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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
تركمان�ستان بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

 بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة �شردار بريدي حممدوف رئي�س 

تركمان�شتان ، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة 

مماثلة اإىل فخامة الرئي�س �شردار بريدي حممدوف.

8 اأكتوبر اإجازة القطاع اخلا�س مبنا�سبة املولد النبوي ال�سريف
•• دبي -وام:

اأعلنت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني اأن يوم ال�شبت 12 ربيع الأول 
اإجازة مدفوعة  2022 ميالدية  اأكتوبر   8 1444 هجرية املوافق 
الأج����ر ل��ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني يف م��ن�����ش��اآت وم��وؤ���ش�����ش��ات و���ش��رك��ات القطاع 

اخلا�س يف الدولة وذلك مبنا�شبة املولد النبوي ال�شريف.
بن عبد  الرحمن  الدكتور عبد  اأ���ش��دره معايل  تعميم  ذل��ك يف  ج��اء 
الب�شرية والتوطني، تنفيذا لقرار جمل�س  امل��وارد  العور، وزير  املنان 
احلكومي  للقطاعني  املعتمدة  الر�شمية  العطالت  ب�شاأن  ال����وزراء 

واخلا�س لعامي 2021 و2022.
ورفعت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني بهذه املنا�شبة اأ�شدق التهاين 
والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، واإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم 
دبي، رعاه اهلل، واإىل اأخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
الإم���ارات واملقيمني على  الإم���ارات، واإىل �شعب دول��ة  لالحتاد حكام 

اأر�شها.
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�شورة تظهر ت�شرب الغاز يف خط اأنابيب الغاز نورد �شرتمي 2 قبالة جزيرة بورنهومل الدمنركية  )ا ف ب( 

ن�شاء اإيرانيات يتظاهرن يف و�شط مدينة يزد  )ا ف ب( 

و�شط مرا�شم ا�شتقبال ر�شمي و�شعبي 

رئي�س الدولة و�سلطان ُعمان يبحثان العالقات الأخوية والتطورات يف املنطقة

رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع �شلطان عمان )وام(

رو�شيا تعلن موافقة كا�شحة على ا�شتفتاء ال�شم ومدفيديف يوؤكد اأن ا�شتخدام النووي ممكن

ت�سرب غام�س يف خطوط الغاز الرو�سية.. واأوروبا ت�ستبه يف التخريب

تت�سلم  ال��ي��م��ن  ح��ك��وم��ة 
متديد  ب�ساأن  اأمميا  مقرتحا 
ال��ه��دن��ة وف��ت��ح م��ن��اف��ذ تعز

•• اليمن-وكاالت:

اليمنية  احل��ك��وم��ة  ف��ري��ق  اأع��ل��ن 
تعز،  منافذ  فتح  ب�شاأن  املفاو�س 
جديدا  م��ق��رتح��ا  ت�شلمه  اأم�������س، 
من املبعوث الأمم��ي اخلا�س اإىل 
ب�شاأن  غ��رون��دب��رغ،  هان�س  اليمن 
اإ�شافية  ل��ف��رتة  ال��ه��دن��ة  مت��دي��د 
التي  املدينة  منافذ  فتح  ت�شمن 
يحا�شرها احلوثيون منذ ثماين 

�شنوات، ودفع مرتبات املوظفني.
احلكومي،  ال��ف��ري��ق  ع�شو  وق���ال 
ت�شلم  ال��ف��ري��ق  اإن  ج��ام��ل،  ن��ب��ي��ل 
املبعوث  م���ن  ج����دي����داً  م���ق���رتح���اً 
الوا�شع  امل�������ش���ار  ���ش��م��ن  الأمم������ي 

للهدنة.
الطرقات  ف��ت��ح  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
الرئي�شة يف تعز وبقية املحافظات 
مبناطق  املوظفني  روات���ب  ودف���ع 
���ش��ي��ط��رة امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ي���اأت���ي على 

راأ�س اأولويات املقرتح الأممي.
على  ت���غ���ري���دة  ج���ام���ل يف  ودع������ا 
�شفحته مبوقع تويرت، احلوثيني 
اجلهود  مع  التجاوب  اأهمية  اإىل 
ال����دول����ي����ة ل����رف����ع امل����ع����ان����اة عن 
احل�شابات  ع��ن  ب��ع��ي��دا  اليمنيني 

الإقليمية.

ال�شني والهند:
�سياع فر�سة النفراج بعد 
عامني من اأحداث لداخ!

•• الفجر -اأوليفييه جيالرد -ترجمة خرية ال�شيباين

يف 15 و16 �شبتمرب، متت دعوة ناريندرا مودي و�شي جني بينغ حل�شور 
القمة ال�شنوية الثانية والع�شرين ملنظمة �شنغهاي للتعاون يف �شمرقند. 
التحق رئي�س الوزراء الهندي والرئي�س ال�شيني بهذه املدينة القدمية 
يف اآ�شيا الو�شطى، والتي كانت لبع�س الوقت على طريق احلرير القدمي، 
وكازاخ�شتان  رو�شيا  الأخ���رى:  ال�شت  الأع�شاء  ال��دول  من  بنظرائهما 

وقريغيز�شتان واأوزبك�شتان وطاجيك�شتان وباك�شتان.
"اأكرب دميقراطية يف  اأتيحت على الأقل فر�شة لرئي�س وزراء  من هنا، 
العامل"، ورئي�س الدميوغرافيا العاملية الأوىل، للقاء خالل هذا املنتدى، 
التقليدية  العائلية  ال�شورة  نهاية يومني من احلوار على  وللظهور يف 
ن�شبيا،  املتحفظة  الإقليمية  املوؤ�ش�شة  ه��ذه  وحكومات  دول  روؤ���ش��اء  م��ع 

والتي ينظر اليها الغرب بعني الريبة.            )التفا�شيل �س11(

•• عوا�شم-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت رو���ش��ي��ا، ت��ق��دم��ا ك��ا���ش��ح��ا يف 
ن��ت��ائ��ج اأول��ي��ة خل��ي��ار امل��واف��ق��ة على 

الن�شمام يف املناطق الأوكرانية.
لرو�شيا  املوالية  ال�شلطات  وق��ال��ت 
ت�شيطر  اأوك��ران��ي��ة  اأرب��ع مناطق  يف 
اأن  ج��زئ��ًي��ا  اأو  ك��ل��ًي��ا  مو�شكو  عليها 
ن��ت��ائ��ج ال����ش���ت���ف���ت���اءات ل�����ش��ّم هذه 
ال�شم  على  املوافقة  تظهر  املناطق 
بح�شب نتائج اأولية، وفق ما اأفادت 

وكالت رو�شية، الثالثاء.
واأفادت وكالت ريا نوفو�شتي وتا�س 
اأن  الرو�شية  لالأنباء  وانرتفاك�س 
ال�شلطات املوالية ملو�شكو يف كّل من 
اأّكدت  امل��ن��اط��ق الأوك��ران��ي��ة الأرب����ع 
اإىل   97% بن�شبة  التاأييد جاء  اأن 
ما  فرز  بعد  الأ�شوات  من   98%
من  و27%   20% ب��ني  ي����رتاوح 

