ن 
التجارة الإلكرتونية يف الإمارات.  
مبيعات  ت�سل  اأن  امل��ت���ق��ع  وم���ن 
اإىل  املحم�لة  لله�اتف  التجزئة 

•• اأبوظبي- وام:

�أعلنت جمموعة “ملتيبالي” وهي 
�أبوظبي،  م��ق��ره��ا  ق��اب�����ض��ة  ���ض��رك��ة 
 80% ح�ضة  على  �ال�ضتحو�ذ  عن 
�نريجي  “�نرتنا�ضونال  �ضركة  يف 

�لقاب�ضة«.
�نريجي  “�نرتنا�ضونال  وك���ان���ت 
موؤخر�ً  ��ضتحوذت  ق��د  �لقاب�ضة” 
“كاليون  يف   50% ح�����ض��ة  ع��ل��ى 
�إنرجي” �لرتكية، �لر�ئدة يف �ضوق 
�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة برتكيا.

“ملتيبالي”  جم��م��وع��ة  وت���ه���دف 
م��ن خ��الل ه��ذه �خل��ط��وة مو��ضلة 
ت��و���ض��ي��ع ����ض��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا حت��ت مظلة 
�لقاب�ضة”  �نريجي  “�نرتنا�ضونال 
و�لطاقة  �مل��ر�ف��ق  خدمات  قطاع  يف 

على �ل�ضعيد �لعاملي.
“كاليون  �أ����������ض���������ول  وت�����������ض�����م�����ل 
�لطاقة  حمطة  م�����ض��روع  �إنرجي” 
مركبة  ب�����ض��ع��ة  �ل���ك���ه���رو����ض���وئ���ي���ة 

الفرتة 2026-2022«. 
العديدة  الت���اه���ات  ب���ني  وم���ن 
املت�سارع  ال���ن���م����  دع����م����ت  ال����ت����ي 
ال���ت���ج���ارة الإل���ك���رتون���ي���ة عرب  يف 
ال��ه��ات��ف امل��ت��ح��رك يف الإم������ارات، 

�مل���ر�ف���ق، و�لتي  �أع���م���ال  ت��ط��وي��ر  يف 
�أد�ئ��ن��ا �مل��ايل م��ن خالل  �ضاهمت يف 
توليد �لدخل �لثابت و�ضط �الأو�ضاع 
هذ�  ويتمتع  �حلالية.  �القت�ضادية 
بف�ضل  باإمكانات منو قوية  �لقطاع 

عام  ب��ح��ل���ل  دولر  م��ل��ي��ار   4.6
م��ت���ق��ع��ة يف  زي������ادة  م���ع   2026
 50% اإىل  ال�����س���ق��ي��ة  ح�����س��ت��ه��ا 
مركب  ����س���ن����ي  من������  “معدل 
خلل   15.6% بن�سبة  مت�قع 

 - م��ي��ج��او�ط   1347.734 تبلغ 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف  م��ي��ج��او�ط   1000

منطقة كار�بينار يف قونية.
عام  �مل���������ض����روع يف  �ك���ت���م���ال  وع����ن����د 
2023، �ضيلبي هذ� �مل�ضروع وحده 
�لكهربائية  �ل���ط���اق���ة  �ح���ت���ي���اج���ات 
ي���ق���رب م���ن مليوين  مل���ا  �ل�����ض��ن��وي��ة 
�ل�ضركة  مت���ت���ل���ك  ك���م���ا  ����ض���خ�������ص. 
بالرياح  �ل��ط��اق��ة  ل��ت��ول��ي��د  م�����ض��روع 
بقدرة 1 جيجاو�ط يف �أنقرة طورته 
YEKA، وكذلك م�ضروع للطاقة 
ميجاو�ط   100 بقدرة  �ل�ضم�ضية 
ب����ق����درة  و�آخ�����������ر   ،Niğde يف 
عنتاب،  غ����ازي  يف  م��ي��ج��او�ط   50
�أخ��رى يف  وم�ضاريع طاقة متجددة 

مدن خمتلفة من تركيا.
�لرئي�ص  ب���وع���زة،  ���ض��ام��ي��ة  ق��ال��ت  و 
�لتنفيذي و�ملديرة �لعامة ملجموعة 
“ملتيبالي” - بهذه �ملنا�ضبة - : “ 
’�نرتنا�ضونال  يف  ��ضتثمارنا  يعك�ص 
��ضرت�تيجيتنا  �لقاب�ضة‘  �نريجي 

من  زادت  التي  التطبيقات  ت�فر 
���س��ف��اف��ي��ة ال��ت�����س��ع��ري م����ن خلل 
املنتجات  لأ�سعار  مقارنة  تقدمي 
التي تباع عرب من�سات الإنرتنت. 
املتزايد من برامج  العدد  اأن  كما 

�ل��ت��وج��ه��ات �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ر�ه��ن��ة نحو 
�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة. ويعك�ص 
�لطاقة  �أجندة  �لتز�منا بدعم  ذلك 
�ملتجددة و�لنظيفة متا�ضياً مع روؤية 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة«.

مليار درهم اإجمايل الأ�صول   437.37
الأجنبية للم�صرف املركزي بنهاية يوليو املا�صي

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سا�س  على  امل��رك��زي  الإم���ارات  مل�سرف  الأجنبية  الأ���س���ل  اإج��م��ايل  ارتفع 
املا�سي  437.37 مليار درهم يف نهاية ي�لي�  اإىل   8.2% �سن�ي بن�سبة 

مقارنة بنح� 404.16 مليار درهم يف ي�لي� 2021.
الأ�س�ل  ال�سن�ي يف  املركزي الرتفاع  امل�سرف  اإح�سائيات  اأحدث  واأرجعت 
اخلارج  يف  البن�ك  لدى  وال�دائع  امل�سرفية  الأر�سدة  زي��ادة  اإىل  الأجنبية 
بن�سبة 4.6 % لتبلغ 252.67 مليار درهم بنهاية ي�لي� املا�سي مقارنة 

بنح� 241.46 مليار درهم يف ي�لي� 2021.
واأو�سحت اإح�سائيات امل�سرف املركزي اأن الأوراق املالية الأجنبية املحف�ظة 
حتى تاريخ ال�ستحقاق �سمن الأ�س�ل الأجنبية للم�سرف املركزي ارتفعت 
على اأ�سا�س �سن�ي بن�سبة %9.35 لتبلغ 133.35 مليار درهم يف نهاية 

ي�لي� املا�سي مقارنة بنح� 121.95 مليار درهم يف ي�لي� 2021.
وارتفعت الأ�س�ل الأجنبية الأخرى على اأ�سا�س �سن�ي بنح� %26 لت�سل 
 40.75 بنح�  املا�سي، مقارنة  ي�لي�  نهاية  درهم يف  51.35 مليار  اإىل 

مليار درهم يف ي�لي� 2021، بزيادة تعادل 10.6 مليار درهم.
الإمارات  لدولة  النقدية  املجاميع  اإح�سائيات  اأظ��ه��رت  مت�سل،  �سياق  يف 
مليار   114.9 اإىل  امل�سدر  النقد  ارتفاع  امل��رك��زي،  امل�سرف  عن  ال�سادرة 
 4.8% بن�سبة  �سن�ي  اأ�سا�س  على  ب��زي��ادة  املا�سي  ي�لي�  نهاية  يف  دره��م 

مقارنة بنح� 109.6 مليار درهم يف ي�لي� 2021.
وت�زع النقد امل�سدر ب�اقع 16.4مليار درهم للنقد بالبن�ك و98.5 مليار 

درهم للنقد املتداول خارج البن�ك وذلك يف ي�لي� املا�سي.
 622.1 اإىل  النقدية  ال���دائ��ع  زادت  امل��رك��زي،  امل�سرف  اإح�سائيات  ووف��ق 
 11.1% بن�سبة  �سن�ي  اأ�سا�س  على  بنم�  املا�سي  ي�لي�  يف  دره��م  مليار 

مقارنة بنح� 560 مليار درهم يف ي�لي� 2021.
اأ�سا�س �سن�ي بن�سبة %7.55 لت�سل اإىل  وارتفعت القاعدة النقدية على 
469.9 مليار درهم يف ي�لي� املا�سي مقارنة بنح� 436.9 مليار درهم 

يف ي�لي� 2021.

حتليل لغرفة جتارة دبي ي�صلط ال�صوء على اجتاهات التجارة الإلكرتونية وفر�صها يف الدولة

9.2 مليار دولر توقعات حجم �صوق التجارة الإلكرتونية يف الإمارات بحلول عام 2026

وقد ��ضتثمرت “ملتيبالي” موؤخر�ً 
�ال�ضتحو�ذ  يف  دره���م  م��ل��ي��ار�ت   10
على ح�ضة 7.3٪ يف �ضركة �أبوظبي 
)طاقة(.  ���ص.م.ع  للطاقة  �لوطنية 
�لرئي�ضية  �ال���ض��ت��ث��م��ار�ت  وت�����ض��م��ل 
�ال�ضتحو�ذ  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  �الأخ�����رى 
ع���ل���ى ج���م���ي���ع �أ�����ض����ه����م ����ض���رك���ة ب���ال 
للتربيد �لقاب�ضة، وهي و�حدة من 
�أك���رب �ل�����ض��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف قطاع 
ت��ربي��د �مل��ن��اط��ق ب��دول��ة �الإم�����ار�ت؛ 
“ملتيبالي” 367  ��ضتثمرت  كما 
مليون درهم )100 مليون دوالر( 
يف �لطرح �لعام �الأويل لهيئة كهرباء 
ومياه دبي )دي��و�( �لتي تعد و�حدة 

من �أبرز �ضركات �ملر�فق �ملتكاملة.
ظبي  “�ألفا  �ضركة  ��ضتحوذت  وق��د 
يف  م��ق��ره��ا  ي��ق��ع  �ل��ت��ي  �لقاب�ضة” 
�لعاملية  لل�ضركة  و�لتابعة  �أبوظبي 
�ل��ق��اب�����ض��ة ع��ل��ى ح�����ض��ة �ل����� 20% 
�ملتبقية من “�نرتنا�ضونال �نريجي 

�لقاب�ضة«.

جمموعة »ملتيبالي« تعزز حمفظتها يف قطاع املرافق 
% من �صركة »انرتنا�صونال انريجي القاب�صة« وت�صتحوذ على 80 

منتدى م�صتقبل ال�صناعات الغذائية 
يركز على ا�صرتاتيجيات ال�صتدامة

•• دبي-وام:

ت��ت��ن��اول ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة م��ن منتدى 
الذي  الغذائية،  ال�سناعات  م�ستقبل 
تنظمه وت�ست�سيفه جمم�عة م�سنعي 
الأغ���ذي���ة وامل�����س��روب��ات يف الإم������ارات، 
وتارة  �سناعة  غرفة  م��ع  بال�سراكة 
ال����غ����ذاء،  ت���ك���ن����ل����ج���ي���ا  ووادي  دب�����ي 
اأك��ت���ب��ر اجل���اري بفندق  5 و6  ي���م��ي 
مثل  احلي�ية  امل�ا�سيع  من  العديد   ،
واإدارة  ال��غ��ذائ��ي  والأم����ن  ال���س��ت��دام��ة 
التجزئة،  ت���ارة  يف  الإم�����داد  �سل�سلة 
املزارع.  وم�ستقبل  الرقمية  والتقنيات 
من  ع��دد  املنتدى  فعاليات  يف  ي�سارك 
ك��ب��ار امل�����س���ؤول��ني احل��ك���م��ي��ني وق���ادة 
الأع��م��ال والأك��ادمي��ي��ني وممثلي عدد 
البحثية واخل��رباء من  امل�ؤ�س�سات  من 
والك�يت  وال��ب��ح��ري��ن  ُع��م��ان  �سلطنة 
املتحدة  وامل��م��ل��ك��ة  وم�����س��ر  والأردن 
وف���رن�������س���ا و����س����ي�������س���را وال�����دمن�����ارك 
امل�س�ؤولني  م��ن  ع���دد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني مل���ن���اق�������س���ة ال���ف���ر����س 

والتحديات يف القطاع.

ديوا توؤكد اأهمية دور الإعالم يف تعزيز ركائز 
ال�صتدامة والتحول نحو القت�صاد الأخ�صر

•• دبي -وام: 

اأكد معايل �سعيد حممد الطاير، الع�س� املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومياه دبي، الدور املح�ري للإعلم يف تعزيز التنمية امل�ستدامة مبختلف اأبعادها 
القت�سادية، والجتماعية، والبيئية، ورفع ال�عي باأهمية التح�ل نح� القت�ساد 
ب�سفتها  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  م�ساركة  مبنا�سبة   - معاليه  وق��ال  الأخ�����س��ر. 
الذي  العربي،  الإع���لم  منتدى  م��ن  الع�سرين  ال���دورة  يف  ال�ستدامة”  “�سريك 
ينظمه نادي دبي لل�سحافة برعاية كرمية من �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكت�م، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال���زراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
وافتتحه اأم�س �سم� ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكت�م، رئي�س جمل�س دبي 
مكت�م،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  وت�جيهات  بروؤية   - للإعلم 
نح�  التح�ل  وتعزيز  لل�ستدامة  ك��ربى  اأهمية  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ت���يل 
القت�ساد الأخ�سر عرب زيادة العتماد على م�سادر الطاقة املتجددة والنظيفة يف 
اإطار ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وا�سرتاتيجية احلياد الكرب�ين 
الإنتاجية للطاقة من م�سادر  القدرة  %100 من  2050 لإم��ارة دبي لت�فري 
�سريكاً  الإع��لم  نعترب   : معاليه  واأ�ساف   .2050 العام  بحل�ل  النظيفة  الطاقة 
اأ�سا�سياً لنا يف هذه امل�سرية، حيث ي�سطلع بدور حم�ري يف ت�جيه ر�سائل هادفة 
تتناول ق�سايا ال�ستدامة التي ت�ليها قيادتنا الر�سيدة اهتماماً كبرياً، اإ�سافة اإىل 
وزيادة  ال�ستدامة  جمال  يف  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  جه�د  على  ال�س�ء  ت�سليط 
احلفاظ  ثقافة  ون�سر  الطاقة  ك��ف��اءة  وتعزيز  والنظيفة  املتجددة  الطاقة  ن�سبة 
على البيئة وال�ستهلك امل�س�ؤول وامل�ستدام للم�ارد الطبيعية، وت�سجيع ا�ستخدام 

ال�سيارات الكهربائية ال�سديقة للبيئة وغري ذلك من ممار�سات م�ستدامة.