الأ�شوات.
واأك��������د ال���ن���اط���ق ب���ا����ش���م م�������ش���وؤول 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة اخل���ارج���ي���ة يف الحت����اد 
ا�شتفتاءات  اأن  الثالثاء،  الأوروب��ي، 
ال�����ش��م ال���ت���ي ت��ن��ّظ��م��ه��ا رو����ش���ي���ا يف 

اأوكرانيا غري قانونية.
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د اخ����ر ه��رع��ت اأوروب�����ا 
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف اح��ت��م��ال��ي��ة ح����دوث 
ت�شريبات  اإىل  اأدى  تخريبي  عمل 
م��ف��اج��ئ��ة وغ����ري م�����ربرة ل��ل��غ��از يف 
بحر  رو�شيني حت��ت  اأن��اب��ي��ب  خطي 
جزءا  ي�شكالن  واللذين  البلطيق، 
باتت  التحتية  للبنية  �شبكة  م��ن 

75 قتياًل يف تظاهرات اإيران.. 
وطهران تكثف حملة القمع

•• طهران-وكاالت:

التي  الأمنية  يف احلملة  �شخ�شاً   75 اأك��ر من  ُقتل 
تنّفذها ال�شلطات الإيرانية �شد املتظاهرين اإثر وفاة 
مه�شا اأميني يف العتقال، كما اأفادت منظمة حقوقية، 
ال�شغط على طهران لوقف  فيما تكثف دول غربية 

العنف.
ال�شلطات  ع��ن  ال�����ش��ادرة  ال��ر���ش��م��ي��ة  احل�شيلة  ل��ك��ن 
الإيرانية ل تزال 41 قتياًل منذ ال�شبت، مبا ي�شمل 
اأكرب  ال��ب��الد  ت�شهد  فيما  الأم���ن،  ق��وات  م��ن  عنا�شر 

موجة احتجاجات منذ ثالث �شنوات تقريباً.
الثنني  ليل  ال�شوارع جم��دداً  اإىل  املتظاهرون  ون��زل 
كما احلال كل ليلة منذ وفاة اأميني يف 16 �شبتمرب 
اإثر توقيفها لدى �شرطة الأخالق ب�شبب خمالفة يف 

و�شع احلجاب.
ويف �شنندج عا�شمة حمافظة كرد�شتان يف غرب اإيران 
�شقوف  اإىل  ن�شاء  �شعدت  اأميني،  منها  تتحدر  التي 
ال�شيارات لتمزيق حجابهن اأمام ح�شود كانت ت�شفق 
رايت�س  هيومن  اإي����ران  منظمة  ن�شرتها  م�شاهد  يف 
ومقرها يف اأو�شلو ل تظهر وجوداً لل�شرطة يف املكان.

مناه�شة  ����ش���ع���ارات  ط���ه���ران  يف  حم��ت��ج��ون  واأط���ل���ق 
للمر�شد علي خامنئي، وهتفوا املوت للدكتاتور.

واأظهر ت�شجيل فيديو من اأحد الطوابق العليا ُيعتقد 
اأنه التقط يف مدينة تربيز، اأ�شخا�شاً يتظاهرون على 

الأ�شلحة  ل���ش��ت��خ��دام  م�شتعد  اإن���ه 
النووية للدفاع عن رو�شيا.

من�شور  يف  م���ي���دف���ي���دي���ف  وق�������ال 
اأن  نتخيل  دع��ون��ا  ت��ي��ل��ي��ج��رام  ع��ل��ى 
ا�شتخدام  ع���ل���ى  جم�����ربة  رو����ش���ي���ا 
�شد  للرعب  اإث���ارة  الأ�شلحة  اأك��ر 
ارتكب  ال����ذي  الأوك�������راين  ال��ن��ظ��ام 
عمال عدوانيا وا�شع النطاق ي�شكل 

خطورة على وجود دولتنا.
وبح�شب العقيدة النووية الرو�شية، 
الأ�شلحة  ال��رئ��ي�����س  ي�����ش��ت��خ��دم  ق���د 
النووية اإذا واجهت الدولة تهديدا 
اأ�شلحة  ذل���ك م��ن  وج���ودي���ا مب��ا يف 

تقليدية.
واأ�شاف ميدفيديف اأعتقد اأن حلف 
ب�شكل  يتدخل  لن  الأطل�شي  �شمال 
ال�����ش��راع ح��ت��ى يف هذا  م��ب��ا���ش��ر يف 
الغوغائيون  ميوت  لن  ال�شيناريو. 
كارثة  يف  اأوروب����ا  ويف  املحيط  ع��رب 
والوليات  رو�شيا  نووية.ومتتلك 
املتحدة نحو 90 باملئة من الروؤو�س 
احل��رب��ي��ة ال��ن��ووي��ة يف ال���ع���امل. ول 
اأك��رب قوتني  اإىل ح��د بعيد  ت���زالن 

نوويتني يف العامل.
اأُذكركم  اأن  علّي  ميدفيديف  وتابع 
مرة اأخرى، لأولئك اأ�شحاب الآذان 
اأنف�شهم  ي�شمعون  الذين  ال�شماء 
فقط، رو�شيا لها احلق يف ا�شتخدام 
الأمر،  ل��زم  اإذا  ال��ن��ووي��ة  الأ���ش��ل��ح��ة 
م�شيفا اأنها �شتفعل ذلك يف حالت 
�شارم  ام��ت��ث��ال  ويف  ���ش��ل��ف��ا  حم����ددة 

ل�شيا�شة الدولة.

اإقليمية  طاقة  اأزم��ة  تركيز  حم��ور 
منذ الأزمة الرو�شية الأوكرانية.

البولندي،  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وق����ال 
اإن  م����وراف����ي���������ش����ك����ي،  م����ات����ي����و�����س 
ع�����ن عمل  ال���ت�������ش���ري���ب���ات جن���م���ت 
تخريبي، بينما قالت رئي�شة وزراء 
ا�شتبعاد  مي��ك��ن  ل  اإن����ه  ال���دمن���رك 
ذل���ك، وه���و م��ا اأ����ش���ارت اإل��ي��ه اأي�شا 
من  اإمداداتها  قل�شت  التي  رو�شيا 
الغاز اإىل اأوروبا كرد فعل للعقوبات 
اأوكرانيا.  يف  حربها  على  الغربية 
لكن ل يزال من غري الوا�شح اإىل 
وراء مثل  يكون  ق��د  م��ن  بعيد  ح��د 

هذا العمل املتعمد، اإذا ثبت حدوث 
ذلك، وما هي دوافعه.

البحرية  الإدارة  واأ���������ش��������درت 
ت�شريبني يف  تنبيها من  ال�شويدية 
خط اأنابيب نورد �شرتمي 1، وذلك 
بعد يوم من اكت�شاف ت�شرب اآخر يف 

خط اأنابيب نورد �شرتمي 2.
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  اأث����ار  ذل���ك،  اإىل 
ميدفيديف،  دم����ي����رتي  ال�������ش���اب���ق 
ال��رئ��ي�����س فالدميري  اأح����د ح��ل��ف��اء 
اأم�س الثالثاء �شبح توجيه  بوتني، 
اإن  اأوكرانيا قائال  �شربة نووية يف 
تقوده  ال���ذي  الع�شكري  التحالف 

الوليات املتحدة �شيبقى بعيدا عن 
ال�����ش��راع خ��وف��ا م��ن ح���دوث كارثة 

نووية تنهي العامل.
الأمن  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  وق���ال 
الرو�شي حاليا، اإن رو�شيا لها احلق 
بالأ�شلحة  نف�شها  ع��ن  ال���دف���اع  يف 
اإذا مت جتاوز حدودها واإن  النووية 

هذا »بالتاأكيد لي�س خدعة«.
ب���اأول تعبئة  واأم���ر بوتني الأرب��ع��اء 
لرو�شيا منذ احلرب العاملية الثانية 
�شا�شعة  واأّيد خطة ل�شم م�شاحات 
الغرب  حم�������ذرا  اأوك�����ران�����ي�����ا،  م����ن 
اأن�����ه مل ي���خ���ادع ع��ن��دم��ا قال  م���ن 

ميلوين تتعهد ب�ا�ستعادة هيبة وكربياء اإيطاليا
•• روما-وكاالت:

لإيطاليا  ميينية  زعيمة  اأول  ميلوين،  جورجيا  ديطاليا  فراتيلي  حزب  زعيمة  قالت 
اإنها ترغب يف تعزيز ما ميكنه توحيد �شفوف املواطنني  الثانية  العاملية  منذ احلرب 
ال��ذي تقوده يف  الو�شط  اإيطاليا، ولي�س ما يفرقهم، وذل��ك بعد فوز ائتالف ميني  يف 
عهدوا  الإيطاليون  ت��وي��رت:  ع��رب  ميلوين  وق��ال��ت  الأح���د.  ي��وم  الربملانية  النتخابات 
األ نخذلهم، واأن نفعل كل ما بو�شعنا لإعادة الهيبة  اإلينا مبهمة كبرية. واجبنا الآن 
والكربياء لأمتنا. ومن املقرر اأن تقود ميلوين ائتالفاً ميينياً اإىل ال�شلطة، بعد ح�شول 

ائتالفها على اأغلبية مطلقة يف جمل�شي الربملان، ح�شب وزارة الداخلية الإثنني.
واأظهرت نتائج النتخابات، ح�شول احلزب و�شركائه- حزب الرابطة ال�شعبوي اليميني، 
وحزب فورزا اإيطاليا املحافظ على 112 مقعداً من اأ�شل 200 يف جمل�س ال�شيوخ، 

و235 مقعداً من اأ�شل 400 يف جمل�س النواب.
وغردت ميلوين عرب موقع تويرت يف وقت �شابق، قائلًة: �شنعنا التاريخ اليوم.

وافق حزبها  اإذا  اإيطاليا  تاريخ  للوزراء يف  رئي�شة  اأول  اأن ت�شبح ميلوين  املتوقع  ومن 
على ت�شكيل ائتالف حاكم مع �شريكيه، وح�شلت على تفوي�س بت�شكيل احلكومة من 

الرئي�س �شريجيو ماتاريال.
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خالد بن حممد بن زايد ي�شارك
يف مرا�شم ت�شييع جنازة �شينزو اآبي

اأخبار الإمارات

درا�شة لــ »تريندز « تتوقع انهيار النظام ال�شيا�شي 
العراقي بفعل خالفات القوى والأحزاب ال�شيعية

عربي ودويل

�شقور نادي الإمارات لألعاب القوى 
يح�شدون الذهب واملركز الأول 

الفجر الريا�شي

•• م�شقط-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عقد 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب اجلاللة ال�شلطان هيثم بن طارق 
�شلطان عمان ال�شقيقة جل�شة مباحثات ر�شمية يف ق�شر العلم 

العامر يف العا�شمة العمانية م�شقط.
وبحث اجلانبان خالل اجلل�شة العالقات التي جتمع البلدين 
التعاون  م��ن  اأرح����ب  اآف����اق  اإىل  ت��ط��وي��ره��ا  و���ش��ب��ل  ال�شقيقني 
يحقق  مب��ا  امل��ج��الت  جميع  يف  امل�����ش��رتك  وال��ع��م��ل  والتن�شيق 
ل�شعبيهما  والزده����ار  التنمية  تعزيز  يف  وي�شهم  م�شاحلهما 
ال��را���ش��خ��ة بني  التاريخية  ال��ع��الق��ات الأخ��وي��ة  م��ن  ان��ط��الق��اً 
البلدين وروابط املحبة وو�شائج القربى التي جتمع �شعبيهما 

ال�شقيقني.
طارق  بن  هيثم  ال�شلطان  جاللة  رح��ب  اجلل�شة  م�شتهل  ويف 
ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان والوفد املرافق 
الأخوية  بالعالقات  واعتزازه  اللقاء  بهذا  �شعادته  عن  معرباً 

املتميزة التي جتمع البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأع���رب  جانبه  م��ن 
نهيان عن �شعادته البالغة بزيارة ال�شلطنة ولقاء اأخيه جاللة 
حفاوة  م��ق��دراً   .. ع��م��ان  �شلطان  ط���ارق  ب��ن  هيثم  ال�����ش��ل��ط��ان 
ال�شتقبال وكرم ال�شيافة اللذين حظي بهما والوفد املرافق .. 

متمنياً لل�شلطنة و�شعبها ال�شقيق كل خري ومناء وتقدم.
و بحث اجلانبان تعزيز التعاون والتن�شيق امل�شرتك يف خمتلف 
والثقافية  وال�شتثمارية  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ج��الت 
والتنموية ودفعها اإىل الأمام مبا يلبي تطلعات البلدين ويحقق 

اأهدافهما اإىل التنمية امل�شتدامة. )التفا�شيل �س3-2(

اأنباء عن ت�شاوؤل الفر�ص ب�شاأن جناح الت�شويت

جل�سة لنتخاب رئي�س جديد للبنان غدًا.. ول توافق على مر�سح
•• بريوت-رويرتز:

�شيدعو  نبيه بري  اللبناين  الربملان  رئي�س  اأن  ر�شمية  اإع��الم  و�شائل  ذك��رت 
على  اأيلول  �شبتمرب   29 للبالد يف  رئي�س جديد  اإىل عقد جل�شة لنتخاب 
الفر�س  وت�شاءل  بعينه  �شيا�شي على مر�شح  توافق  الرغم من عدم وجود 