16
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•• اأبوظبي- وام: 

برعاية كرمية من �سم� ال�سيخ خالد 
نهيان، ع�س�  اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد 
اأب�ظبي  لإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
التنفيذي،  اأب����ظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
للج�جيت�س�  ال��ع��امل  بط�لة  تنطلق 
ال����ت����ي ت����ق����ام حت�����ت م���ظ���ل���ة الحت������اد 
وت�ست�سيفها  للج�جيت�س�  ال����دويل 
دول�����ة الإم��������ارات خ����لل ال���ف���رتة من 
يف  املقبل  ن�فمرب   8 اإىل  اأكت�بر   29
�سالة "ج�جيت�س� اآرينا" مبدينة زايد 

الريا�سية. 
و���س��ت��ك���ن ال��ع��ا���س��م��ة اأب���ظ��ب��ي وجهة 
ميثل�ن  ولعبة  لع��ب   2000 لنح� 
اأربع  70 دول��ة للتناف�س يف  اأك��رث من 

فئات خمتلفة هي الكبار، و"حتت 21 
حتت  و"  عاما"،   18 و"حتت  عاما"، 

عاما".   16
الها�سمي،  ع��ب��دامل��ن��ع��م  ���س��ع��ادة  واأك�����د 
رئي�س الحتادين الإماراتي والآ�سي�ي 
النائب الأول لرئي�س الحتاد الدويل 
ال�سيخ  �سم�  دع���م  اأن  للج�جيت�س�، 
خ��ال��د ب��ن حم��م��د ب��ن زاي���د اآل نهيان 
�سمانة  ميثل  والريا�سيني  للريا�سة 
كربى وحجر الزاوية لنجاح الربامج 
ا�ست�سافة  يف  �سيما  ل  وال���ب���ط����لت، 

الفعاليات  ل���ك���ربى  الإم��������ارات  دول�����ة 
ري����ادة الدولة  ال��ري��ا���س��ي��ة وا���س��ت��م��رار 

عاملياً يف ريا�سة اجل�جيت�س�. 
اإىل  اأب�ظبي من جناح  وق��ال : تنتقل 
وا�ست�سافة  ت��ن��ظ��ي��م  وت���ا���س��ل  اآخ�����ر، 
ب��ط���لت ت��ن��ال اإع��ج��اب ال��ع��امل، وثقة 
ل حمدودة من الحتاد الدويل للعبة 
ال����ذي اأ����س���اد ب��ق��درت��ه��ا ال��ف��ائ��ق��ة على 
ا�ست�سافة بط�لة العامل للعام الثالث 

على الت�ايل يف اإجناز غري م�سب�ق. 
الرعاية  تعك�س  ال��ه��ا���س��م��ي:  واأ����س���اف 

ال���ك���رمي���ة ل�����س��م��� ال�����س��ي��خ خ���ال���د بن 
حر�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
البيئة  ت�فري  على  الر�سيدة  القيادة 
اأب����ن����اء وبنات  مّت���ك���ن  ال���ت���ي  امل���ث���ال���ي���ة 
الدولة من التاألق وحتقيق الإجنازات 
الريا�سية  امل���ن���اف�������س���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
اأثبت لعب�  وقد  والعاملية؛  الإقليمية 
املنتخب ال�طني اأنهم على قدر الآمال 
ق��ادرون على �سنع  واأنهم  والتطلعات، 
اللحظات املميزة التي ت�سعد جماهري 
ال�طن حينما يح�سل�ن على الفر�سة 

وال���دع���م امل��ن��ا���س��ب��ني، وه���� م��ا يتجلى 
م���ن خ����لل الدعم  م��ل��م������س��اً  واق����ع����اً 

اللحمدود من قيادتنا الر�سيدة. 
ج�جيت�س�  اأن  ال��ه��ا���س��م��ي  واأو�����س����ح 
بف�سل  م�ستمر  ت��ط���ر  يف  الإم�������ارات 
ال�سم�  ال��ك��ب��ري م���ن ���س��اح��ب  ال���دع���م 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����س��ي��خ 
ومتابعة  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
�سم� ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����س���  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأب�ظبي  اأب�ظبي رئي�س مكتب  لإمارة 

اأ�سبحت  بف�سلهما  والذي  التنفيذي، 
وم�طناً  ل���ل���ق���رار  م����رك����زاً  اأب����ظ���ب���ي 
ع��امل��ي��اً ل��ل��ري��ا���س��ة واأك�����رب م��ط���ر لها 
ال����ق����ارات.  وع��ل��ى �سعيد  يف خم��ت��ل��ف 
حت�����س��ريات امل��ن��ت��خ��ب ال����ط���ن���ي، قال 
احتاد  ع��ام  اأم��ني  ال�سام�سي  علي  فهد 
املنتخب  اإن  للج�جيت�س�  الإم������ارات 
حا�سمة  اإع�����دادي�����ة  م��رح��ل��ة  يف  دخ����ل 
انطلق  �سهر على  م��ن  اأّق���ل  بقاء  م��ع 
م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط���ل��ة، ل��ل������س���ل اإىل 
اأعلى درج��ات اجلاهزية، حيث يتطلع 

لقب  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل  ال���لع���ب����ن 
من  حتقق  ما  على  والبناء  البط�لة، 
الأخري  الإجن��از  اإجن���ازات، وخ�س��سا 
برمنجهام  العاملية  الأل��ع��اب  دورة  يف 
 5 بتحقيق  ت��ك��ل��ل  وال����ذي   ،2022
الإمارات.   لدولة  تاريخية  ميداليات 
الق�ة  ال�طني  املنتخب  وميلك لعب� 
الإجنازات  م�سرية  مل�ا�سلة  والدوافع 
ال���ت���ت����ي���ج، ولعل  م��ن�����س��ات  واع����ت����لء 
عام  يف  اأبطالنا  �سجلها  التي  الأرق���ام 
اآ�سي�ية البحرين يف  2022 واأبرزها 

مار�س ودورة الألعاب العاملية يف ي�لي�، 
خري �ساهد على التط�ر الكبري الذي 

ي�سهده ج�جيت�س� الإمارات. 
ال�طني  املنتخب  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
الحتفاظ  يف  جن����ح  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����س��� 
للج�جيت�س�  ال���ع���امل  ب��ط���ل��ة  ب��ل��ق��ب 
ال���ت���ي اأق��ي��م��ت ن�����س��خ��ت��ه��ا الأخ������رية يف 
ن�فمرب2021 باأب�ظبي، وترّبع على 
عر�س املناف�سات، حمققاً 53 ميدالية 
18 ذهبية و16 ف�سية  مل�نة ب�اقع 

و19 برونزية. 

الزاوية لنج�ح الربامج والبطولت وري�دة اأبوظبي الع�ملية  حجر  القي�دة  دعم   : • اله��سمي 
يتطلعون اإىل احلف�ظ على اللقب للع�م الث�لث على التوايل الإم�رات  اأبط�ل   : • ال�س�م�سي 

الكرة، ع�س� جلنة التط�ير يف الحتاد  العام لحت��اد  �سارك حممد عبداهلل ه��زام الظاهري الأم��ني 
الآ�سي�ي لكرة القدم، يف اجتماع اللجنة الذي ُعقد الي�م عرب تقنية الت�سال املرئي برئا�سة ال�سيد 

�سامل �سعيد ال�هيبي.
وبداأ الجتماع مب�سادقة جلنة التط�ير على مقرتح ا�ستحداث تعليمات جديدة للربنامج املتقدم يف 
الحتاد الآ�سي�ي لكرة القدم، وذلك من اأجل تب�سيط التعليمات وال�سيا�سات احلالية، وتاأ�سي�س اإطار 
عمل اأكرث �سفافية للحتادات ال�طنية والإقليمية امل�ستفيدة. و�ست�سهم التعليمات اجلديدة يف ت�فر 
و�س�حاً اأكرب يف مهام وم�س�ؤوليات كافة اأطراف اللعبة املعنية، كما اأنها �ستمهد الطريق لعملية اأ�سهل 
جلميع الحتادات ال�طنية والإقليمية، عرب تب�سيط وحت�سني الق�اعد الإجرائية التي حتكم عملية 
ال�ا�سح لربامج تط�ير الحتاد  التاأثري  �سعادتهم مبلحظة  اللجنة عن  اأع�ساء  واأع��رب  التطبيق. 

الآ�سي�ي لكرة القدم يف تعزيز قدرات واإمكانيات الحتادات ال�طنية والإقليمية، وذلك مع تقدمي 34 
احتاداً وطنياً للربنامج املتقدم للحتادات ال�طنية، و20 احتاًدا وطنًيا للربنامج املتقدم للأف�سلية، 
يف حني تقدم 15 احتاد وطني لل�ستفادة من امل�ساعدة املقدمة عرب الربنامج املتقدم لل�قت الإ�سايف. 
ويف ال�قت ذاته ، تقدمت 4 احتادات اإقليمية لل�ستفادة من الربنامج املتقدم للحتادات الإقليمية، 
فيها  الرتقاء  اأج��ل  الإقليمية من  الحت��ادات  تلك  دعم  ا�سرتاتيجية  برنامج  ب��دور  اللجنة  واأ���س��ادت 
حتت  الرائدة  الربامج  يف  امللح�ظ  التط�ر  على  اللجنة  اأع�ساء  واطلع  اجليدة.  احل�كمة  مبعايري 
مظلة اأكادميية التميز يف الحتاد الآ�سي�ي لكرة القدم، والتي مت الحتفال مبرور عام على اإطلقها، 
حيث ي�ستعد برناجمي �سهادة اإدارة كرة القدم ودبل�مة اإدارة كرة القدم لإطلق الن�سخة الرابعة لكل 

منهما خلل �سهر اأكت�بر اجلاري.

•• دبي-الفجر

واإدارة  القان�نية  ال�س�ؤون  اإدارة  بحثت 
اخلدمات الذكية يف احتاد الكرة �ُسُبل 
التعاون امل�سرتك وتبادل اخلربات مع 
وفد من مكتب اإدارة الدع�ى مبحاكم 

دبي.
جاء ذلك خلل الجتماع الذي ُعقد 
بح�س�ر  بدبي  الحت��اد  مقر  يف  اأم�س 
حمده ال�سام�سي مديرة اإدارة ال�س�ؤون 
و�سادي  الأم��ريي  وحممد  القان�نية، 
مدحت من الإدارة القان�نية، واأحمد 
الذكية،   اخل��دم��ات  اإدارة  مدير  بهادر 
وم��ن جانب حماكم   ، وك��رمي حممد 
دبي عدنان احلمادي مدير اإدارة اعداد 
ال��ه��ا���س��م��ي رئي�س  ال���دع���اوى، وع��م��ار 
البتدائية،  ال���دع���اوى  اع�����داد  ق�����س��م 
اإعداد  وفي�سل الزرع�ين رئي�س ق�سم 

ال�سراح  ح��م��د  ال���س��ت��ئ��ن��اف،  دع�����اوى 
ال�سام�سي  وع��ائ�����س��ة  دع������ى،  م���دي���ر 

رئي�س وحدة التميز امل�ؤ�س�سي.
العمل  اآل���ي���ة  اإىل  اجل��ان��ب��ان  وت���ط���رق 
مبحاكم  ال������دع�������ى  م���ك���ت���ب  داخ��������ل 
دب���ي، وال��ن��ظ��ام الإل���ك���رتوين اخلا�س 

اإر�سال  اإ���س��اف��ة ل��ط��رق وو���س��ائ��ل  ب��ه��ا، 
الإعلنات الق�سائية.

وع����ر�����س وف�����د حم���اك���م دب�����ي خلل 
الج���ت���م���اع خ���ط����ات ���س��ري ال���دع����ى 
وخ����ط�����ات ال���ت���اأك���د م���ن اإمت������ام كافة 
امل�����س��ت��ن��دات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ا، ح��ت��ى يتم 

املحاكم  اأم���ام  فيها  وال��ن��ظ��ر  عر�سها 
واللجان الق�سائية املخت�سة.

اإط��ار حر�س  ه��ذا الجتماع يف  وياأتي 
احت�����اد ال���ك���رة ع��ل��ى ت��ط���ي��ر خ���ربات 
م�ظفيه بالتعاون مع جميع امل�ؤ�س�سات 

احلك�مية يف الدولة.

حممد بن هزام ُي�صارك يف اجتماع جلنة التطوير يف الحتاد الآ�صيوي

تعاون م�صرتك بني احتاد الكرة وحماكم دبي

برع�ية خ�لد بن حممد بن زايد 

بطولة العامل للجوجيت�صو تنطلق 29 اأكتوبر اجلاري يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام: 

خلل  "الأريام" الأ���س���اء  واإ�سطبلت  القا�سمي  ماجد  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  خي�ل  خطفت 
الثنني  الأول  اأم�س  اأقيمت  التي  العربية،  اخليل  ال�طنية جلمال  الإم��ارات  بط�لة  افتتاح 
بال�سالة الكربى لأكادميية ب�ذيب مبنطقة اخلتم يف اأب�ظبي، برعاية �سم� ال�سيخ من�س�ر 
اإدارة  ال���زراء وزي��ر دي���ان الرئا�سة ، رئي�س جمل�س  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زاي��د 

جمعية الإمارات للخي�ل العربية.
ونظمت البط�لة جمعية الإمارات للخي�ل العربية مب�ساركة 132 من اخلي�ل العربية تع�د 
وا�سطبلت  القا�سمي  بن ماجد  ال�سيخ عبد اهلل  ومربطاً. وحققت خي�ل  60 مالكاً  لنح� 
"الريام" ثلثية لكل منهما خلل الأ�س�اط التاأهيلية الثمانية التي اأقيمت يف الي�م الأول 
اأول  ت�سدرت  عندما  الفعاليات  عجمان،  ملربط  ر�سيل"   . ج  "ع  املهرة  وا�ستهلت  للبط�لة. 

الأ�س�اط الذي خ�س�س للمهرات عمر �سنة "اأ"، حمقة 92.30 نقطة، ونالت املهرة "الأريام 
هميم" لإ�سطبلت الأريام �سدارة الق�سم "ب" بر�سيد 90.70 نقطة.

"اإ �س �سارقة" لل�سيخ عبد اهلل بن ماجد القا�سمي، املركز الأول يف �س�ط املهرات  واأح��رزت 
عمر �سنتني م�سجلة 91.80 نقطة، بينما ذهبت �سدارة فئة املهرات عمر 3 �سن�ات اىل "اإ 

�س حل�ة" من املربط نف�سه التي حققت 92.30 نقطة.
اأفكار" الثلثية خلي�ل ال�سيخ عبد اهلل بن ماجد القا�سمي، عندما ت�سدرت  "ع ج  واأكملت 
�س�ط فئة الأفرا�س عمر 4 6- �سن�ات، حمققة 91.90 نقطة، فيما ذهبت �سدارة �س�ط 
نالت  التي  "الأريام"  لإ�سطبلت  حنا"  "الأريام  اإىل  ف���ق،  وم��ا  �سن�ات   7 عمر  الأف��را���س 
واأكمل املهر "الأريام �سديد" الثلثية ل�سطبلت "الأريام"، بعدما ت�سدر  نقطة.   91.90
فئة الأمهار عمر �سنة "اأ" حمققاً 90.90 نقطة، واأحرز املركز الأول يف الق�سم "ب" "جلم�د 

اله�اجر" ملربط اله�اجر بر�سيد 91.50 نقطة.

ال�صعودية تفوز با�صت�صافة دورة الألعاب تاألق خيول عبد اهلل القا�صمي والأريام يف »الإمارات الوطنية« جلمال اخليل العربية
الآ�صيوية ال�صتوية 2029 

•• بنوم بنه -وام:

اأعلن املجل�س الأوملبي الآ�سي�ي ف�ز ملف اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة با�ست�سافة دورة الألعاب الآ�سي�ية ال�ست�ية يف 
ن�سختها التا�سعة والتي �ستقام يف عام 2029. 

ومن املقرر اأن ت�ست�سيف اململكة العربية ال�سع�دية دورة الألعاب يف م�سروع "تروجينا" مبدينة "ني�م" والذي يقع على بعد 
50 كيل�مرتا من �ساحل خليج العقبة.  وقع اتفاقية ال�ست�سافة يف العا�سمة الكمب�دية بن�م بنه خلل اجتماعات املجل�س 
الأوملبي الآ�سي�ي، الأمري عبد العزيز بن تركي الفي�سل وزير الريا�سة رئي�س اللجنة الأوملبية والباراملبية باململكة العربية 
ال�سع�دية، رئي�س الحتاد الريا�سي للت�سامن الإ�سلمي واملهند�س نظمي الن�سر الرئي�س التنفيذي ل�سركة "ني�م"، و راجا 

راندير �سينغ القائم باأعمال رئي�س املجل�س الأوملبي الآ�سي�ي. 