ب�شاأن جناح الت�شويت.
وتنتهي فرتة الرئي�س مي�شال عون التي ا�شتمرت �شت �شنوات يف 31 اأكتوبر، 
واأعرب ال�شا�شة بالفعل عن قلقهم ب�شاأن �شغور املن�شب، وهو ما �شيعمق من 
ت�شكيل  عن  ال�شيا�شية  ف�شائله  عجزت  ال��ذي  لبنان  يف  املوؤ�ش�شاتية  الأزم��ة 

حكومة كاملة ال�شالحيات منذ مايو اأيار.
وذكرت الوكالة الوطنية لالإعالم اأن اجلل�شة �شتعقد ال�شاعة 11 من �شباح 
الربملان  يف  امل�شرعني  ثلثي  اأ���ش��وات  على  احل�شول  ويتعني  اخلمي�س.  ي��وم 
128 ع�شوا لكي ينجح املر�شح يف الفوز بالرئا�شة من اجلولة  املوؤلف من 

الأوىل من الت�شويت، وبعد ذلك �شتكفيه اأغلبية ب�شيطة لتاأمني املن�شب.
وو�شل عون اإىل مقعد الرئا�شة بعد فراغ رئا�شي ا�شتمر 29 �شهرا مل يتمكن 

خاللها الربملان من التفاق على انتخاب رئي�س.

وقع اإطالق قوات الأمن قنابل الغاز امل�شيل للدموع 
اإي����ران  ل��ت��ف��ري��ق��ه��م، وف���ق م�����ش��اه��د ن�����ش��رت��ه��ا منظمة 

هيومن رايت�س.
واأعلنت املنظمة غري احلكومية اأن 76 �شخ�شاً قتلوا 
يف حملة القمع التي اأدت اإىل فر�س قيود كربى على 

الإنرتنت بينها حجب اإن�شتغرام ووات�شاب.
وق���ال م�����ش��وؤول��ون، الث��ن��ني، اإن��ه��م اعتقلوا اأك���ر من 
احلجز  اإىل  نقلوا  ال��ذي��ن  وب��ني  �شخ�س.   1200
الحتياطي نا�شطون وحمامون و�شحافيون وكذلك 

متظاهرون.

ا�ستفتاء  ت��ري��د  قطالونيا 
ج���دي���دًا ع��ل��ى ال���س��ت��ق��الل 

•• بر�شلونة-رويرتز:

ق�������ال زع����ي����م الن���ف�������ش���ال���ي���ني يف 
الإقليم  اإن  ال��ث��الث��اء  ق��ط��ال��ون��ي��ا 
�شي�شغط على احلكومة الإ�شبانية 
للح�شول على موافقة جديدة على 
اإجراء ا�شتفتاء ملزم على ا�شتقالل 
حم��ت��م��ل ل��ق��ط��ال��ون��ي��ا ت��ع��رتف به 

اإ�شبانيا واملجتمع الدويل.
وم�������ع ذل�������ك رف���������ش����ت احل���ك���وم���ة 
وقالت  الق����������رتاح.  الإ����ش���ب���ان���ي���ة 
امل����ت����ح����دث����ة ب���ا����ش���م���ه���ا اإي����زاب����ي����ل 
رودريجيز لديهم تلك الطموحات 
البالغة حدودها الق�شوى والتي ل 

ت�شاركهم احلكومة اإياها اإطالقا.
احلكومتني  من  كال  اأن  واأ�شافت 
�شتوا�شالن  والإق��ل��ي��م  ال��دول��ة  يف 

املناق�شات لتطبيع العالقات.

خملفات املواجهة يف جبال الهيماليا

اجلي�س اللبناين يحاول منع املتظاهرين من دخول مبنى الربملان  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة و�سلطان عمان يبحثان العالقات الأخوية والتطورات يف املنطقة

وزير  النعماين  حممد  بن  �شلطان 
ال�شيد  وم��ع��ايل  ال�شلطاين  املكتب 
البو�شعيدي وزير  حمود بن في�شل 
ب���در بن  ال�شيد  ال��داخ��ل��ي��ة وم��ع��ايل 
اخلارجية  وزي��ر  البو�شعيدي  حمد 
احلب�ش�ي  �شامل  بن  �شلطان  ومعايل 
حمد  الدكتور  ومعايل  املالية  وزي��ر 
املكتب  رئ��ي�����س  ال���ع���ويف  ���ش��ع��ي��د  ب���ن 
امل��ه��ن��د���س �شعيد  اخل���ا����س وم���ع���ايل 
النقل  وزي������ر  امل����ع����ويل  ح���م���ود  ب����ن 
املعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  والت���������ش����الت 
نا�شر  ب��ن  ���ش��امل  املهند�س  وم��ع��ايل 
ال��ع��وف�����ي وزي�����ر ال���ط���اق���ة وامل���ع���ادن 
و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ال�شيد اأح��م��د بن 
�شلطنة  �شفري  البو�شعيدي  ه��الل 
الإمارات  دول��ة  ل��دى  املعتمد  عمان 

العربية املتحدة.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  وكان �شاحب 

والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  امل����زروع����ي 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وم���ع���ايل خ��ل��ي��ف��ة �شاهني 
امل���رر وزي���ر دول���ة و م��ع��ايل الدكتور 
امل�شت�شار  ق��رق��ا���س  حممد  ب��ن  اأن���ور 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي 
رئ��ي�����س ال���دول���ة و م��ع��ايل ع��ل��ي بن 
العام  الأمني  نائب  ال�شام�شي  حماد 
الوطني  ل��الأم��ن  الأع��ل��ى  للمجل�س 
ومعايل جرب حممد ال�شويدي وزير 
�شعادة  و  ال��رئ��ا���ش��ة  دي����وان  دول���ة يف 
حم��م��د ���ش��ل��ط��ان ال�����ش��وي��دي �شفري 
و�شعادة  عمان  �شلطنة  لدى  الدولة 
الرئي�س  ال�����ش��وي��دي  ح�شن  حم��م��د 
التنفيذي لل�شركة القاب�شة واللواء 
الركن خليفة را�شد جمعة الهاملي 
ال�شمو  ل�شاحب  الع�شكري  امل��راف��ق 
فيما ح�شر جل�شة  ال��دول��ة.،  رئي�س 
امل��ب��اح��ث��ات م��ن اجل��ان��ب ال��ع��م��اين..

املطار  يف  ق�����ش��رية  ا����ش���رتاح���ة  ويف 
الأخوية  الأحاديث  اجلانبان  تبادل 
ت����ع����رب ع�����ن عمق  ال�����ت�����ي  ال������ودي������ة 
البلدين  جت��م��ع  ال���ت���ي  ال���ع���الق���ات 

و�شعبيهما ال�شقيقني.
ي���راف���ق ���ش��م��وه وف����د ي�����ش��م.. �شمو 
ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  و  اأبوظبي 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
الوزراء وزير ديوان الرئا�شة و �شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ ح��ام��د 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  و  اأبوظبي 
و معايل  نهيان  اآل  زاي��د  حممد بن 
ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون 
اآل نهيان م�شت�شار ال�شوؤون اخلا�شة 
يف ديوان الرئا�شة و معايل �شهيل بن 

�شلطان  ط���ارق  ب��ن  هيثم  ال�شلطان 
ثنائية  ج��ل�����ش��ة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ع���م���ان 

خا�شة.
ح�شر جل�شة املباحثات الوفد املرافق 
ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة الذي 
ي�شم كاًل من..�شمو ال�شيخ هزاع بن 
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
�شمو  و  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  التنفيذي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ديوان الرئا�شة و �شمو ال�شيخ حامد 
املجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
و�شمو  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
زايد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 
اآل نهيان و معايل ال�شيخ حممد بن 
حمد بن طحنون اآل نهيان م�شت�شار 
ال�شوؤون اخلا�شة يف ديوان الرئا�شة و 
معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س 

الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
»ح��ف��ظ��ه اهلل« ق��د و���ش��ل اأم�����س اإىل 
ال��ع��ا���ش��م��ة م�����ش��ق��ط يف زي�����ارة دولة 
ت�شتمر  ال�شقيقة  عمان  �شلطنة  اإىل 
اأخيه  م��ن  ل��دع��وة  تلبية   .. ي��وم��ني 
�شاحب اجلاللة ال�شلطان هيثم بن 
�شلطان  �شعيد  اآل  تيمور  بن  ط��ارق 

عمان ال�شقيقة.
ال�شلطان  اجل��الل��ة  ���ش��اح��ب  وك����ان 
هيثم بن طارق بن تيمور اآل �شعيد 
لدى  ���ش��م��وه  م�شتقبلي  م��ق��دم��ة  يف 
اخلا�س  ال�شلطاين  املطار  و�شوله 

يف م�شقط.
وكانت طائرات حربية تابعة لل�شالح 
طائرة  راف����ق����ت..  ق���د  ال�����ش��ل��ط��اين 
لدى  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
احتفاء  ال�شلطنة  اأج�����واء  دخ��ول��ه��ا 

بقدوم �شموه.

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��د ف��ه��د بن 
رئي�س  ن���ائ���ب  ���ش��ع��ي��د  اآل  حم���م���ود 
ال������وزراء ل�����ش��وؤون جم��ل�����س ال�����وزراء 
بن  اأ���ش��ع��د  ال�شيد  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
طارق اآل �شعيد نائب رئي�س الوزراء 
الدويل  والتعاون  العالقات  ل�شوؤون 
ال�شلطان  جلاللة  اخلا�س  واملمثل 
بن  �شهاب  ال�شيد  ال�شمو  و�شاحب 
طارق اآل �شعيد نائب رئي�س الوزراء 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  ال���دف���اع  ل�����ش��وؤون 
�شعيد  اآل  ف��ه��ر  ب���ن  ف���ات���ك  ال�����ش��ي��د 
ال�شلطان  جلاللة  اخلا�س  املبعوث 
ال�����ش��ي��د ذي يزن  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب 
الثقافة  وزي���ر  �شعيد  اآل  هيثم  ب��ن 
ال�شيد  ومعايل  وال�شباب  والريا�شة 
وزير  البو�شعيدي  ه��الل  ب��ن  خالد 
دي����وان ال��ب��الط ال�����ش��ل��ط��اين رئي�س 
اأول  الفريق  ومعايل  ال�ش�رف  بعثة 

•• م�شقط-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عقد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اجل���الل���ة  و�����ش����اح����ب  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
�شلطان  ط���ارق  ب��ن  هيثم  ال�شلطان 
مباحثات  جل�شة  ال�شقيقة  ع��م��ان 
يف  ال��ع��ام��ر  ال��ع��ل��م  ق�شر  يف  ر�شمية 

العا�شمة العمانية م�شقط.
اجلل�شة  خ����الل  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
البلدين  جت��م��ع  ال���ت���ي  ال���ع���الق���ات 
ال�����ش��ق��ي��ق��ني و���ش��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا اإىل 
والتن�شيق  التعاون  اأرح��ب من  اآف��اق 
والعمل امل�شرتك يف جميع املجالت 
يف  وي�شهم  م�شاحلهما  يحقق  مب��ا 
تعزيز التنمية والزدهار ل�شعبيهما 
الأخوية  ال��ع��الق��ات  م���ن  ان��ط��الق��اً 
البلدين  ب��ني  الرا�شخة  التاريخية 
القربى  وو���ش��ائ��ج  امل��ح��ب��ة  ورواب�����ط 

التي جتمع �شعبيهما ال�شقيقني.
رح��ب جاللة  اجلل�شة  م�شتهل  و يف 
ب�شاحب  ط��ارق  بن  هيثم  ال�شلطان 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن زاي����د 
معرباً  امل���راف���ق  وال���وف���د  ن��ه��ي��ان  اآل 
واعتزازه  اللقاء  بهذا  �شعادته  ع��ن 
املتميزة  الأخ������وي������ة  ب����ال����ع����الق����ات 
وال�شعبني  ال��ب��ل��دي��ن  جت��م��ع  ال���ت���ي 

ال�شقيقني.
اأع����رب ���ش��اح��ب ال�شمو  م��ن ج��ان��ب��ه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
عن �شعادته البالغة بزيارة ال�شلطنة 
هيثم  ال�شلطان  جاللة  اأخيه  ولقاء 
.. مقدراً  ع��م��ان  �شلطان  ط���ارق  ب��ن 
ال�شيافة  وك���رم  ال�شتقبال  ح��ف��اوة 
املرافق  والوفد  بهما  حظي  اللذين 
.. متمنياً لل�شلطنة و�شعبها ال�شقيق 

كل خري ومناء وتقدم.
التعاون  ت��ع��زي��ز  اجل��ان��ب��ان  ب��ح��ث  و 
خمتلف  يف  امل�������ش���رتك  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
والتجارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل���ج���الت 
والتنموية  والثقافية  وال�شتثمارية 
ودفعها اإىل الأمام مبا يلبي تطلعات 
ال��ب��ل��دي��ن وي��ح��ق��ق اأه��داف��ه��م��ا اإىل 

التنمية امل�شتدامة.
�شلطان  وج���الل���ة  ���ش��م��وه  ون���اق�������س 
اخلليجية  التطورات  جممل  عمان 
والعربية والدولية والق�شايا حمل 

الهتمام امل�شرتك.
املباحثات  ج��ل�����ش��ة  ان���ت���ه���اء  ب���ع���د  و 
.. عقد  ب���ني اجل��ان��ب��ني  ال��ر���ش��م��ي��ة 
ال�������ش���ي���خ حممد  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اجلاللة  و���ش��اح��ب  اهلل"  "حفظه 