احتاد الكاراتيه يربم اتفاقية مع اأكادميية »مينتور« ل�صتك�صاف املواهب وتعزيز ن�صر اللعبة
•• دبي-وام: 

للكاراتيه  الإم����������ارات  احت������اد  وق�����ع 
"مينت�ر"  اأك���ادمي���ي���ة  م���ع  ات��ف��اق��ي��ة 
واكت�ساف  ل����رع����اي����ة  ال���ري���ا����س���ي���ة 
ل�سرتاتيجية  وتنفيذاً  امل���ه���ب��ني، 
املمار�سة  ق��اع��دة  ل��ت������س��ي��ع  الحت����اد 
ون�سر اللعبة حملياً، ودعم م�سريتها 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م����زي����د م����ن الإجن���������ازات 
وفق  الأكادميية  وتعمل  اخلارجية. 
�سن�ات   3 ت�ستمر  التي   - التفاقية 
امل�اهب  وا�ستقطاب  اكت�ساف  على   -

من  العمرية  امل��راح��ل  يف  ال�سغرية 
�سبل  وت���ف��ري  ع��ام��ا،   14 اإىل   10
ح�سر  مقابل.  دون  فنياً،  رعايتهم 
الت�قيع �سعادة الل�اء "م" نا�سر عبد 
الحتادين  رئي�س  ال��رزوق��ي  ال���رزاق 
الأول  النائب  والآ�سي�ي  الإم��ارات��ي 
للكاراتيه،  ال���دويل  الحت���اد  لرئي�س 
وامل��ه��ن��د���س ح��م��ي��د ���س��ام�����س الأم���ني 
ال�����ع�����ام ل�����لحت�����ادي�����ن الإم�������ارات�������ي 
ال����ب����ادي  اهلل  ود.ع�����ب�����د  وال����ع����رب����ي، 
جلنة  رئي�س  امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم���ني 
احل�كمة والتخطيط ال�سرتاتيجي 

ود.مايا  الإع��لم��ي��ة،  اللجنة  رئي�س 
وعدد  الأك��ادمي��ي��ة،  رئي�س  ال��ه���اري 
وتهدف  اجل��ه��ت��ني.  م�������س����ؤويل  م���ن 
اأ�س�سها  و���س��ع��ت  ال���ت���ي  الت���ف���اق���ي���ة، 
لتط�ير  ب���الحت���اد،  الفنية  اللجنة 
الكاراتيه  ممار�سة  ق��اع��دة  وت��سيع 
يف ال���دول���ة، وم�����س��اع��دة الأن���دي���ة يف 
اكت�ساف امل�ه�بني، وينتظر اأن تعزز 
الأكادميية من ت�اجدها يف املدار�س 
احلك�مية واخلا�سة، وداخل الأندية 
الريا�سية ، مع فتح الباب ل�ستقبال 
دب��ي. وتطمح  امل���اه��ب مبراكزها يف 
اإىل   20 ل��ت��ق��دمي م���ن  الأك���ادمي���ي���ة 
مركز  ب���ك���ل  م����ه����ب���ا  لع����ب����ا   25
ان�سمامهم  فر�س  وت���ف��ري  �سن�يا، 
اأو اختيار ال��سيلة  للأندية املحلية، 
الأن�سب وفق روؤي��ة الحت��اد. واعترب 
التفاقية  اأن  الرزوقي  نا�سر  الل�اء 
ت��ع��د ب���داي���ة مت��ك��ني ل��ل��ع��ب��ة حمليا 
وتعزيز  امل�����اه����ب  ا���س��ت��ك�����س��اف  ع���رب 
ان���ت�������س���اره���ا حت����ت م��ظ��ل��ة الحت������اد، 
ميكن  ال��ذي  املبكر  ال�سن  يف  خا�سة 
م�ه�بني  اك��ت�����س��اف  يف  ي�����س��اه��م  اأن 
�سغار لتحقيق الإجنازات م�ستقبل. 
الإمارات  كاراتيه  “اإجنازات  وق��ال: 
ب��ق���ة وجن��ح��ت يف و�سع  م��ت���اج��دة 
البط�لت  خ��ارط��ة  على  ثابتة  ق��دم 
والإقليمية  ال��ع��رب��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة؛ 
والقارية. وهدفنا يف املرحلة املقبلة، 
امل�ست�يني  على  التف�ق  ه��ذا  تعزيز 
ال��������دويل والأومل�������ب�������ي، خ���ا����س���ة مع 

بط�لة  تنظيم  يف  الإم������ارات  رغ��ب��ة 
واأ�����س����اف:  املقبل”.  ال���ع���ام  ال���ع���امل 
رقعة  وت��سيع  اللعبة  لن�سر  "ن�سعى 
اأجيال جديدة  انت�سارها ل�ستك�ساف 
الأعباء  تخفيف  مع  امل�ه�بني،  من 
املالية على عاتق اأولياء الأم�ر، حيث 
يت�ىل الحت��اد مع الأك��ادمي��ي��ة هذه 
جهتها  م��ن  امل�سرتكة".  امل�����س���ؤول��ي��ة 
اأو���س��ح��ت دك��ت���رة م��اي��ا ال��ه���اري اأن 
ريا�سة  دور  ت��ع��زز  الت��ف��اق��ي��ات  ه���ذه 
الإم�������ارات ومت��ك��ي��ن��ه��ا حم��ل��ي��ا متثل 
للأكادميية  امل�����س���ؤول��ي��ة  م���ن  ن���ع��ا 
اأن  اإىل  لف����ت����ة  امل���ج���ت���م���ع..  ت������اه 
اتفاقيات  اأب���رم���ت  ق���د  الأك���ادمي���ي���ة 
جديدة  م���اه��ب  لكت�ساف  م�سابهة 
مع  التعاون  خلل  من  الكاراتيه  يف 
التفاقية  مثل  الدولة  اأندية  بع�س 

مع نادي ال�سارقة يف 2019.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
االأربعاء  5  اأكتوبر 2022 العدد 13664

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
االأربعاء  5  اأكتوبر 2022 العدد 13664

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
االأربعاء  5  اأكتوبر 2022 العدد 13664

فقدان �صهادة اأ�صهم العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 

)ام�رات  املن�سوري  حممد  خ�لد  م�سيعد  احمد   / ال�سيد  فقد 
اجلن�سية(  �سه�دة اأ�سهم �س�درة من م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي.

رقم ال�سه�دة 10177204
عدد ال�سهم 151 �سهم�

فــروع  مــن  فـــرع  ــــرب  لأق ت�سليمه�  يــجــدهــ�  ممــن  الـــرجـــ�ء    
رقم    تيلفون  على  الت�س�ل  او  الإ�سالمي..  ابوظبي  م�سرف 

م�سكورا.   0509722275

ح�������س���ن   / امل��������دع���������  ف������ق������د 
حممد  �����س�����ده����رى  اع����ظ����م 
اجلن�سية  ب��اك�����س��ت��ان   ، اع��ظ��م 
رق������م  �������س������ف������ره  ج����������������از   -
من   )1851653BU(
يجده عليه الت�سال بتليف�ن 

رقم  0559624003    

فقدان جواز �صفر
امل����دع����� / رائ����ي����د اهلل  ف���ق���د 
باك�ستان     ، خ�����ان  ع���ل���ي  ب�����رد 
�سفره  ج��������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)2742821MT(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف����ن رق����م  

    0505468322

فقدان جواز �صفر
ف�����ق�����د امل��������دع���������/ ج����ل���ي���ت 
اوغ�������ن�������دا   ، ن�����اك�����اي�����ي�����م�����ا 
رقم  �سفره  ج����از  اجلن�سية 
 )A00006617( يرجى

ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اق���رب  او  ب�����س��ف��ارة اوغ����ن����دا 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 3728/2022/253 تنفيذ �صيكات
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 

م��س�ع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرتع رقم )926504( وال�سادر عن 2021/8/31 بقيمة )11340( 
درهم �سامل الر�س�م وامل�ساريف ، واملطالبة بقيمة ال�سيك املرتع رقم )385970( وال�سادر عن 2021/12/31 

بقيمة )13020( درهم �سامل الر�س�م وامل�ساريف 
طالب التنفيذ : ما�سرت �سكيب �سريفي�سيز )�س.ذ.م.م( - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ع�د ميثا - بردبي - دبي - �سارع 

مدينة دبي الطيبة - مبنى بناية ع�د ميثاء - �سقة 110 - مقابل فندق رافلز  
املطل�ب اإعلنهما : 1- الإحتاد للأفلم املل�نة )ذ.م.م( - �سفته : منفذ �سده  

�سده   منفذ   : �سفته   - مراد  ال  عبداهلل  مراد  حممد  عبداهلل   -2
م��س�ع الإعلن : قد اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 24360 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13664 بتاريخ 2022/10/5 
اعلن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 1843/2022/16 جتاري جزئي
املنظ�رة يف دائرة اإدارة الدع�ى الثالثة رقم 402

م��س�ع الدع�ى : املطالبة باإلزام املدعى عليهم باإزالة وحم� اإ�سم املدعي من الرخ�س التجارية التي �سبق واأن ورد فيها اإ�سمه 
ب�سفته “مدير “ ومن ثم خماطبة الدوائر الإقت�سادية التابع لها رخ�س املدعي عليهم التجارية لإزالة وحم� اإ�سم املدعي من 
كافة الدفاتر وال�سجلت بها. 3 اإلزام املدعى عليهم بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة ، وذلك كله بحكم م�سم�ل بالنفاذ 

املعجل الطليق من قيد الكفالة
املدعي : ليف ماله�ترا ه�س ماله�ترا

عن�انه : دبي - منطقة برج خليفة - اإعمار �سك�ير 4 _ مكتب رقم 208 _ هاتف رقم 0508888640-9714262227 
info@masadvocates.com و   m.alserkal@masadvocates.com : بريد اإلكرتوين _

�سفته: مدعى عليه  - املحدودة  تريازو  املطل�ب اإعلنهم :  1- 
)فرع( �سفته : مدعى عليه م  م  ذ  دى  تريازو  �سركة   -2

عليه مدعى  �سفته:   1 العني  فرع  بيع   منفذ   - م  م  ذ  دي  تريازو  �سركة   -3
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م��س�ع الإعلن : قد اأقام عليك��� الدع�ى وم��س�عها املطالبة باإلزام املدعى عليهم باإزالة وحم� اإ�سم املدعي من الرخ�س التجارية 
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مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
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الفجر الريا�ضي

ب���ن ثعل�ب  ����س���ع���ادة حم��م��د  اع���ت���ذر 
ال����درع����ي رئ���ي�������س احت������اد الإم��������ارات 
للم�سارعة واجل�دو �سفري ال�سداقة 
وال�سلم والإن�سانية للحتاد الدويل 
برئي�س  له  ات�سال  IJF، يف  للج�دو 
ال�سيد  ل���ل���ج����دو  ال������دويل  الحت������اد 
م�ؤمتر  ح�س�ر  عن  فايزر  ماري��س 
افتتحه  ال��ذي  للجميع(  )الريا�سة 
الحتاد الدويل للج�دو يف الفاتيكان 
اأم�س الأول وبرعاية وح�س�ر قدا�سة 
البابا فران�سي�س مب�ساركة 40 دولة 
ال��ع��امل يف روما  م��ن خمتلف ق���ارات 
اليطالية ،متمنيا الت�فيق للم�ؤمتر 
ل���ل���ح���دث  م����ن تبعات  ،مل�����ا  ال���ع���امل���ي 
واإن�سانية يف ظل  اإيجابية جمتمعية 
اجل��ه���د ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ظ��ل يبذلها 

رئ��ي�����س الحت����اد ال����دويل ل��ل��ج���دو يف 
امل�ؤمتر  ب��ع��ث  اأن  ب��ع��د   ، امل��ج��ال  ه���ذا 
للمجتمع  ر���س��ال��ة  ال�����س��ن���ي  ال��ع��امل��ي 
اجليل  ،خ���ا����س���ة  ب����اأ�����س����ره  ال��������دويل 

حلثهم  امل�ستقبل  اب��ط��ال  ال�����س��اع��د 
وغر�س  الت�سامن  م��ن  امل��زي��د  لبذل 
القيم الريا�سية النبيلة الرائعة من 
خلل عائلة اجل�دو يف العامل والتي 

يجب ان ت�س�د املجتمع الريا�سي يف 
الظروف  لتهيئة  العمل  م��ع  ال��ع��امل 
ملجتمع اف�سل يرفع �سعارات ال�سلم 
وال�سداقة والتنمية من اأجل اأجيال 

الغد .
من جهة ثانية – ت�سل اىل ط�سقند 
الأربعاء  ال��ي���م  اأوزبك�ستان  عا�سمة 
بعثة منتخبنا الأول للج�دو   10-5

لكبار  ال��ع��امل  بط�لة  يف  للم�ساركة 
اجل��������دو ال���ت���ي ت���ق���ام ه���ن���اك خلل 
اأكت�بر   12 اإىل   6 م����ن  ال����ف����رتة 
 86 م�ساركة  ت�سهد  وال��ت��ي  احل���ايل 
دول����ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا 9 دول ع��رب��ي��ة يف 
مقدمتها المارات.. كما ت�سهد تلك 
اأب����رز اللعبني  م�����س��ارك��ة  ال��ب��ط���ل��ة 
م�س�ار  �سمن  ال��ع��امل  يف  امل�سنفني 
ويراأ�س  ال��ق��ادم..  للأوملبياد  التاأهل 
البط�لة  ت��ل��ك  يف  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة 
ال�سر  اأم��ني  التميمي  نا�سر  ال�سيد 
اأم��ني خزينة الحت���اد الدويل  ال��ع��ام 
واأرب�����ع�����ة لع���ب���ني ح�سب  ل���ل���ج����دو، 
�سفيلي  ط�����لل  وه�����م  ت�����س��ن��ي��ف��ه��م، 
 81 حت����ت  وزن  يف  ي�������س���ارك  ال������ذي 
ك��غ��م، وج���رج����ري ع���م���ران يف حتت 

 90 حتت  يف  اآرام  وظافر  كغم،   90
ك��غ��م، وحم��م��دوف عمر ف���ق 100 
والتي  فيكت�ر  امل���درب  بجانب  كغم، 
املنتخب  ا�ستعدادات  نطاق  يف  ت�سب 

اأب������ ظ��ب��ي ج���ران���د �سلم  ل��ب��ط���ل��ة 
الكربى بعد اأ�سب�عني والتي �سهدت 
دول����ة من   60 م�����س��ارك��ة  ح��ت��ى الن 

بينها 11 دولة عربية 

•• احلمامات :الفجر 

تفتتح ع�سر ي�م غد اخلمي�س ر�سمياً 
اف��ت��ت��اح ر�سمي  وم����ن خ����لل ح��ف��ل 
البط�لة العربية 21 لل�سباب حتت 
18 �سنة والنا�سئني حتت 15 �سنة، 
�سنة،   13 حتت  للأ�سبال  والثانية 
�سنة،   15 حت��ت  للفتيات  والأوىل 
ينظمها  وال���ت���ي  ل��ل�����س��ي��دات  و12 
ل�سيدات،  للج�لف  العربي  الحت��اد 
وحتت رعاية واإ�سراف وزارة ال�سباب 
وال���ري���ا����س���ة وال���ل���ج���ن���ة الأومل���ب���ي���ة 
ج�لف  ن��ادي  ويحت�سنها  الت�ن�سية 
الزيت�ن  ملعبي  وع��ل��ى  ���س��ي��رتو���س 
كمهم  لكل  حفرة   9 ال  ذو  والغابة 
الت�ن�سية،  احل��م��ام��ات  م��دي��ن��ة  يف 
اجلاري،  اأكت�بر   9 لغاية  وت�ستمر 
100 لعب  ي��ق��ارب  مب�����س��ارك��ة م��ا 
11 دول���ة عربية  ولع��ب��ة مي��ث��ل���ن 
وال�سع�دية  والأردن  الإم��ارات  وهي 
وعمان  والك�يت  والبحرين  وقطر 
وت�ن�س  وليبيا  وال�س�مال  وم�سر 

البلد امل�سيف.
املناف�سات اخلمي�س

و�ستنطلق املناف�سات الر�سمية �سباح 
ع��ل��ى م�ست�ى  غ���د اخل��م��ي�����س  ي�����م 
للبنني  امل�����س��ارك��ة  املنتخبات  جميع 
وال�سيدات وعلى مدار ثلث ج�لت 
اجلن�سني  م���ن  امل�������س���ارك����ن  ي�����س��ع��ى 
الف�ز مبناف�سات الفردي والفرقي.

ومن املقرر اأن يت�سمن حفل الفتتاح 
والفرق  الع���لم  دخ����ل حملة  ع��ن 
اللجنة  ك��ل��م��ة  ث���م  وم����ن  امل�����س��ارك��ة 
الب��سماوي  ماهر  يلقيها  املنظمة 
رئي�س اجلامعة الت�ن�سية للج�لف، 
ث���م ك��ل��م��ة الحت������اد ال���ع���رب���ي، ومن 

الفن�ن  لبع�س  عرو�س  تقدمي  ثم 
ال�سعبية الت�ن�سية.