حممد ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزير 
ومعايل  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة 
خليفة ���ش��اه��ني امل���رر وزي���ر دول���ة و 
م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأن�����ور ب���ن حممد 
الدبلوما�شي  امل�����ش��ت�����ش��ار  ق��رق��ا���س 
و  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ل�شاحب 
ال�شام�شي  ح��م��اد  ب���ن  ع��ل��ي  م��ع��ايل 
للمجل�س  ال����ع����ام  الأم��������ني  ن����ائ����ب 
ال��وط��ن��ي ومعايل  ل���الأم���ن  الأع���ل���ى 
دولة  وزي���ر  ال�شويدي  حممد  ج��رب 
حممد  �شعادة  و  الرئا�شة  دي��وان  يف 
الدولة  �شفري  ال�����ش��وي��دي  ���ش��ل��ط��ان 
حممد  و�شعادة  عمان  �شلطنة  لدى 
ح�شن ال�شويدي الرئي�س التنفيذي 
الركن  ال��ل��واء  و  القاب�شة  ل�شركة 
خليفة را�شد جمعة الهاملي املرافق 
رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الع�شكري 

الدولة.
�شاحب   .. ال���ش��ت��ق��ب��ال  يف  ك����ان  و 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��د ف��ه��د ب���ن حممود 
ال������وزراء  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ���ش��ع��ي��د  اآل 
و�شاحب  ال����وزراء  جمل�س  ل�����ش��وؤون 
اآل  ط���ارق  ب��ن  اأ���ش��ع��د  ال�شيد  ال�شمو 
ل�شوؤون  ال��وزراء  رئي�س  نائب  �شعيد 
واملمثل  الدويل  والتعاون  العالقات 
اخلا�س جلاللة ال�شلط�ان و�شاحب 
اآل  ط��ارق  ب��ن  �شهاب  ال�شيد  ال�شمو 
ل�شوؤون  ال��وزراء  رئي�س  نائب  �شعي�د 
ال�شيد  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  ال���دف���اع 
املبعوث  �شعيد،  اآل  ف��ه��ر  ب��ن  ف��ات��ك 
اخلا�س جلاللة ال�شلطان و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��د ذي ي���زن ب��ن هيثم 
والريا�شة  الثقافة  وزي��ر  �شعيد  اآل 
بن  خالد  ال�شيد  ومعايل  وال�شباب 
ه���الل ال��ب��و���ش��ع��ي��دي، وزي����ر دي���وان 
بعثة  /رئ��ي�����س  ال�شلطاين  ال��ب��الط 
اأول  ال���ف���ري���ق  وم����ع����ايل  ال�������ش���رف/ 
وزير  النعماين،  حممد  بن  �شلطان 
ال�شيد  وم��ع��ايل  ال�شلطاين  املكتب 
حمود بن في�شل البو�شعيدي، وزير 
بن  ب��در  ال�شي�د  معايل  و  الداخلية 
اخلارجية  وزي�ر  البو�شعيدي،  حمد 
احلب�شي  �شامل  بن  �شلطان  ومعايل 
حمد  الدكتور  ومعايل  املالية  وزي��ر 
ال���ع���ويف، رئ��ي�����س املكتب  ب���ن ���ش��ع��ي��د 
امل��ه��ن��د���س �شعيد  اخل��ا���س و م��ع��ايل 
النقل  وزي������ر  امل����ع����ويل  ح���م���ود  ب����ن 
املعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  الت�������ش���الت  و 
نا�شر  ب��ن  ���ش��امل  املهند�س  وم��ع��ايل 
ال���ع���ويف، وزي����ر ال��ط��اق��ة وامل���ع���ادن و 
بن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�شيد  ���ش��ع��ادة 
�شلطنة  �شفري  البو�شعيدي  ه��الل 

عمان املعتمد لدى دولة الإمارات.
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جرت ل�سموه مرا�سم ا�ستقبال ر�سمي و �سعبي .. حممد بن زايد ي�سل اإىل ق�سر العلم مب�سقط

•• م�شقط -وام:

نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  جرت ل�شاحب 
و  ر�شمية  ا�شتقبال  "حفظه اهلل" مرا�شم  الدولة  رئي�س 
احتفاء �شعبي لدى و�شول �شموه اإىل ق�شر العلم العامر 
.. يرافقه �شاحب اجلاللة ال�شلطان هيثم بن طارق بن 

تيمور اآل �شعيد �شلطان عمان ال�شقيقة.
و راف����ق م��وك��ب ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة لدى 
و�شوله اإىل بوابة ق�شر العلم العامر مئات من اخليالة 

ال�شلطانية واحلر�س ال�شلطاين.
وقدمت العديد من الفرق ال�شعبية العمانية اأهازيجها 
ابتهاجا  الرتاثية  وعرو�شها  الفنية  ولوحاتها  ال�شعبية 
حيث  كبري  �شعبي  باهتمام  حظيت  التي  �شموه  ب��زي��ارة 

ا�شطفت احل�شود من اأبناء عمان ال�شقيقة لتحية �شموه 
و التعبري بحفاوة عن �شعادتهم بالزيارة ملوحني باأعالم 
البلدين ال�شقيقني و مرددين عبارات الرتحيب الأخوي 
امل��ودة التي يكنونها ل�شموه و دول��ة الإمارات  و املحبة و 
و�شعبها. ثم ا�شطحب جاللة ال�شلطان هيثم بن طارق 
ال�شرف  من�شة  اإىل  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اأخ��اه 
حيث ُع���زف ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي لكل م��ن دول���ة الإم����ارات 
ترحيباً  طلقة   21 املدفعية  اأطلقت  و  عمان  �شلطنة  و 
ال�شمو  �شاحب  تفقد  بعدها  لل�شلطنة..  �شموه  ب��زي��ارة 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ثلة من حر�س ال�شرف. 
ثم �شافح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
كبار م�شتقبليه .. فيما �شافح جاللة ال�شلطان هيثم بن 

طارق الوفد املرافق ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة.

رئي�س الدولة مبنا�سبة زيارته اإىل ال�سلطنة:  عالقات الإمارات وعمان اأخوية 
تاريخية لها طابعها اخلا�س ومتتد يف ن�سيج اجتماعي وثقايف واحد

•• م�شقط-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
حفظه اهلل اأن العالقات التاريخية الرا�شخة بني دولة الإمارات العربية 
املتحدة و�شلطنة عمان ال�شقيقة، لها طابعها اخلا�س فهي متتد يف ن�شيج 
واجلرية  العميقة  الأخ��وة  اأوا���ش��ر  اإىل  وت�شتند  واح��د  وثقايف  اجتماعي 
ومتنوعة  كبرية  قاعدة  ..بجانب  والأ���ش��ري  العائلي  والتداخل  الطيبة 

وثرية من امل�شالح امل�شرتكة.
واأعرب �شموه �� يف ت�شريح له مبنا�شبة زيارته اإىل ال�شلطنة �� عن �شعادته 

بزيارة هذا البلد العزيز الذي يحظى مبكانة خا�شة يف قلوب الإماراتيني 
قيادة و�شعباً.