الجتماع الفني والإعلمي
الأربعاء  ال��ي���م  ب��رن��ام��ج  ويت�سمن 
عقد  ال�سباحية  ال��ت��دري��ب��ات  ع��ق��ب 
احلكام  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ف��ن��ي  الج���ت���م���اع 
والفنني  الإداري����������ني  وامل�������س���رف���ني 
البط�لة  ت��ف��ا���س��ي��ل  ك��اف��ة  ل��ع��ر���س 
اللعبني  اأ�سماء  واعتماد  ونظامها 
لت�زيع  ال��ق��رع��ة  م��را���س��م  واج������راء 
وتعقبه  املجم�عات،  على  اللعبني 
مع  املنظمة  للجنة  م��سعة  جل�سة 
تبداأ  ال��راب��ع��ة  ويف  الع���لم،  و�سائل 
الر�سمي  الف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  م��را���س��م 

للبط�لة.     
ال�ف�د حتد رحالها 

وك���ان���ت ج��م��ي��ع ال����ف����د ق���د حطت 
رح��ال��ه��ا مب��دي��ن��ة احل��م��ام��ات وكان 
ال���ف���د و�س�ًل  اأول  وف��د الإم����ارات 
ال�����س��ام�����س��ي الأمني  ب��رئ��ا���س��ة خ��ال��د 
املنتخبات  م���دي���ر  ل���لحت���اد  ال���ع���ام 
امل���دي���ر العام  ���س��ك��ي��ك  اك�����رم  وم���ع���ه 
ال�لين  �سمري  وامل��درب��ني  ل��لحت��اد 

وابريل ل�رين و 12 لعب ولعبة 
ميثل�ن منتخبات الإمارات لل�سباب 
والفتيات  والأ����س���ب���ال  وال��ن��ا���س��ئ��ني 
منتخباتنا  وخ�����س��ع��ت  وال�����س��ي��دات، 

للتاأقلم  ت��دري��ب��ي��ة  ح�س�س  ل��ث��لث 
باأج�اء  والدخ�ل  امللعب  ار�س  على 
امل�سرف  الظه�ر  بطم�ح  البط�لة، 

يف هذا املحفل العربي.

ماهر يرحب باجلميع 
ال��ب������س��م��اوي رئي�س  ورح����ب م��اه��ر 
للج�لف  ال���ت����ن�������س���ي���ة  اجل����ام����ع����ة 
ت�ن�س  ار�س  على  امل�ساركة  بال�ف�د 

اخل�سراء  والتي متثل البلد الثاين 
اأكد  كما  امل�����س��ارك��ة،  ال���ف���د  جلميع 
العر�س  ل���ه���ذا  امل���ب���ك���رة  اجل���ه����زي���ة 
اإخ�انه  للج�لف، ومبتابعة  العربي 
كافة اأع�ساء جمل�س الإدارة، واأ�ساف 
التي  اللجان  ت�سكيل جميع  لقد مت 
ت�ستهدف ال��س�ل بالبط�لة لأبعد 
تغيب  ل  وال��ت��ي  النجاحات  درج���ات 
اجل�لف  ريا�سة  عن  القائمني  عن 

يف ت�ن�س.
ك��م��ا وج���ه ���س��ك��ره ل��لحت��اد العربي 
يا�سر  م����ع����ايل  ب���ق���ي���ادة  ل���ل���ج����ل���ف 

ولإخ�انه  الحت���اد  رئي�س  الرميان 
واللجنة  الإدارة  جم��ل�����س  اأع�����س��اء 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل�����لحت�����اد ال���ع���رب���ي 
ال��ت���اج��د للمرة  ل��ل��ج���ل��ف، وث��م��ن 
 15 الأوىل ملنتخبات الفتيات حتت 
 13 �سنة وال��ث��ان��ي��ة الأ���س��ب��ال حت��ت 

اإدراج���ه���م���ا �سمن  وال���ت���ي مت  ���س��ن��ة 
للج�لف  ال��ع��رب��ي  اأج���ن���دة الحت����اد 
ال�سنية  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  وت�����س��ت��ه��دف��ان 
وك�سف  اللعبة  بن�سر  ت�سهم  وال��ت��ي 
ب�طننا  للعبة  ال����اع���دة  ال��ع��ن��ا���س��ر 

العربي.

•• دبي -الفجر

للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  ينظم 
مناف�سات  املقبل  ال�سبت  ي�م  البحرية 
�سباق اجل�لة الأوىل من بط�لة دبي 
43 قدما  املحلية  ال�سراعية  للق�ارب 
وذلك �سمن روزنامة امل��سم الريا�سي 
ومن   .2023-2022 ال���ب���ح���ري 
املقرر اأن ت�سهد روزنامة امل��سم احلايل 
�سباقني  ت��ن��ظ��ي��م   2023-2022
للق�ارب  دب���ي  ب��ط���ل��ة  م��ن��اف�����س��ات  يف 
ال�سباق  قدما،   43 املحلية  ال�سراعية 
ينتظر  فيما  املقبل  ال�سبت  ي�م  الأول 
ي����م ال�سبت  ال��ث��اين  ال�����س��ب��اق  ان ي��ق��ام 
امل�افق التا�سع ع�سر من �سهر ن�فمرب 
بنجاح  ا�ستهل  قد  النادي  وكان  املقبل 
ال��ري��ا���س��ي البحري  امل������س��م  ف��ع��ال��ي��ات 
���س��ه��ر �سبتمرب  ال��ث��ام��ن ع�����س��ر م��ن  يف 
الأوىل  اجل�لة  �سباق  باإقامة  املا�سي 
ال�سراعية  ل��ل��ق���ارب  دب��ي  بط�لة  م��ن 

املحلية 22 قدما الذي �سهد م�ساركة 
على  تناف�ست  قاربا   40 عن  يزيد  ما 
األقاب فئتي ال�سباب )حتت 21 �سنة( 

ثم  ����س���ن���ة(   16 وال���ن���ا����س���ئ���ني )حت�����ت 
�سباق اجل�لة الوىل من بط�لة دبي 
قدما   30 املحلية  التجديف  لق�ارب 

الذي �سهد م�ساركة 46 قاربا تناف�ست 
يف ال�س�طني املحلي واملفت�ح.

م���ا���س��ل��ة جناح  ال����ن����ادي يف  وي����اأم����ل 

املرتقب  ال�سباق  الفعاليات من خلل 
وان�������ه يجمع  ال�������س���ب���ت خ���ا����س���ة  ي�������م 
�سباقات  وال���ن����اخ���ذة يف  امل����لك  ك��ب��ار 

ال�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ح��ي��ث ت��ع��د فئة 
الق�ارب 43 قدما من اأهم ال�سباقات 
واأك���رثه���ا ج��م��اه��ريي��ة ك��م��ا اأن��ه��ا تعد 

الفئة الأعرق والأقدم يف جميع فئات 
الفعاليات الرتاثية املحلية.

بط�ل  مناف�سات  ان  بالذكر  اجل��دي��ر 
 43 املحلية  ال�سراعية  للق�ارب  دب��ي 
 2022-2021 امل��ا���س��ي  امل������س��م  يف 
بعد  غيابها  بعد  ق�يا  تناف�سا  �سهدت 
 ،2021-2020 م��������س���م  غ��ي��اب��ه��ا 
ح��ي��ث جن����ح  ط���اق���م ال����ق����ارب ح�سيم 
الرتتيب  ����س���دارة  ان���ت���زاع  يف   153
العام واإعتلء ال�سدارة بعد اجل�لتني 
الأوىل والثانية بر�سيد 4 نقاط تله 
 217 زل��زال  القارب  الثاين  املركز  يف 
الظفرة  ال��ق��ارب  ثم  نقاط   6 بر�سيد 
 11 بر�سيد  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف   87

نقطة.

43
ال�سراعية  ال����ق�����ارب  ���س��ب��اق��ات  ت��ع��د 
الأق��������دم  ه�����ي  ق����دم����ا   43 امل���ح���ل���ي���ة 
ال��ف��ئ��ات اخلا�سة  ك���ل  ب���ني  والأع�������رق 

املحلية  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق���ارب  ب�سباقات 
على الإط��لق وقد نظم اأول �سباق يف 
وحتديدا   1988 ع���ام  دب���ي  ���س���اط��ئ 
ي�م التا�سع والع�سرين من �سهر يناير 
و���س��ه��د ال�����س��ب��اق وق��ت��ه��ا م�����س��ارك��ة 19 
ال�سباق  ه��ذا  يف  اللقب  وك���ان  حممل 

من ن�سيب القارب املل�س 15 
البحرية  ال�سباقات  ذاك���رة  وحتتفظ 
الط�يلة  للم�سافات  القفال  �سباق  اأن 
 1991 ع����ام  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ت��ني  يف 
�سهدتا  ق���د   1992 ع����ام  وال���ث���ان���ي���ة 
ان  قبل  الفئة  ه��ذه  يف  حاميا  تناف�سا 
يقام �سباق م�سرتك يف الن�سخة الثالثة 
عام 1993 جمع فئتني اثنني الأوىل 
43 قدما  املحلية  ال�سراعية  الق�ارب 
والثانية ال�سفن ال�سراعية املحلية 60 
قدما لختيار الأن�سب والأكرث حتمل 
اأعتمدت  حيث  البحار  اأع���ايل  لأم����اج 
 60 املحلية  ال�سراعية  ال�سفن  بعدها 

قدما كفئة يف ال�سباق الكبري.

بعثة منتخبن� ت�سل اليوم ط�سقند: 

الدرعي يعتذر عن ح�صور موؤمتر اجلودو العاملي يف الفاتيكان

ولعبة ميثلون 11 دولة  لعب   100

افتتاح عر�س عربي اجلولف اليوم  بتون�س اخل�صراء 

اأوىل حمط�ت بطولة 3023-2022

�صباق القوارب ال�صراعية 43 قدما يف �صواطئ دبي ال�صبت

•• اأبوظبي-وام:

مع مرور 4 ج�لت من بط�لة دوري اأدن�ك لكرة القدم للمحرتفني، اأ�سبح 
ال�سارقة ه� الفريق ال�حيد الذي احتفظ بالعلمة الكاملة يف امل�سابقة حتى 
بامل�سابقة هذا  التي خا�سها   4 ال�  املباريات  الف�ز يف جميع  الآن حيث حقق 

امل��سم. 
مع  ومقارنتها  الفريق  بها  يتمتع  التي  والأرق���ام  الإح�سائيات  خ��لل  وم��ن 
من  الت�سديدات  ودق��ة  ال��دف��اع  ق���ة  اأن  يت�سح  امل�سابقة،  يف  مناف�سيه  باقي 
بعد هذين  وياأتي  الآن،  ال�سارقة حتى  �ساهمت يف جناح  التي  العنا�سر  اأه��م 
العن�سرين عن�سر اآخر �ساهم بقدر كبري يف هذا التف�ق وه� وفرة الأهداف. 
على  احلفاظ  حيث  من  امل�سابقة  يف  مناف�سيه  جميع  على  ال�سارقة  ويتف�ق 

ا�ستقبال للأهداف بعدما  البط�لة  اأقل فرق  يزال  ال�سباك؛ لأنه ل  نظافة 
الثالثة،  باجل�لة  عجمان  اأم��ام  مباراته  يف  كانا  فقط،  هدفني  �سباكه  تلقت 
والتي انتهت بف�زه 3-2، فيما مل تهتز �سباكه يف املباريات الثلثة الأخرى. 
كما ت�سدر ال�سارقة قائمة الأف�سل يف دقة الت�سديد بن�سبة 58.97 %، ويليه 

عجمان )56.67 %(، طبقا لح�سائيات رابطة املحرتفني الإماراتية. 
للم�سابقة  ال�سارقة  ���س��دارة  يف  املهمة  الع�امل  م��ن  الأه���داف  وف��رة  وك��ان��ت 
واحتفاظه بالعلمة الكاملة حتى الآن حيث �سجل الفريق 11 هدفا يف 4 

مباريات مبت��سط يقرتب من 3 اأهداف للمباراة ال�احدة. 
ول يتف�ق عليه �س�ى العني حامل اللقب، والذي �سجل 12 هدفا يف مباريات 
الأ4 الأوىل بامل�سابقة.  وعلى م�ست�ى باقي الإح�سائيات، ياأتي ال�سارقة يف 

مراكز تالية خلف باقي املناف�سني. 

على  ال�ستح�اذ  معدل  يف  ال�سابع  املركز  الفريق  يحتل  املثال،  �سبيل  وعلى 
الكرة بن�سبة %53، فيما يت�سدر الن�سر القائمة ب�%68، ويليه اجلزيرة 
"%65"، وال�حدة "64 %" وال��سل "%57" و�سباب الأهلي "56%" 

ثم العني �ساد�سا وبنف�س ن�سبة ال�سارقة. 
وياأتي ال�سارقة �ساد�سا يف ن�سبة امل�اجهات الناجحة ب� %51.49، ويت�سدر 
ثم   52.57% ال���ح��دة  ويليه   53.82% بن�سبة  ال��ع��ني  ف��ري��ق  القائمة 
اجلزيرة 52.2 % ويليه احتاد كلباء %52.16 ثم �سباب الأهلي خام�سا 

 .  52.3%
ويف املراوغات الناجحة، ياأتي ال�سارقة رابعا ب�34 مراوغة، ويت�سدر القائمة 
ثم  مراوغة"،   38" الأه��ل��ي  �سباب  ويليه  مراوغة"،   41" الن�سر  ف��ري��ق 

اجلزيرة "34 مراوغة" . 

وحل ال�سارقة �ساد�سا يف قائمة اأكرث الفرق من حيث عدد التمريرات ب��اقع 
1602 متريرة، ويت�سدر القائمة فريق اجلزيرة "2351 متريرة"، ويليه 
الن�سر "2300 متريرة"، ثم ال�حدة "1942 متريرة" وال��سل "1851 

متريرة" والعني "1737 متريرة" . 
يت�سدر  فيما   84.39% بن�سبة  �ساد�سا  ال�سارقة  ياأتي  التمرير،  دق��ة  ويف 
اجلزيرة ب�%88.18 ثم الن�سر %86.30 ويليه العني بنف�س الن�سبة ثم 

ياأتي ال�حدة 84.55 % وال��سل 84.33 %. 
وبالن�سبة للتمريرات الناجحة يف ملعب املناف�س، ياأتي ال�سارقة �سابعا بر�سيد 
اجلزيرة  ث��م  مت��ري��رة،   1094 القائمة  الن�سر  ويت�سدر  مت��ري��رة،   859
899 متريرة، وال��سل 819 متريرة، والعني  وال�حدة  متريرة،   1081

668 متريرة.  الأهلي  و�سباب  متريرة   804

قوة الدفاع ودقة الت�صديد كلمة ال�صر يف �صدارة دوري اأدنوك للمحرتفني 

Date 5/ 10/ 2022  Issue No : 13664
Dubai Courts of First Instance Notice

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No : 253/2022/3989- Cheques Execution

Held In : Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject : Claiming the value of the returned Cheque no (000065) Issued 
by Ras Al Khaimah National Bank amount of (25000) and the returned Cheque no 
(000066) Issued by Ras Al Khaimah National Bank amount of (25000)
Execution request : Vijay Kishore Lachhwani
Address : Emirate of Dubai Deira - Alsouq Alkabeer - Street no 9 - Alsouq Alkabeer 
Building - ground floor- Shop no 2- Near Ali Bin Abi Talib Mosque
To be notified : 1- Sobi Bonatomal by Abu Bakr -as Respondent
Subject of Notice : A case has been filed against you, the above-mentioned executive 
case and obligated you to pay the amount executed 51605 to execution request or to 
court treasury Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in 
the event of non compliance with the aforementioned decision within 15 days from the 
date of publishing this announcement
Prepared by : Muhammad Amin Abdullah Muhammad Amin Sheikhi
Date of approval: 15:38:13 03-10-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533Date 5/ 10/ 2022  Issue No : 13664
Ajman Federal Court of First Instance - Case Management Office

Declaration of a Notary of Fulfillment (by publication) - In both Arabic and English
Declaration No. MOJAU_2022_0081905

At the request of the Notifier / Tariq Rajeh Talib At-Tayeb - Jordanian
To the Notified/ Miezan Ar-Rahman Peyar Ahmed - Bangladeshi
the Subject Matter of the Lawsuit: As the notifier has issued (3) checks to the notifier, as on the due 
date of the checks, the notifier turned to cash the checks on their due date, but they reverted without 
cashing due to (the signature does not match), and their data are as follows: 1- Check No. (000019) for 
the amount of (10,000) AED, with a due date 20 09-2021 AD from bank account No. 019100326817 
which has been drawn on Mashreq Bank, the name of the bank account holder in the check is Miezan 
Ar-Rahman Peyar Ahmed, who is the authorized signatory.  2- 2- Check No. (000029) for the amount 
of (8,883) AED with a due date of 19-12-2021 from bank account No. 019100326817 which has 
been drawn on Mashreq Bank, the name of the bank account holder in the check is Miezan Ar-
Rahman Peyar Ahmed, who is the authorized signatory. 3- 3- Check No. (000032) for the amount of 
(8,333) AED, with a due dated 19-02-2022 from bank account No. 019100326817, which has been 
drawn on Mashreq Bank, the name of the bank account holder in the check is Miezan Ar-Rahman 
Peyar Ahmed, who is the authorized signatory. Accordingly, the notifier asks you to pay the amounts 
of the above mentioned indebtedness, no later than five days from the date of the declaration of 
the publication of this legal warning, otherwise the notifier will take legal measures. In the case of 
rejection or frequency of such declaration, I will unfortunately have to resort to the judiciary to file a 
lawsuit against you, with you bearing all judicial fees, expenses and attorney fees.
Abdel Malik Khalfan An-Nakbi
Chief of Case Management Office 
Ajman Federal Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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Date 5/ 10/ 2022  Issue No : 13664
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In Case No. 16/2022/907 - Commercial Banking Partial
Heard before : First Commercial College Department No. 13
Case subject : (1) Judgment to expel the defendants from the company and the 
commercial license of the company (Emirates Youth People's Kitchen, a civil 
business company) with License No. (614842) and to cross out their names from 
the commercial register of the company and the license and to record that release 
on the articles of incorporation at the court of your esteemed court in the rules. (2) 
Obliging the defendants to bear their share of the losses and fixed debts, according 
to the consultant's expertise report. (3) Obligating the defendants to pay fees, 
expenses and attorney's fees.
Plaintiff : Abdullah Ali Ahmed Mohammed Al Awar
Address : Emirates-Dubai-Emirate-Laqarhoud-Deira-Dubai-Bushkar Building 
Building-Office Apartment No. 304-Next to Jejiko Metro Station.
Part to be served : 1- Syed Mahdi Syed Ali, the updater of Sabz Wari - capacity: Defendant 
Notification subject : He has instituted a lawsuit against you and its subject (1)
Judgment to expel the defendants from the company and the commercial license 
of the company (Emirates Youth People's Kitchen, a civil business company) with 
License No. (614842) and to cross out their names from the commercial register of 
the company and the license and to record that release on the articles of incorporation 
at the court of your esteemed court in the rules. (2) Obliging the defendants to bear 
their share of the losses and fixed debts, according to the consultant's expertise 
report. (3) Obligating the defendants to pay fees, expenses and attorney's fees. 
And a session was set for her on Monday 10-10-2022 at 10:00 am in the remote 
litigation room BULDING_DESC& So you are required to attend or your legal 
representative and you must submit your notes or documents.
Prepared by : Bashayer Abdul Rahman Muhammad Abdullah Al Mulla
Approval date : 03/ 10/ 2022 08:59:15
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بعدما لعب دوراً اأ�سا�سياً يف منحه لقبه الأول يف الدوري الإيطايل لكرة القدم منذ 2011، تعززت مكانة اجلناح 
الربتغايل رافايل لياو يف ميلن العريق يف ظل امل�ست�ى امللفت الذي يقدمه اأي�ساً يف م�ستهل امل��سم اجلديد، 
"رو�س�نريي" حتلم باأن يق�دها ل�ستعادة اأجماد املا�سي والأم�سيات القارية ال�ساحرة.  ما جعل جماهري 
عاد ميلن اىل دوري اأبطال اأوروبا امل��سم املا�سي لأول مرة منذ 2013-2014، اإل اأن م�س�اره انتهى 
عند دور املجم�عات يف نتيجة كانت مت�قعة اىل حد ما يف ظل وج�د ليفرب�ل الإنكليزي واأتلتيك� مدريد 
الآن،  لكن  بي�يل.  �ستيفان�  لعب�  ميلكها  التي  القليلة  اخل��ربة  ظل  ويف  الربتغايل،  وب�رت�  الإ�سباين 
اإح��راز لقبه الأول يف  يدافع ميلن عن مكانته كبطل للدوري الإيطايل ويريد الذهاب بعيداً يف حلم 
دوري الأبطال منذ 2007 حني ت�ج به للمرة ال�سابعة، مع�ًل على جنمه الربتغايل البالغ 23 عاماً 
والذي �سيك�ن مركز الثقل يف ت�سكيلة بي�يل خلل لقاء الأربعاء يف لندن �سد ت�سل�سي الإنكليزي، وذلك 
يف اجل�لة الثالثة من مناف�سات املجم�عة اخلام�سة التي يت�سدرها الفريق الإيطايل من تعادل مع ريد 
ب�ل �سالزب�رغ النم�س�ي )1-1( وف�ز على دينام� زغرب الكرواتي )3-1(. وبعدما �سجل 14 هدفاً مع 12 
متريرة حا�سمة امل��سم املا�سي يف جميع امل�سابقات، بداأ لياو امل��سم احلايل بطريقة واعدة جداً اأي�ساً بت�سجيله 

اأربعة اأهداف مع �سبع متريرات حا�سمة يف ت�سع مباريات حملية وقارية.
وكانت الهزمية ال�حيدة التي مني بها ميلن هذا امل��سم �سد ناب�يل يف الدوري املحلي وح�سلت 
فريق  على  ال�ساب  ال��دويل  اجلناح  تاأثري  حجم  على  وا�سحاً  م�ؤ�سراً  يعطي  ما  لياو،  بغياب 
العديدة  الإ�سابات  "�ستامف�رد بريدج" �سهلة يف ظل  بي�يل. ولن تك�ن مهمة ميلن يف 
التي يعاين منها، بينها الفرن�سيان تي� هرنانديز واحلار�س مايك مانيان، لكن الف�ز 
الرائع الذي حققه الفريق ال�سبت يف الدوري �سد اإمب�يل يظهر اأن معن�ياته مرتفعة 

جداً رغم الغيابات.
ولعب لياو الدور الأ�سا�سي يف هذا الف�ز الدراماتيكي لي�س لت�سجيله وح�سب هدف 
تاأكيد النقاط الثلث يف ال�قت بدل ال�سائع، بل بتمريره كرتي الهدفني الآخرين 
الثانية  الدقيقة  يف  التعادل  ه��دف  تلقى  ثم   79 الدقيقة  يف  تقدم  ال��ذي  لفريقه 
 90+3 الدقيقتني  يف  هدفني  و�سجل  ي�ست�سلم  مل  لكنه  ال�سائع،  بدل  ال�قت  من 
بريدج"  "�ستامف�رد  الأربعاء يف  امل�عد  على  لياو جم��دداً  �سيك�ن  والآن،  و90+6. 
حيث �سيحاول اإبقاء فريقه يف ال�سدارة التي يعتليها حالياً بفارق نقطة عن دينام� 

زغرب.
ويف حال جنح لياو يف قيادة فريقه اىل الع�دة بنتيجة اإيجابية من لندن، �سيعزز رغبة 
ت�سل�سي بالتعاقد معه، وه� الذي تقدم بعر�س غري ر�سمي هذا ال�سيف ل�سمه من 

الفريق الل�مباردي من دون اأن يح�سل على مبتغاه.
وُيقدر ميلن قيمة لياو باأكرث من 100 ملي�ن ي�رو ويريد ال�ستفادة اىل اأق�سى 
حد من هذا ال�ستثمار، اإدراك��اً منه اأن الربتغايل �سين�سم يف نهاية املطاق اىل اأحد 
رئي�س  باعه  اأن  منذ  خارجها  "رو�س�نريي"  ب��ات  التي  الغنية  الأوروب��ي��ة  الأن��دي��ة 
باول�  الفني  واملدير  النادي  اأ�سط�رة  واأك��د  بريل��سك�ين.  �سيلفي�  ال�سابق  ال���زراء 
"من  اأنه  اأ�ساف  اأن ميلن رف�س عر�ساً من ت�سل�سي، لكنه  مالديني ال�سهر املا�سي 
غري املجدي اأن تك�ن رومان�سياً... عندما يتم تقدمي عرو�س من ن�ع معني، ل اأحد 
غري قابل للبيع". ويحاول ميلن اإقناع الربتغايل بتمديد عقده احلايل الذي ميتد 
حتى 2024، وقد ذكرت �سحيفة "ك�ريريي ديل �سريا" اأن النادي عر�س على اجلناح 
الدويل راتباً �سن�ياً بني 6 و7 مليني ي�رو، يف حماولة منه لتجنب خ�سارة خدماته.

وياأمل ميلن بت�قيع ال�سفقة اجلديدة قبل نهائيات م�نديال 2022 التي تنطلق يف 
20 ت�سرين الثاين/ن�فمرب، وحيث من املت�قع اأن يلمع جنم لياو يف امللعب القطرية. 
�سب�رتينغ  مبدير  التقى  مالديني  اأن  اأي�ساً  الربتغالية  "ريك�رد"  �سحيفة  وزعمت 
ي�رو  ملي�ن  الع�سرين  مبلغ  ح�ل  املفاو�سات  من  كجزء  مرتني  فاراندا�س  فريدريك� 

الذي يتعني على لياو دفعه لناديه ال�سابق.
واأنهى لياو من جانب واحد عقده مع �سب�رتينع يف 2018 بعد هج�م امل�سجعني على 

ملعب متارين النادي، وان�سم اىل ليل الفرن�سي.
ووفقاً للتقارير، يحاول ميلن اإبرام �سفقة مع النادي الربتغايل على اأمل اأن يقنع 
لياو بالبقاء يف "�سان �سريو" لفرتة ط�يلة، وهذا ما تتمناه جماهري "رو�س�نريي" 

بعدما �ساهدت الربتغايل يتط�ر اأمامها لي�سبح اأحد اأف�سل اللعبني يف العامل.

•• اأبوظبي-وام:

بعد 12 عاما من الغياب ب�سبب احلرب العاملية الثانية، 
عادت احلياة اإىل بط�لت كاأ�س العامل لكرة القدم من 
العديد  �سهدت  التي  بالربازيل   1950 ن�سخة  خ��لل 
من الأحداث، قبل انطلقها وخلل فعاليات البط�لة، 
ظلت حمف�رة يف الذاكرة رغم مرور اأكرث من 7 عق�د 

حتى الآن. 
واأثرت الظروف التي عا�ستها اأوروبا بعد �سن�ات احلرب 
م�جة  ت���ال��ت  حيث  الن�سخة  ب��ه��ذه  امل�����س��ارك��ة  حجم  يف 
خمتلفة  لأ�سباب  والغيابات  والن�سحابات  الع��ت��ذارات 
كان يف مقدمتها اأن عددا من الدول الأوروبية مل ت�سع 
امل�ساركة يف امل�نديال وتكاليفها �سمن اأول�ياتها يف ظل 

الظروف القت�سادية التي خلفتها احلرب. 
اإيطاليا(  )يف   1934 ن�سختي  اأوروب���ا  نظمت  وبعدما 
العاملية  احل����رب  ان�����دلع  ق��ب��ل  ف��رن�����س��ا(  )يف  و1938 
لكرة  ال���دويل  الحت���اد  مينح  اأن  منطقيا  ك��ان  الثانية، 
القدم )فيفا( حق ا�ست�سافة م�نديال 1950 لإحدى 
دول اأمريكا اجلن�بية خا�سة واأن معظم الدول الأوروبية 
مل تكن على ا�ستعداد ل�ست�سافة امل�نديال يف فرتة ما 

بعد احلرب التي و�سعت اأوزارها يف 1945 . 
الن�سخة  كانت   ، و1946   1942 ن�سختي  اإلغاء  وبعد 
الربازيل  تقدمت  حتى  بالإلغاء  مهددة  اأي�سا  التالية 

بطلب اإىل الفيفا يف 1946 ل�ست�سافة البط�لة. 
1950 بدل  اأن تقام البط�لة يف  وا�سرتطت الربازيل 
من امل�عد املقرتح يف 1949 ، كما اأ�سر املنظم�ن على 
الأوىل،  الن�سخة  ال��ذي طبق يف  املجم�عات  نظام  ع���دة 

وغاب عن الن�سختني الثانية والثالثة. 
من  نابعا  املجم�عات  دور  اإق��ام��ة  على  الإ���س��رار  وك���ان 
ال�سفر  على  الأوروب��ي��ة  املنتخبات  ت�سجيع  اإىل  احلاجة 
اإىل اأمريكا اجلن�بية وقطع م�سافات �سفر �سا�سعة، ومل 
يكن منطقيا اأن تتكبد املنتخبات م�سقة ال�سفر خل��س 
التي خ�سرت يف  مباراة واح��دة مثلما حدث للمنتخبات 
الدور الأول بكل من ن�سختي 1934 و1938، اإ�سافة 
اإىل اأن خ��س اأكرث من مباراة يف البط�لة �سيدر عائدات 

اأكرب على هذه املنتخبات وعلى املنظمني. 
امل�سيف،  البلد  ممثل  ال��ربازي��ل��ي،  املنتخب  ت��اأه��ل  وم��ع 
ونظريه الإيطايل حامل اللقب دون ت�سفيات، اقت�سرت 
تك�ن  اأن  مقررا  ك��ان  مقعدا؛   14 على  الباقية  املقاعد 
7 مقاعد لأوروب��ا و6 للأمريكتني ومقعد واحد  منها 

لآ�سيا. 
ان�سحبت  اجلن�بية،  اأمريكا  يف  البط�لة  اإقامة  وبرغم 
منتخبات الأرجنتني والإك�ادور وبريو بعد اإجراء قرعة 
الأرجنتني  ان�سحاب  للبط�لة؛ وكان  امل�ؤهلة  الت�سفيات 

ب�سبب النزاع مع الحتاد الربازيلي للعبة. 
����س���ارك���ت منتخبات  امل��ن��ت��خ��ب��ات،  ه����ذه  ان�����س��ح��اب  وم����ع 
البط�لة  يف  وت�سيلي  وب�ليفيا  وب��اراج���اي  اأوروج�����اي 
رفقة املنتخب الربازيلي، كما �سارك املنتخبان الأمريكي 

واملك�سيكي من اأمريكا ال�سمالية. 
ال���ق���ارة الآ�سي�ية  ال��ه��ن��دي م��ن  امل��ن��ت��خ��ب  ت��اأه��ل  وب��ع��د 
ت�سبب اإ�سرار املنتخب الهندي على عدم انتعال لعبيه 

ت��ع���ده��م ع��ل��ي��ه��ا، يف ان�سحاب  ل��لأح��ذي��ة، يف ظ��ل ع���دم 
انتعال  الفيفا على  البط�لة ب�سبب حر�س  الفريق من 

اللعبني للأحذية. 
ك��م��ا ان�����س��ح��ب امل��ن��ت��خ��ب��ان ال���رتك���ي وال���س��ك��ت��ل��ن��دي من 
البط�لة بعد تاأهلهما لينخف�س عدد املنتخبات امل�ساركة 

يف البط�لة اإىل 13 منتخبا فح�سب. 
غريبة  بطريقة  جمم�عات   4 على  املنتخبات  ووزع��ت 
مل ت�����س��ه��ده��ا اأي ن�����س��خ��ة اأخ�����رى ح��ي��ث ���س��م��ت ك���ل من 
 3 م��ق��اب��ل  منتخبات   4 وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  املجم�عتني 
م��ن��ت��خ��ب��ات ب��امل��ج��م���ع��ة ال��ث��ال��ث��ة وم��ن��ت��خ��ب��ني ف��ق��ط يف 