ال��ت��ي جتمعه مع  ب��ال��ع��الق��ات الأخ��وي��ة الوثيقة  اع��ت��زازه  كما ع��رب ع��ن 
ال�شقيقة  ع��م��ان  �شلطان  ط���ارق  ب��ن  هيثم  ال�شلطان  اجل��الل��ة  �شاحب 
..منوهاً بنهج التوا�شل الأخوي الأ�شيل الذي حتر�س عليه قيادة دولة 

الإمارات و�شلطنة عمان منذ تاأ�شي�شهما.
الراحلني  جمعت  التي  الأخوية  العالقات  خ�شو�شية  �شموه  وا�شتذكر 
الكبريين ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وال�شلطان قابو�س بن �شعيد 
رحمهما اهلل.. ودورهما التاريخي يف تعزيز هذه الروابط القائمة على 

على  اهلل  ب���اإذن  �شتم�شي  البلدين  ق��ي��ادة  اأن  م��وؤك��ًدا  والح����رتام،  املحبة 
طريقهما ونهجهما. 

البلدين  بني  والتجارية  القت�شادية  العالقات  قاعدة  اإن  �شموه  وق��ال 
كبرية ومتنوعة ون�شعى خالل الفرتة املقبلة اإىل تو�شيعها والبناء عليها 

وتنميتها وا�شتثمار املقومات والفر�س املتوفرة يف البلدين.
واأعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن تطلعه اإىل 
اآل �شعيد لتعزيز العالقات  العمل مع جاللة ال�شلطان هيثم بن طارق 
اأ�ش�س  وب��ن��اء  امل��ج��الت،  و�شلطنة عمان يف خمتلف  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني 
على  والنماء  باخلري  يعود  مب��ا  للبلدين  امل�شرتك  للم�شتقبل  را�شخة 

�شعبيهما ويحقق تطلعاتهما اإىل الرخاء والزدهار.
اأن دول��ة الإم���ارات تعمل مع كل ما  واأك��د �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
امل�شرتك  العربي  والعمل  اخلليجي  العمل  منظومة  تقوية  �شاأنه  من 
اأ�شقائها ويف مقدمتهم �شلطنة عمان يف هذا  العمل مع  وحري�شة على 

اخل�شو�س.
العمل  من  مزيٍد  اإىل  تطلعه  عن  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وع��رب 
اأجل  اأخيه جاللة �شلطان عمان خالل الفرتة املقبلة من  امل�شرتك مع 
تعزيز اأ�ش�س ال�شالم وال�شتقرار والزدهار يف منطقتنا مل�شلحة �شعوبها 

وتطلعاتها نحو التنمية والرخاء.

رئي�س الدولة و�سلطان عمان يتبادلن الأو�سمة والهدايا

•• م�شقط-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت��ب��ادل 
ال�شلطان هيثم بن طارق �شلطان  واأخ��وه �شاحب اجلاللة  )حفظه اهلل( 

والهدايا  الأو���ش��م��ة  م�شقط  يف  ال��ع��ام��ر  العلم  ق�شر  يف  ال�شقيقة  ع��م��ان 
ال�شمو  �شاحب  ط��ارق  بن  هيثم  ال�شلطان  جاللة  منح  وق��د  التذكارية. 
رئي�س الدولة و�شام )اآل �شعيد( الذي يعد اأرفع و�شام عماين تقديراً من 
جاللته ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان واعتزازاً بعمق 

الروابط الأخوية املتينة التي جتمع البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.
فيما منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان جاللة �شلطان 
لأخيه  تقديراً  الإماراتية  الأو�شمة  اأرف��ع  يعّد  ال��ذي  زاي��د(  )و�شام  عمان 
البلدين  ب��ني  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  ع��ن عمق  وت��ع��ب��رياً  ال�شلطان  ج��الل��ة 

ال�شقيقني. كما قدم جاللة ال�شلطان اإىل �شموه هدية تذكارية عبارة عن 
�شيف عماين فيما قدم �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة هدية تذكارية اإىل 
زايد  ال�شيخ  عبارة عن جم�شم جلامع  ط��ارق  بن  هيثم  ال�شلطان  جاللة 

الكبري.

رئي�س الدولة يح�سر ماأدبة ع�ساء 
اأقامها تكرميا ل�سموه �سلطان عمان

•• م�شقط -وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
املرافق  وال��وف��د  ل�شموه  تكرمياً  اأق��ام��ه��ا  ع�شاء  م��اأدب��ة  اهلل(  )حفظه 
�شاحب اجلاللة ال�شلطان هيثم بن طارق �شلطان عمان ال�شقيقة يف 

ق�شر العلم العامر يف م�شقط.
الدولة،  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  امل��راف��ق  الوفد  الع�شاء  م��اأدب��ة  ح�شر 
فيما ح�شرها من اجلانب العماين عدد من اأ�شحاب ال�شمو وعدد من 

اأ�شحاب املعايل الوزراء وكبار امل�شوؤولني يف ال�شلطنة.
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خالد بن حممد بن زايد يقدم واجب العزاء 

بوفاة �سينزو اآبي بق�سر ال�سيافة يف طوكيو
•• طوكيو -وام:

التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�شو  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خالد بن حممد  �شمو  قدم 
"�شينزو  بوفاة  العزاء  واج��ب  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي  لإم��ارة 
الوزراء  اآبي" اأرملة رئي�س  "اآكي  اإىل كل من  ال�شابق  اليابان  اآبي" رئي�س وزراء 
ال�شابق و" فوميو كي�شيدا" رئي�س وزراء اليابان وذلك خالل زيارة �شموه ق�شر 
من  كل  ال��زي��ارة  خ��الل  �شموه  راف��ق  طوكيو.  العا�شمة  "اأكا�شاكا" يف  ال�شيافة 
معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
مبعوث الإمارات اخلا�س اإىل اليابان و�شعادة �شهاب اأحمد الفهيم �شفري الدولة 

لدى اليابان و عدد من امل�شوؤولني بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

امل�سرف املركزي يعلن عن توفر 
م�سكوكات تذكارية ف�سية للبيع

•• اأبوظبي-وام: 

من  كميات  ت��وف��ر  ع��ن  امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  م�شرف  اأع��ل��ن 
مبنا�شبة   2017 عام  اإ�شدارها  مت  للبيع،  الف�شية  التذكارية  امل�شكوكات 
مرور 10 �شنوات على تاأ�شي�س "هيئة التاأمني"، التي مت دجمها مع امل�شرف 
املركزي مبوجب املر�شوم بقانون احتادي رقم 25 ل�شنة 2020. وتبلغ زنة 
ل�شورة  الأمامي ر�شماً  الوجه  28.28 جرام، حيث يت�شمن  كل م�شكوكة 
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل"، اأما الوجه اخللفي 
امل�شكوكات  هذه  بيع  و�شيتم  الإ�شدار.  منا�شبة  �شعار  فيت�شمن  للم�شكوكة 
عن طريق مركز البيع باملقر الرئي�شي للم�شرف املركزي يف اأبوظبي فقط، 

ب�شعر 500 درهم للم�شكوكة الواحدة، اعتباراً من ام�س.