املجم�عة الرابعة. 
جمم�عة  كل  مت�سدر  تاأهل  على  البط�لة  نظام  ون�س 
اإىل الدور التالية الذي اأقيم بنظام دوري من دور واحد 
النقاط  ع��دد  لي�سبح  املتاأهلة  الأرب��ع��ة  املنتخبات  ب��ني 
ال��دور معيارا لرتتيب  التي ح�سدها كل فريق يف هذا 
خ��س  م��ن  ب��دل  الأوىل  الأرب��ع��ة  امل��راك��ز  يف  املنتخبات 

ن�سف نهائي ونهائي. 
املفاجاآت  اأبرز  كانت  البط�لة،  الأول من  الدور  وخلل 
هي ف�ز املنتخب الأمريكي على نظريه الإجنليزي 0-1 
، وعندما اأر�سلت النتيجة اإىل ال�سحف الإجنليزية م�ساء 
، اعتقد العامل�ن بها ب�ج�د خطاأ مطبعي  ي�م املباراة 
واأن النتيجة هي ف�ز املنتخب الإجنليزي 10-1 يف ظل 

الفارق الكبري بني م�ست�ى الفريقني. 
واإ�سبانيا  واأوروج��������اي  ال���ربازي���ل  منتخبات  وت��اأه��ل��ت 
الربازيلي  املنتخب  وف��از  ال��ث��اين،  ال���دور  اإىل  وال�س�يد 
تعادل  فيما   1-6 اإ�سبانيا  وع��ل��ى   1-7 ال�س�يد  على 
فاز  2-2 ثم  الإ�سباين  اأوروج����اي مع نظريه  منتخب 

على نظريه ال�س�يدي 3-2 ب�سع�بة. 
للتت�يج  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب  اأم���ام  مهيئا  ال��سع  وب��دا 
بلقبه الأول يف بط�لت كاأ�س العامل من خلل مباراته 
الأخرية يف امل�سابقة اأمام منتخب اأوروج�اي والتي بدت 
بحاجة  ال��ربازي��ل��ي  الفريق  ك��ان  حيث  نهائية  ك��م��ب��اراة 
فيما  باللقب  الف�ز  اأج��ل  من  فقط  التعادل  نقطة  اإىل 
كان منتخب اأوروج���اي بحاجة اإىل الف�ز ليت�ج بلقبه 

العاملي الثاين. 
ا�ستاد  م��درج��ات  يف  م�سجعا  و854  األ��ف��ا   199 واأم���ام 
"ماراكانا"، انتهى ال�س�ط الأول بالتعادل ال�سلبي رغم 
م�ساركة اللعب اأدميري، الذي ت�ج هدافا لهذه الن�سخة 
بر�سيد 8 اأهداف، ثم تقدم املنتخب الربازيلي بهدف يف 

بداية ال�س�ط الثاين. 
م�سيفه  على  الطاولة  قلب  اأوروج����اي  منتخب  ولكن 
األ�سيدي�س جيجيا  بت�قيع  ثانيهما  و�سجل هدفني جاء 
م�سجع  األ����ف   200 ن��ح���  ل��ي�����س��ي��ب   79 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
بال�سمت التام يف املدرجات ويق�د فريقه للف�ز باللقب 
العاملي الثاين بعد 20 عاما من التت�يج بلقب الن�سخة 

الأوىل عام 1930 باأوروج�اي. 
هذه  على  وامل�سجع�ن  الربازيلية  ال�سحافة  واأطلقت 
املباراة لقب "ماراكانازو" اأو "ف�سيحة ماراكانا" ن�سبة 
اإىل ا�ستاد ماراكانا الذي اأقيمت عليه املباراة يف ري� دي 
النهاية احلزينة للحلم  امللعب  جانريو حيث �سهد هذا 

الربازيلي الذي بداأ قبل البط�لة ب�سن�ات. 

•• عوا�سم- وام:

اإىل  ت�سيل�سي  لفريق  اجلديد  الفني  املدير  ب�تر  جراهام  يتطلع 
قيادة الفريق لتحقيق انت�ساره الأول يف دوري اأبطال اأوروبا هذا 

امل��سم عندما ي�ست�سيف ميلن الإيطايل الي�م. 
ويلتقي الفريقان الي�م يف واحدة من اأهم مباريات اجل�لة الثالثة 
بالبط�لة حيث يحتل ت�سيل�سي املركز الأخري يف املجم�عة بر�سيد 
بر�سيد  املجم�عة  واح��دة فيما يرتبع ميلن على �سدارة  نقطة 

نقاط.   4
وكانت مباراة ب�تر الأوىل مع ت�سيل�سي �سهدت تعادل الفريق مع 
اأول نقطة  1-1 يف هذه املجم�عة ليح�سد  �سالزب�رج النم�ساوي 
له، ولكن الف�ز يف مباراة الي�م �سيك�ن �سروريا اإذا اأراد ت�سيل�سي 
احلفاظ على فر�سته جيدة يف التاأهل للدور الثاين “دور ال�16” 
املجم�عات  ب��دور  له  بداية  اأ���س���اأ  امل��سم  ه��ذا  الفريق  ق��دم  بعدما 

للبط�لة منذ م��سم 2000-1999. 

نف�سه  امل������س��م  يف  امل��ج��م���ع��ات  ب���دور  التقيا  الفريقني  اأن  وامل��ث��ري 
وانتهت املباراتان بالتعادل، ولكن ت�سيل�سي اأنهى   2000-1999
املجم�عة وحل ميلن  وقتها يف �سدارة  املجم�عات  دور  فعاليات 
يف املركز الأخ��ري.   ويف نف�س املجم�عة “اخلام�سة” الي�م، يحل 

دينام� زغرب الكرواتي �سيفا على ريد ب�ل �سالزب�رج. 
يف  امل��م��ي��زة  ان��ط��لق��ت��ه  م���ا���س��ل��ة  اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  وي��ت��ط��ل��ع 
ال��ت���ايل يف  الثالث على  الف�ز  احل��ايل من خ��لل حتقيق  امل��سم 
فيما  الدمناركي  ك�بنهاجن  ي�ست�سيف  ال�سابعة عندما  املجم�عة 
الثانية  امل��ب��اراة  يف  اأ�سبيلية  على  �سيفا  دورمت���ن��د  ب�رو�سيا  يحل 
بعد  ه��ائ��ل��ة  معن�ية  دف��ع��ة  �سيتي  مان�س�سرت  ون���ال  ب��امل��ج��م���ع��ة.  
عقب  الأ�سب�ع  هذا  مطلع  الإجنليزي  ال��دوري  فعاليات  ا�ستئناف 
كبريا  ف���زا  الفريق  وحقق  الدولية،  الأجندة  ب�سبب  ت�قف  فرتة 
�سهدت  م��ب��اراة  يف  ي�نايتد  مان�س�سرت  ج��اره  على   3-6 وتاريخيا 
اأرقام مميزة وقيا�سية ملان�س�سرت �سيتي ومهاجمه الرنويجي  عدة 

اإيرلنج هالند الذي ي�ا�سل انطلقته الفريدة مع الفريق. 

ويتطلع هالند اإىل ت�سجيل املزيد من الأهداف مع الفريق حمليا 
واأوروبيا بعدما �سجل 3 اأهداف )هاتريك( يف ديربي مان�س�سرت. 

بدوري  م��ب��اراة   21 26 هدفا يف  اإىل  ر�سيده  رف��ع  وك��ان هالند 
اأبطال اأوروبا مع الفرق التي لعب لها حتى الآن، وتبدو الفر�سة 

�سانحة اأمامه الي�م مل�ا�سلة �سجله التهديفي املتميز. 
النت�سارات  نغمة  ا�ستعادة  اإىل  اللقب  حامل  مدريد  ري��ال  و�سعى 
التعادل  ت�قفت من خلل  بعدما  الأوروب��ي��ة  من خلل م�سريته 

الأ�سب�ع.  هذا  مطلع  الإ�سباين  الدوري  يف  اأو�سا�س�نا  مع   1-1
ويخ��س ريال مدريد اختبارا مثريا الي�م يف املجم�عة ال�ساد�سة 
بدوري الأبطال حيث يلتقي �ساختار دونيت�سك الأوكراين �ساحب 
4 نقاط بفارق نقطتني خلف  املركز الثاين يف املجم�عة بر�سيد 
ريال مدريد فيما يلتقي ليبزج )بدون نقاط( مع �سلتيك )نقطة 

واحدة( يف املباراة الأخرى باملجم�عة. 
باري�س  اأم��ام  بنفيكا  مباراتي  الي�م  الثامنة  املجم�عة  ت�سهد  كما 

�سان جريمان وي�فنت��س مع مكابي حيفا. 

اليوم.. ت�صيل�صي يتحدى ميالن ومان�ص�صرت �صيتي يواجه كوبنهاجن يف دوري اأبطال اأوروبا 

اأبطال اأوروبا.. باري�س �صان جرمان بلكنة برتغالية 
باري�س  عّزز  باوليتا،  بيدرو  الرمز  نهاية حقبة مهاجمه  �سنة على   15 بعد 
اأبطال  دوري  الأرب��ع��اء يف  الي�م  بنفيكا  ال��ذي يحل �سيفا على  �سان جرمان 
اأوروبا لكرة القدم، روابطه مع الربتغال وت�ّسد ذلك يف ال�سخ�سية الق�ية 

ملديره الريا�سي ل�ي�س كامب��س ورباعي دويل برتغايل.
ا�سبح ل�ي�س كامب��س هذا ال�سيف املدير الريا�سي الق�ي يف �سان جرمان، 

بعدما اعترب مرجعاً عاملياً يف �سناعة النتقالت.
ا�ستفاد كامب��س الذي حّل بدل من الربازيلي لي�ناردو املقال من من�سبه، 
من علقته اجليدة مع عائلة كيليان مبابي الذي عرفه لدى مروره مب�ناك� 

الفريق. مكامن  على  للقب�س   ،"2016-2013"
الفذ  وامل���درب  ج���رج مندي�س  ال�سهري  الأع��م��ال  وكيل  م��ن  القريب  ال��رج��ل 
ال�سمايل  ليل  ن��ادي  م��ن  قدمية  اأخ���رى  معرفة  ا�ستدعى  م�ريني�،  ج���زي��ه 

الفريق  على  ي�سرف  الذي  غالتييه  كري�ست�ف  املدرب   ،"2020-2017"
منذ مطلع امل��سم بدل من الأرجنتيني ماوري�سي� ب�كيتين�.

جمال  �سيق  رغم  الفريق،  على  �سخ�سيته  وال�سارم  املن�سبط  املدير  فر�س 
باعارة  املرغ�بني، مكتفياً  بيع لعبيه غري  �سان جرمان  املناورة لعدم قدرة 
معظمهم. مفتقراً اإىل �سي�لة كافية يف ظل قي�د اللعب املايل النظيف، اأخفق 
ين�سبه  ف�سل  اإ�سايف.  ومهاجم  مدافع  ب�سم  قطرياً  اململ�ك  العا�سمة  فريق 
هرنيكي  اأنتريو  النادي  يف  ال�سابق  الريا�سي  واملدير  م�اطنه  اإىل  كامب��س 
الآن، ه� اف�سل لعب  النادي م�ساألة ت�سريف اللعبني. حتى  اأوكله  الذي 
ب�سفقة  ب���رت���  م��ن  والع�سرين  الثانية  اب��ن  و�سل  ج��رم��ان.  �سان  يف  جديد 
اىل  امللعب  و�سط  يف  نف�سه  فيتينيا  فر�س  ي���رو.  ملي�ن   40 بلغت  معق�لة 
جانب النجم الإيطايل املخ�سرم مارك� فرياتي، ويتكاملن �س�ياً من خلل 

القدرات القتالية والنكباب نح� الهج�م. وفيما كان �سان جرمان ن�سطاً يف 
قطاع خط ال��سط، فر�س فيتينيا نف�سه على باقي اللعبني يف هذا اخلط.

كان لعب �سب�رتينغ ال�سابق مغم�راً لدى قدومه �سيف 2021، قبل اإغلق 
باب النتقالت. لكن الظهري الأي�سر �ساحب النزعة الهج�مية، مل يتاأخر يف 

فر�س نف�سه بني جن�م الفريق الباري�سي وه� مل يتخط الع�سرين.
القرار  ا�سحاب  لكن  الم��ر،  ب��ادئ  م��ع��اراً  و�سل  بدنياً:  وق���ي  تقني  �سريع، 
دول��ي��ة مقابل  م��ب��اراة   16 اق��ام��ة �ساحب  تثبيت  ي��ت��اأخ��روا يف  باري�س مل  يف 
الت�سكيلة الباري�سية،  يف  ا�ستعرا�ساً  الأكرث  يك�ن  ل  قد  ي�رو.  ملي�ن   40
والثلثني  ابن احلادية  دانيل� وح�ّسه اجلماعي جعلت من  اأدوار  تعّدد  لكن 
امل��درب الأمل��اين ت�ما�س ت�خل، �سارك يف  عن�سراً �سرورية يف الت�سكيلة. مع 
ارتايل  كمدافع  اأو  ال��سط  يف  بديل  كخيار  الآن  يلعب  لكنه  ال��دف��اع،  خط 

بح�سب احلاجة. دانيل� القادم من ب�رت� معاراً قبل تثبيت عقده يف 2021، 
ُيعّد من الأ�س�ات امل�سم�عة يف اأروقة الفريق، وه� لعب اأ�سا�سي يف املنتخب 

الربتغايل الذي ي�ستعد لنهائيات م�نديال قطر 2022.
برز ا�سمه يف كاأ�س اأوروبا 2016، لكن ال�سابات اأعاقت تقدم م�سرية رينات� 
�سان�سي�س البالغ راهناً 25 �سنة. بعد تت�يجه الأوروبي مع الربتغال، ان�سم 
لبايرن مي�نيخ الأملاين دون اأن يفلح بفر�س ا�سمه، فاأعري اإىل �س�ان�سي �سيتي 
انتاجاً، فح�سل  اأكرث  اإىل ليل الفرن�سي  انتقاله  2017. كان  الإنكليزي يف 
انتقاله اىل �سان  2021، لكن  ا�سراف غالتييه يف  ال��دوري حتت  على لقب 

جرمان اأخرياً اأوقعه جمدداً يف فخ ال�سابات.
مل يكن ا�ستعداده كافياً هذا امل��سم ثم اأثيب يف الع�سلة املقّربة، ومل ي�سارك 

اأ�سا�سياً �س�ى مرة واحدة هذا امل��سم.

•• ال�سارقة-وام:

ال�سارقة  و ينظمه جمل�س  كلباء  الذي حتت�سنه  وادي احلل�  للم�ساركة يف جري  الت�سجيل  بداأ 
ال��ربج، �سمن  اأم��ام امل�قع الأث��ري يف وادي احلل� بالقرب من  اأكت�بر اجل��اري،   9 الريا�سي يف 
على  والفئات  الأعمار  خمتلف  حتفز  التي  املجتمعية  الريا�سية  والفعاليات  للأن�سطة  خطته 

ممار�سة الريا�سة. 
الداعمة والراعية، وت�سمل  امل�ؤ�س�سات واجلهات  بالتعاون والتن�سيق مع عدد من  الفعالية  تقام 
�سباقات مل�سافة 10 كلم و 5 كلم و 1.5 كلم للم�اطنني وامل�اطنات والعم�م، ويت�قع م�ساركة 
www.eevents.ae/" الرابط  عرب  الت�سجيل  خلل  من  اجلن�سني،  من  ريا�سياً   200

املقبل.  اجلمعة  ي�م  الت�سجيل  باب  �سيغلق  " حيث   wadialhelo
واأو�سح يا�سر عمر الدوخي مدير اإدارة الفعاليات الريا�سية واملجتمعية اأن النجاح الذي �سهدته 
الن�سخة الأوىل للفعالية �سجع على ا�ستمرارها واحت�سانها للن�سخة الثانية، م�سيفاً اأن الفعالية 
تكر�س ثقافة الريا�سة كاأ�سل�ب حياة بالن�سبة لكل اأبناء الإمارة، من�ها اأن �سباق 10 كلم �سينطلق 
ال�ساعة 6:15 �سباحا، وبفا�سل قدره خم�س دقائق �سينطلق �سباق 5 كلم، ثم �سباق 1،5 كلم، 

ليتم تت�يج الفائزين باملراكز الأوىل ملختلف الفئات ال�ساعة 7:30 �سباحا. 
ووجه الدوخي الدع�ة للجميع للت�سجيل وامل�ساركة يف احلدث الذي �سيح�سل فيه كل م�سارك 
احلل�  وادي  ب��رج  ويت��سطه  مربع  �سكل  على  �سممت  تذكارية  ميدالية  على  النهاية  خ��ط  يف 

التاريخي. 

اأبطال اأوروبا.. لياو يعيد الأمل مليالن 
با�صتعادة اأجماد املا�صي 

مونديال 1950.. عودة متعرثة 
ومفاجاأة اأمريكية و�صدمة برازيلية 

كلباء حتت�صن الن�صخة الثانية جلري وادي احللو 
خ�سر مدرب منتخب الربتغال لكرة القدم فرناندو 
بلده،  يف  ال�سرائب  �سلطات  مع  معركته  �سانت��س 
اليها  جل��اأ  التي  التحكيم  هيئة  ق��ررت  بعدما  وذل��ك 
ا�سطر  ي���رو  4.5 ملي�ن  ا���س��رتداد مبلغ  اأم��ل  على 
الطعن  يف  النظر  ع��دم  �سريبي،  تعديل  بعد  لدفعه 
الإعلم  و�سائل  نقلته  حلكم  وف��ق��اً  قبله  م��ن  امل��ق��دم 

املحلية.
وقررت ال�سلطات املالية يف الربتغال فر�س �سرائب 
اإ�سافية على الدخل الذي تقا�ساه املدرب البالغ 67 
دف��ع��ه الحتاد  وال���ذي  و2017   2016 ب��ني  ع��ام��اً 

�سانت��س،  تخ�س  جلمعية  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ربت��غ��ايل 
مما �سمح له بخف�س حجم دخله وبالتايل ال�سريبة 

املت�جبة عليه.
ونقلت وكالة "ل��سا" عن �سانت��س ق�له يف بيان "اأنا 
ل�ست مديناً بقر�س واحد مل�سلحة ال�سرائب"، م�سرياً 
اىل اأن املبلغ الذي تطالب به ال�سلطات ال�سريبية قد 

مت دفعه بالفعل.
الربتغايل  املنتخب  على  ال�سراف  �سانت��س  ويت�ىل 
اأوروبا  "�سيلي�ساو"  م��ع  عقده  وم��دد   ،2014 منذ 

حتى نهائيات كاأ�س اأوروبا 2024.

مدرب الربتغال �صانتو�س يخ�صر معركته مع �صلطات ال�صرائب 



عرو�س ترتدي ال�صواد انتقامًا 
من عائلة زوجها

التحكم  حاولت  التي  عري�سها  عائلة  من  النتقام  عرو�س  ق��ررت 
بها وارتدت ث�ب زفاف رخي�س الثمن بالل�ن الأ�س�د خلل حفل 

الزفاف.
يف  ترقيتها  عرقلة  عمداً  حاول�ا  زوجها  اأه��ل  اإن  العرو�س  وتق�ل 
العمل يف حماولة لإجبارها على ال�ستماع اإىل مطالبهم ب�ساأن ي�م 
زفافها، حيث قال ال�الدان اإنها كانت من�سغلة جداً بحياتها املهنية 

بحيث ل ميكنها ال�ستماع اإليهما.
،عندما  عك�سية  بنتائج  ج��اءت  العري�س  وال��دي  ا�سرتاتيجية  لكن 
اختارت امل��راأة ارت��داء ف�ستان اأ�س�د رخي�س يف ي�م زفافها، قبل اأن 

تدفع مبلغاً �سخماً مقابل ف�ستان عمل فاخر نكاية بهما.
وكانت العرو�س تاأمل يف اأن ُيظهر ف�ستان "النتقام" ل�الدي زوجها 
اأن عملها كان مهماً لها مثل ي�م زفافها، واأن جه�دهما لإبعادها 

عن الرتكيز على حياتها املهنية قد باءت بالف�سل.
و�ساركت املراأة التي اأ�سبحت مطلقة الآن ق�ستها على م�قع ريدت 
حيث قالت "اأراد والدا زوجي ال�سابق اأن يتم الأمر على طريقتهما، 
اأجل  من  اأعمل  كنت  اأنني  ال�سابق  زوج��ي  اأعلمت  رف�ست.  لكنني 
احل�س�ل على ترقية واأخربت والديه حيال ذلك". واأ�سافت "لقد 
ال�سابق  زوج���ي  جعل  خ��لل  م��ن  ترقيتي  تخريب  حم��اول��ة  ق���ررا 
ي�سايقني با�ستمرار يف العمل وبداأ جداًل ط�يًل معي، حتى اأ�سبح 

مرهقة جداً بحيث ل ميكنني الرتكيز يف العمل. 

يطلق النار على طفل وي�صيبه 
ب�صبب ديك

الأو�سط �سرقي لبنان حادثا خطريا،  البقاع  املرج يف  �سهدت بلدة 
حيث اأ�سيب طفل باإطلق نار ونقل اإىل امل�ست�سفى ب�سبب "ديك".

�سن�ات( على  القادر ح�سني )9  اأق��دم عبد  اأن  بعد  ووق��ع احل��ادث 
حماولة ا�ستعادة ديكه اخلا�س من بني دجاجات تع�د ل�سعد الدين 

حممد )65 �سنة(، فبادر الأخري باإطلق النار عليه.
اإ�سابة  اأعقاب  يف  باحلادث  ف�ريا  حتقيقا  الأم��ن  �سلطات  وفتحت 
الطفل ال�سحية ب�سظايا يف ال�سدر والظهر، ح�سبما قالت م�سادر 

اأمنية مل�قع "�سكاي ني�ز عربية".
منيف  البقاع  يف  ال�ستئنايف  ال��ع��ام  النائب  اأن  امل�سادر  واأو���س��ح��ت 
وت�سليمه  بالق�ة  ال��ن��ار  مطلق  اإح�����س��ار  ال��ف���ر  على  طلب  ب��رك��ات، 

للق�ساء املخت�س.
اإن  عربية"،  ني�ز  "�سكاي  مل�قع  الطفل  وال��د  حم�د  ح�سني  ق��ال 
على  اأ�سدقائه  اأحد  ا�سطحبه  بابني  خا�س  ديك  احلادث  "�سبب 
الدجاجات  ب��ني  وو���س��ع��ه  اجل����ريان،  بيت  اإىل  رمب���ا،  امل���زاح  �سبيل 

هناك".
اإىل  "اعرت�س اجل��ار وطلب من طفلي عدم احل�س�ر  الأب:  تابع 
فاأطلق  لي�ستعيد ديكه،  اأن يذهب �سباحا  اأ�سر  ابني  اأن  اإل  املكان، 
اجلار النار عليه من �سرفة منزله واأ�سابه ب�سظايا ا�ستقرت قرب 

الرئتني ويف الظهر".
اأو�سح حم�د اأن "مطلق النار جاره وبينهما �سلة ن�سب، وي�سكن يف 

بلدة املرج منذ اأكرث من 20 عاما".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نوبل الطب للعامل ال�صويدي �صفانتي بابو 
�سّكل منُح رائد علم املجني الإحاثي ال�س�يدي �سفانتي باب� جائزة ن�بل للطب وعلم وظائف الأع�ساء  اأم�س الأول 
الثنني تت�يجاً لدوره يف حتديد الت�سل�سل الكامل ملَجني الإن�سان البدائي ويف تاأ�سي�س هذا الخت�سا�س الذي ي�سعى 
الب�سرية يف  اإىل معرفة خ�سائ�س اجلينات  القدمية  الع�س�ر  العائد ملتحجرات  الن�وي  من خلل در�س احلم�س 

غابر الأزمنة.
الب�سر  "اأر�ست الأ�سا�س ل�ستك�ساف ما يجعل  اأن اكت�سافات �سفانتي باب�  الفائزين  امل�كلة اختيار  اللجنة  واعتربت 
الب�سر  ع��ن  الأح��ي��اء  الب�سر  التي متيز جميع  الخ��ت��لف��ات اجلينية  اإظ��ه��ار  م��ن خ��لل  م��ن ن�عها،  ف��ري��دة  كائنات 

املنقر�سني".
وبف�سل حتديد ت�سل�سل عظمة ُعرث عليها يف �سيبرييا عام 2008 ، اأتاح باب� اأي�ساً اكت�ساف وج�د من�ذج اآخر من 
اأ�سباه الب�سر خمتلف عن غريه ومل يكن معروفاً �سابقاً، ه� رجل ديني�س�فا الذي كان يعي�س يف اآ�سيا ويف ما ا�سبح 
2 يف املئة ح�سل بني ا�سباه الب�سر املنقر�سني راهنا  اأن انتقال للجينات بن�سبة   2009 حالياً رو�سيا. واكت�سف عام 

كاإن�سان نياندرتال، والن�سان العاقل.
و�سبه �سفانتي باب� البالغ 67 عاماً واملقيم يف اأملانيا منذ عق�د حيث يعمل يف معهد ماك�س بلنك املرم�ق، اأبحاثه 
تبعات  الراهن  الن�سان  اإىل  للجينات  القدمي  النتقال  لهذا  وكان  الب�سرية".  اجلينات  يف  الآثار  عن  "بالتنقيب 

فيزي�ل�جي ملم��سة الي�م من خلل تاأثريه مثل على طريقة تفاعل نظامنا املناعي مع الأمرا�س.
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�صيارة مطلية بالذهب وم�صفحة بالكامل
ك�سفت �سركة دارتز م�ت�رز م�ا�سفات �سيارتها اجلديدة، التي تعد من بني 
"اأكرث ال�سيارات جن�نا يف العامل". وقالت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية 
 ،"Prombron SUV" اإن اأ�سعار ال�سيارة اجلديدة، التي تاأتي �سمن فئة
تبداأ ب�750 األف ي�رو، وت�سل اإىل اأكرث من 1.05 ملي�ن ي�رو، يف حال اأرادها 
تعتمد  ال�سيارة  اأن  واأو�سحت  بالكامل.  بالذهب وم�سفحة  الزب�ن مطلية 
لكنها  الريا�سية،  اإ�س"  اإل  جي  "مر�سيد�س-مايباخ  �سيارة  على  بالأ�سا�س 
مغطاة بهيكل من "الكرب�ن كيفلر". ويت�سمن الت�سميم الداخلي الفخم 
خزنة، تعمل بب�سمة الإ�سبع، لل�سيجار واملكياج الباهظ الثمن، بالإ�سافة 
للر�سا�س،  م�ساد  ل��درع  وخزنة   "AK47" ل�سلح  منف�سلة  خزنة  اإىل 
املتخ�س�سة  ال�سركة  وت�فر  الثعبان.  جلد  اأو  التم�ساح  جلد  من  م�سن�ع 
يف �سناعة ال�سيارات امل�سفحة، ومقرها لتفيا، خدمة ترقية احلماية اإىل 
"STANAG"، وه� امل�ست�ى املحدد من قبل "النات�"، مقابل 300 األف 
اإ�سافة درع مقاوم للنفجار، للحماية  اإ�سافية. ويعني هذا امل�ست�ى  ي�رو 
من هجمات القنابل اليدوية وانفجارات الألغام ونريان املدفعية الثقيلة. 
وذكرت "ديلي ميل" اأن ال�سيارة قادرة على بل�غ 100 كيل�مرت يف ال�ساعة 
يف اأقل من 3.8 ثانية. وت�اجه "دارتز" جمم�عة من النتقادات من قبل 
احلي�انات  من  اأج���زاء  ا�ستخدام  على  ب�سدة  يعرت�س�ن  الذين  الن�سطاء، 

النادرة يف �سياراتها الفخمة.

الكالب ال�صالة تالحق اآكل النمل احلر�صفي 
الذي  احلر�سفي  النمل  اآك��ل  حلي�ان  تهديد  اأك��رب  ياأتي  م�ائله،  معظم  يف 
يتم التار به من الب�سر. لكن يف تاي�ان، ت�اجه هذه الثدييات املتق�سرة 
خطرا خمتلفا: زيادة اأعداد الكلب ال�سالة. راأى الطبيب البيطري ت�سنغ 
�ساو-ت�نغ )28 عاما( ما ميكن للكلب اأن يفعله بهذه املخل�قات اللطيفة 
اإنقاذ  على  عمل  املا�سي،  ال�سهر  ه�سين�س�.  يف  م�ست�سفى  يف  مناوباته  اأثناء 
حياة ذكر �سغري من حي�ان اآكل النمل احلر�سفي كان يحت�سر يف الربية 
لأيام ون�سف ذيله مم�س�غ. وقال ت�سنغ وه� يقلب احلي�ان بعناية لتطهري 
ذلك  وكان  واأن�سجته حتللت".  ذيله  "لديه جرح كبري مفت�ح على  جرحه 
ي��ن��ق��ذه ت�سنغ وزم�����لوؤه الأطباء  ال���ذي  ال��ن��م��ل احل��ر���س��ف��ي اخل��ام�����س  اآك���ل 
البيطري�ن هذا العام وكلها ي�ستبه يف اأنها تعر�ست لهجمات كلب. وقالت 
كبرية الأطباء البيطريني ت�سني يي-رو اإنها لحظت زيادة مطردة يف عدد 
حي�انات اآكل النمل احلر�سفي امل�سابة باإ�سابات خطرة حتتاج اإىل معاجلة 
ف�رية يف ال�سن�ات اخلم�س املا�سية، وكان معظمها ذي�لها مقط�عة. وهذه 
الثدييات مغطاة بحرا�سف �سلبة متداخلة وهي تلتف على نف�سها لت�سبح 
على �سكل كرة عند مهاجمتها. والذيل ه� اجلزء الأ�سعف لدى احلي�ان. 
ع�س�  اأول  يك�ن  ما  ع��ادة  الذيل  اأن  يف  ال�سبب  ه�  "هذا  ت�سني  واأو�سحت 

�صوق في�صبوك على 
موعد مع قواعد جديدة

مل�اقع  امل��ال��ك��ة  ميتا،  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
في�سب�ك واإن�ستغرام و وات�ساب، اأنها 
تعمل على احلد من قدرة اأ�سحاب 
اإدراج  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة  احل�����س��اب��ات 
في�سب�ك"،  "�س�ق  على  منتجاتهم 
التجاريني  ال���ك��لء  اأن  يعني  مم��ا 
�سع�بات  م�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��ي���اج��ه���ن 
عقار  اأو  �سيارة  ن�سر  حم��اول��ة  عند 
م�ستعمل للبيع. و�سرحت  "ميتا"، 
 ،2023 يناير   30 "اعتبارا من  اأن��ه 
البائعني على  لن تدعم ميتا قدرة 
والعقارات  للمركبات  ق�ائم  اإن�ساء 
في�سب�ك  اأعمال  �سفحة  با�ستخدام 
و�ستظل الق�ائم املجانية ال�سخ�سية 
متاحة  والعقارات  املركبات  لق�ائم 
بب�ساطة  نحن  في�سب�ك  �س�ق  على 
ن���غ���ري ك��ي��ف��ي��ة ع���ر����س امل����خ����زون يف 
"ميتا" خط�تها  ُترجع  امل�ستقبل". 
ال�كلء  اإىل احلد من ق�ائم  تلك، 
امل�سرتي  ت�����س������س  ال���ت���ي  امل�����س��ل��ل��ة 
لك  �سبق  واإذا  البيع،  من�سات  على 
الت�س�ق ل�سراء �سيارة م�ستعملة عرب 
الإنرتنت، ففي الغالب اأنك �سادفت 
من يعر�س�ن 1 دولر ثمًنا لل�سيارة 
يف حماولة جلذب انتباهك. وي�سرح 
خبري و�سائل الت�ا�سل الجتماعي، 
يريد  "في�سب�ك  اأن  ع���ادل،  حممد 
بخط�ته تلك ح�سر ق�ائم الأ�سعار 
مهمة  لت�سهيل  املتجر،  على  املزيفة 
الأكرث  ال�س�ق  له  فيك�ن  امل�سرتي، 
مل�قع  ع��ادل،  ويق�ل  وي�سر".  جدية 
"�سكاي ني�ز عربية"، اإن "في�سب�ك" 
ق�اعد  "�سيفر�س  ذل���ك  لتحقيق 
التجاريني،  ال���ك��لء  على  �سارمة 
الب�سرية  امل��راج��ع��ة  اآل��ي��ة  و�سيعتمد 

لتنقية الق�ائم ب�سكل دائم".

وفاة ماجدة عا�صم اإحدى اأ�صهر 
مذيعات التلفزيون امل�صري

الإعلمية  الث���ن���ني  ل��ي��ل  ت���ف��ي��ت 
اإحدى  عا�سم،  ماجدة  املخ�سرمة 
امل�سري  التلفزي�ن  مذيعات  اأ�سهر 
يف فرتة الثمانينيات والت�سعينيات، 
وذل�����ك ب��ع��د 5 ����س���ن����ات م���ن وف���اة 
�سمري  عمرو  املذيع  ال�ساب  جنلها 

الذي رحل عام 2017 يف اإ�سبانيا.
�سقيقة  ع���ا����س���م  ����س���ل����ى  وك���ت���ب���ت 
يف  �سفحتها  على  الراحلة  املذيعة 
"في�سب�ك": "ماتت اأختي حبيبتي 
م��اج��دة عا�سم.  امل��ذي��ع��ة  وروح����ي 
بعد  حبيبتي  ي��ا  م�سيتي  خ��ل���س 
عذابك 5 �سن�ات على رحيل ابنك. 
�سمري،  عمرو  امل��ذي��ع  حبيبي  ابني 

حتملتي بكل اإميان ور�سا".
وك��ان��ت م��اج��دة ع��ا���س��م تلعب دور 
بني  الربط"  "مذيع  ي�����س��م��ى  م���ا 
التلفزي�ن  يف  وال��ربام��ج  الفقرات 
ا�ستبدل حاليا  امل�سري، وه� عمل 

مبا ي�سمى "الربوم�".
برامج  ب���ت���ق���دمي  ا����س���ت���ه���رت  ك���م���ا 
امل�سري،  التلفزي�ن  على  الأطفال 
اإل بعد  ال��ذي مل ت��رتك العمل به 

بل�غها �سن التقاعد.
ومن براجمها "ذكريات وحكايات" 
على �سا�سة القناة الثانية امل�سرية، 
كما �ساركت كمذيعة يف فيلم وحيد 
عر�س  ال�����ذي  ع�سل"  "ليلة  ه���� 
عزت  بط�لته  ول��ع��ب   ،1990 ع��ام 
و�سماح  البابلي  و�سهري  العليلي 

اأن�ر وخالد النب�ي.
وت����زوج����ت امل���ذي���ع���ة ال���راح���ل���ة من 
ال��ف��ن��ان ال���راح���ل ك����رم م���ط���اوع يف 
الأول  زوج��ه��ا  بعد  زيجاتها،  ث��اين 
اب��ن��ه��ا املذيع  ال�����ذي اأجن���ب���ت م��ن��ه 

الراحل.

م�صاهد غري م�صبوقة لفرقة بيتلز 
اأ���س��ب��ح��ت ل��ق��ط��ات م���ن ج����ل���ة ف���رق���ة بيتلز 
�سنة  اأُق���ي���م���ت  وال���ت���ي  ال���ي���اب���ان  اإىل  ال����ح���ي���دة 
ب��ع��دم��ا كانت  ل��ل��ع��ام��ة  اأخ�����رياً  ُم��ت��اح��ة   ،1966
وه�  البلد،  ه��ذا  يف  قان�نية  معركة  م��س�ع 
ال����روك الربيطانية  ف��رق��ة  اأ���س��ع��د حم��ّب��ي  م��ا 
اأمنية، �سّ�رت ال�سرطة  الأ�سط�رية. ولأ�سباب 
�سمن  امل�ساهد  ه��ذه  املرحلة  تلك  يف  اليابانية 
فيلم ���س��ام��ت ب��الأب��ي�����س والأ����س����د مي��ت��د على 
عرب  جماناً  ُمتاحاً  حالياً  واأ�سبح  دقيقة   35
�سبكة ي�تي�ب. وتظهر اإحدى اللقطات اأع�ساء 
من  مبت�سمني  ينزل�ن  وه��م  الأرب��ع��ة  الفرقة 
الطائرة ويرتدون الكيم�ن�، فيما يظهرون يف 
م�سهد اآخر وهم يحي�ن حفلة اأمام جماهري يف 
قاعة نيب�ن ب�دوكان يف ط�كي�، حتى اأّن بع�س 
اللقطات ت�سّ�ر تدابري لل�سرطة الأمنية وراء 

الك�الي�س.
الأر���س��ي��ف��ي��ة تفا�سيل  امل�����س��اه��د  ه���ذه  وحت�����ي 
الأ�سخا�س  وج�����ه  تظليل  ج���رى  اإذ  غ��ري��ب��ة، 
ال��ل��ق��ط��ات لأ���س��ب��اب تتعلق  ال���ذي���ن ظ���ه���روا يف 

بخ�س��سيتهم.

متهور حاول تقبيل كوبرا �صامة
الت�ا�سل  م����اق���ع  رواد  ت���داول���ه  ف��ي��دي���  م��ق��ط��ع  اأظ���ه���ر 
ن�ع  م��ن  اأف��ع��ى  للدغة  هندي  �ساب  تعر�س  الجتماعي، 
"الك�برا"، حاول تقبيلها. ويحاول يف الفيدي�، �ساب من 
ولية كارناتاكا، تقبيل اأفعى من ن�ع "الك�برا" ال�سامة، 

اإل اأنه ف�سل يف ذلك، وتعر�س للدغة.
يتم  اأن  دون  للخلف،  ال�ساب  تراجع  للدغ،  تعر�سه  وبعد 
ت��سيح م�سريه، ح�سبما ذكر م�قع "اإنديان اإك�سربي�س" 
ال��ه��روب من  م��ن  الأف��ع��ى  الفيدي�. ومتكنت  ن�سر  ال��ذي 
قب�سة ال�ساب بعد لدغه، والهروب بعيدا، لي�ا�سل رجل 

اآخر مطاردتها، وحماول الإم�ساك بالثعبان من ذيله.
واأثار ت�سرف ال�ساب املته�ر ردود فعل وا�سعة على م�اقع 
"اإنه  امل�ستخدمني:  اأح��د  كتب  حيث  الهندية،  الت�ا�سل 
وقال  الك�برا"،  مع  اللعب  من  احرت�س  القاتل..  احل��ب 
امل��زي��د من  م�����س���ؤول بهدف حتقيق  "ت�سرف غ��ري  اآخ���ر: 

امل�ساهدات وال�سعبية على ال�س��سيال ميديا".
جدير بالذكر اأن نفث ال�سم، عند الك�برا ميكن اأن ي�سل 

اإىل م�سافة مرتين، اعتمادا على حجم الثعبان.

فاجعة جديدة .. م�صرع طفلة داخل مدر�صة
الثاين  بال�سف  طفلة  اأن  م�سرية،  اإع���لم  و�سائل  ذك��رت 
ال�سهداء  �سيد  مدر�سة  داخ��ل  م�سرعها  لقيت  البتدائي 
ن�عه  ث��اين ح��ادث من  بالعج�زة يف حمافظة اجليزة، يف 
خلل 24 �ساعة. واأو�سحت اأن غرفة العمليات الرئي�سية 
بنقابة املعلمني تلقت اإخطارا ب�سق�ط تلميذة )8 �سن�ات( 
م��ن ال���دور ال��ث��ال��ث ب��امل��در���س��ة، م��ا اأدى ل���ف��ات��ه��ا. وك�سفت 
"تبني  فيها:  وج��اء  احل��ادث  تفا�سيل  امل�سرية  ال�سحيفة 
من الفح�س املبدئي قيام الطالبة مبغافلة مدر�س الف�سل، 
املدر�سة،  م��ن  لأخ��ذه��ا  والدتها  بح�س�ر  مطالبتها  عقب 
وت�سلقها �س�ر الدور الثالث و�سق�طها". واأ�سافت: "تلقت 
غرفة عمليات �سرطة النجدة مبديرية اأمن اجليزة، بلغا 
ب�سق�ط طفلة من عل� داخل مدر�سة مبنطقة ميت عقبة 
يف العج�زة، وعلى الف�ر انتقلت الأجهزة الأمنية مدع�مة 

ب�سيارة اإ�سعاف ملحل البلغ".
جراء  التلميذة  جثة  على  العث�ر  ج��رى  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ارت 
�سق�طها من الطابق الثالث، ثم  جرى نقلها اإىل امل�ست�سفى، 
اأثناء حماولة  اأنفا�سها الأخ��رية  لكن ف�ر و�س�لها لفظت 
عنه  نتج  ماأ�ساويا  حادثا  م�سر  �سهدت  والأح��د،  اإ�سعافها. 
م�سرع طالبة واإ�سابة 15 من زميلتها، بعد انهيار جزء 

من �سلم مدر�ستهن خلل �سع�دهن اإىل الف�س�ل.

�صفعات و�صراخ.. معركة نادرة حليتان
ر�سدت جمعية مراقبة احليتان يف املحيط الهادي حدثا 
غريبا يف بحر �سالي�س اخلمي�س املا�سي بدا وكاأنه معركة 
ب��ني جمم�عة م��ن حيتان الأورك���ا واث��ن��ني م��ن احليتان 
ي�سق�ن  احلدباء. ووفقا للجمعية، كان مراقب� احليتان 
الغربي  ال�سمال  اإىل  ال���اق��ع  �سالي�س  بحر  يف  طريقهم 
ك��ن��دا، عندما راأى  ل��ل���لي��ات املتحدة ق��رب ح��دوده��ا م��ع 
قائدهم جمم�عة احليتان. يف البداية، لحظ املراقب�ن 
15 ح�تا من ن�ع الأورك��ا ت�سبح  اأن��ه ح���ايل  ما اعتقدوا 
قرب ال�سطح، لكن بعد فرتة وجيزة ات�سح اأن اثنني من 

احليتان احلدباء كانا يف قلب املعركة.

ملاذا ين�صح اأطباء الوراثة بتجنب زواج الأقارب؟
عادة ما ين�سح املتخ�س�س�ن يف علم ال�راثة بتجنب 
ال�راثية يف  الأمرا�س  الأق��ارب، تفاديا لظه�ر  زواج 
اإىل جحيم  الأ�سرة  والتي قد حت�ل حياة  الأطفال، 
من املعاناة. الأمرا�س ال�راثية هي تلك التي حتدث 
تختلف  وه��ي  للفرد،  ال�راثية  امل��ادة  يف  خلل  ب�سبب 
الأمرا�س  بع�س  فهناك  اجل��ن��ني،  اإىل  انتقالها  يف 
للجني  ح��ام��ل��ني  ال���ال��دي��ن  ك��ل  ي��ك���ن  اأن  ي�ستلزم 
اأمرا�س  حت��دث  بينما  الطفل،  اإىل  امل��ر���س  لينتقل 
اأخرى يف حال كان اأحد ال�الدين حامًل للجني، ما 

قد يهدد باإ�سابة الطفل بهذا املر�س.
اأ����س���ت���اذ ال�راثة  اإك������رام ف��ط��ني،  ال���دك���ت����رة  وت����ؤك���د 
البي�كيميائية، ونائب رئ�س املركز الق�مي للبح�ث 
ب��ع��دم زواج  دائ��م��ا م��ا نن�سح  اأن���ه  الأ���س��ب��ق يف م�سر، 
اأغلبية الأمرا�س ال�راثية ناتة عن  الأق��ارب، لأن 
الأمرا�س  ن�سبة  يجعل  م��ا  وه����  متنحية،  ���س��ف��ات 

ال�راثية تزيد مع زواج الأقارب.
وت��سح اإكرام ل�سكاي ني�ز عربية اأن خلل اكت�ساف 
ال�راثية  الأم��را���س  ت�سخي�س  مركز  يف  الأم��را���س 
ترتاوح  ن�سبة  اأن  وجدنا  للبح�ث،  الق�مي  باملركز 

ما بني 88 اإىل 90 باملئة من الأمرا�س التي قمنا 
بت�سخي�سها ناجمة ب�سكل رئي�سي عن زواج الأقارب، 
م�����س��ي��ف��ة اأن����ه ي��ت�����س��ب��ب يف ال��ع��دي��د م���ن الأم���را����س 
ال�راثية، خا�سة اأن التحاليل التي يق�م بها املقبلني 
الأمرا�س،  ك��ل  ت�سمل  الأق����ارب ل  م��ن  ال���زواج  على 
وتغطي فقط 20 باملئة من هذه الأمرا�س. واأ�سافت 
اأن: "زواج الأقارب م�س�ؤول عن اأمرا�س كثرية مثل 
لي�ك�  كروماتيك  "ميتا  "غ��سيه" ومر�س  مر�س 
نق�م  كثرية  اأمرا�س  فهناك  وغريها،  دي�سرتويف"، 
بت�سخي�سها ي�ميا يف املركز الق�مي للبح�ث، ب�سبب 
ت��ك���ن بني  الأم���را����س  الأق�����ارب، ومعظم ه��ذه  زواج 
اأكرب  �سن  عند  تظهر  الأع��را���س  وبع�س  الأط��ف��ال، 
قد يك�ن عندما يبلغ الإن�سان �سن 18 اأو 20 عاما، 
الأغلبية  لكن  ع��ام��ا،   30 �سن  عند  يظهر  وبع�سها 
باملركز  ال���راث��ة  اأ���س��ت��اذة  الطف�لة".  �سن  يف  تظهر 
بع�س  يف  الأق���ارب  زواج  اأن  بينت  للبح�ث  الق�مي 
احلالت له علقة بت�س�هات الأطفال، وبالأمرا�س 
واإعاقات ج�سدية،  ذهنية،  لإعاقات  اأغلبها  يف  ت���ؤدي 

وم�ساكل متعددة وقد ت�ؤدي لل�فاة املبكرة.

اآلء ب�لدوين لدى و�سوله� حل�سور العر�س الأول لفيلم »حتت احلزام« يف لو�س اأجنلو�س - ا ف ب

غرامة بحق كيم كاردا�صيان لرتويجها عملة م�صفرة 
دولر  ملي�ن   1،26 دف��ع  على  ك��اردا���س��ي��ان  كيم  الأم��ريك��ي��ة  النجمة  واف��ق��ت 
عن  الإف�����س��اح  دون  م��ن  ان�ستغرام  ع��رب  ح�سابها  يف  م�سفرة  عملة  لرتويجها 
تلقيها مبلغاً مالياً مقابل ذلك، على ما اأفادت هيئة الأوراق املالية والب�ر�سات 

الأمريكية .
الأعمال  و�سّيدة  الت�ا�سل  وم���اق��ع  ال���اق��ع  تلفزي�ن  جنمة  الهيئة  واتهمت 
من�سة  ع��رب  بها  ال��ت��داول  ي��ج��ري  ال��ت��ي  امل�سفرة   EMAX لعملة  ب��ال��رتوي��ج 
من  دولر  األ��ف   250 تلقت  انها  اإىل  الإ���س��ارة  دون  م��ن   ،EthereumMax

املن�سة لقاء قيامها بهذه املهّمة.
وت�سمل العق�بة غرامة قدرها ملي�ن دولر بالإ�سافة اإىل 260 األف دولر هي 

عبارة عن املبلغ الذي ح�سلت عليه كاردا�سيان مع الف�ائد.
وتعهدت الزوجة ال�سابقة ملغني الراب كانييه وي�ست والتي وافقت على التعاون 
اأ�س�ل  لأي  الرتويج  بعدم  الأمريكية،  والب�ر�سات  املالية  الأوراق  هيئة  مع 

م�سفرة لفرتة ثلث �سن�ات.