خالد بن حممد بن زايد ي�سارك يف مرا�سم ت�سييع جنازة رئي�س الوزراء الياباين ال�سابق �سينزو اآبي
•• طوكيو-وام:

املجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
الدولة  وف��د  التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  التنفيذي 
امل�شارك يف مرا�شم ت�شييع جنازة رئي�س الوزراء الياباين ال�شابق "�شينزو اآبي" 

يف العا�شمة اليابانية طوكيو بح�شور عدد من قادة وزعماء دول العامل.
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  تعازي �شاحب  �شموه  ونقل 

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اإىل 

احلكومة اليابانية.
كما التقى �شمّوه اأرملة الراحل "اآكي اآبي" وعددا من اأفراد الأ�شرة حيث قدم 
واجب العزاء لهم .. معربا عن �شادق موا�شاته يف فقدان قائد كّر�س حياته 

خلدمة وطنه و�شعبه بكل تفاٍن واإخال�س.
وتعد هذه اجلنازة اأكرب تاأبني ر�شمي ُيقام مل�شوؤول حكومي منذ مرا�شم ت�شيع 

1965 حيث حظى  "يو�شيدا �شيغه-رو" عام  جنازة رئي�س ال��وزراء الأ�شبق 
الراحل ب�شعبية وا�شعة بعدما ق�شى اأطول فرتة مبن�شب رئا�شة الوزراء يف 
، وف��ارق احلياة عن عمر   2020 2012 حتى  تاريخ اليابان ا�شتمرت من 
ناهز 67 عاماً متاأثراً بجراحه عقب اإطالق النار عليه خالل جتمع انتخابي 

يف 8 يوليو املا�شي.
اآبي ب�شكل كبري يف تر�شيخ العالقات الإماراتية اليابانية  اأ�شهم �شينزو  وقد 
التي �شهدت يف عهده الإعالن عن مبادرة ال�شراكة ال�شرتاتيجية ال�شاملة، 

اأثناء زيارته اإىل الدولة عام 2018، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والرتقاء 
بالعالقات بني البلدين اإىل اآفاق ا�شرتاتيجية جديدة.

رافق �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد خالل هذه الزيارة كّل من معايل 
 ، املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور 
�شفري  الفهيم  اأحمد  �شهاب  و�شعادة  اليابان،  اإىل  اخلا�س  الإم��ارات  مبعوث 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  من  امل�شوؤولني  من  وع��دد  اليابان،  ل��دى  الدولة 

الدويل.

جامعة الإمارات تناق�س �سبل التعاون املُ�سرتك مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة
•• العني-الفجر: 

ن�شيبة،  زك������ي  م����ع����ايل  ا����ش���ت���ق���ب���ل 
ال�شمو  ل�شاحب  الثقايف  امل�شت�شار 
الأعلى  الرئي�س  ال��دول��ة-  رئي�س 
جلامعة الإمارات العربية املتحدة، 
���ش��ع��ادة ج��م��ال ب��ن ح��وي��رب، املدير 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
زيارته  خالل  للمعرفة،  مكتوم  اآل 
ل��ل��ج��ام��ع��ة. واأ����ش���ار م��ع��ال��ي��ه خالل 
عالقات  توطيد  اأهمية  اإىل  اللقاء 
التعاون بني املوؤ�ش�شتني والتي تاأتي 
�شمن روؤية ا�شرتاتيجية ت�شتهدف 
ا�شتك�شاف الفر�س للعمل امل�شرتك 

البحثي  والتعاون  املعرفة،  مبوؤ�ّشر 
واملجتمعية،  املعرفية  امل��ج��الت  يف 
وت��ب��ادل الإ���ش��دارات، وكذلك دعم 
التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء  ُم�����ش��ارك��ة 
باجلامعة  وال��ب��اح��ث��ني  وال��ط��ل��ب��ة 
الإمارات يف الأن�شطة التي ُتنّظمها 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
مناق�شة  اإىل  بالإ�شافة  للمعرفة، 
املُ�شرتكة  الفعاليات  تنظيم  فر�س 
يف احلرم اجلامعي مبدينة العني، 
والعلماء  اخل��رباء  من  وال�شتفادة 
يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت�شت�شيفهم  ال��ذي��ن 
ال��ف��ع��ال��ي��ات املُ��خ��ت��ل��ف��ة م���ن خالل 

دعوتهم اإىل جامعة الإمارات. 

اإي��ج��اب��اً على  امل��ع��رف��ة، مب��ا ينعك�س 
ت��وّج��ه��ات اجل��ام��ع��ة وال��دول��ة نحو 

ُم�شتقبل ُم�شتدام".
����ش���ع���ادة جمال  م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال 
التنفيذي  امل���دي���ر  ح����وي����رب،  ب���ن 
ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
للمعرفة: "ي�شرنا اأن من�شي ُقُدماً 
يف توطيد اأوا�شر التعاون وتو�شيع 
جم���الت���ه م���ع ج��ام��ع��ة الإم�������ارات 
بال�شكر  ونتوجه  املتحدة،  العربية 
اإر�شاء  يف  حر�شها  على  للجامعة 
دعائم ال�شراكة مع موؤ�ش�شة حممد 
بثقٍة  ونتطلع  للمعرفة.  را�شد  بن 
حيال اآفاق تعاوننا وتبادل اخلربات 

اأه��داف التنمية  يف جمالت تخدم 
العلمي  البحث  وخا�شة  ال�شاملة، 
�شراكة  بناء  يدعم  مبا  والتدريب، 

طويلة الأمد بني اجلانبني.
اأن  اإىل  "نتطلع  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال   
تكون هذه الزيارة بداية ُمثمرة ملّد 
امل�شرتك  والعمل  التعاون  ج�شور 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  م��ع 
تبادل  اإىل جانب  للمعرفة،  مكتوم 
بيننا  ف��ي��م��ا  وال���ت���دري���ب  امل���ع���رف���ة 
وال�شتفادة من المكانات املتوفرة 
هيئة  اع���������ش����اء  م�����ن  ب���اجل���ام���ع���ة 
والباحثني،  وال��ط��ل��ب��ة  ال��ت��دري�����س 
اإنتاج  يف  ب����دوره����ا  ت�����ش��ه��م  وال���ت���ي 

التدريب  فر�س  لإتاحة  بينا  فيما 
امل�شرتك  لطلبة اجلامعة، والعمل 
يف اإع�������داد ال��ت��ق��اري��ر وامل���وؤ����ش���رات 
املعرفية والبحثية، وتنفيذ برامج 
حتقق  ت����ط����وي����ري����ة،  وم�������ب�������ادرات 
املعرفة  ُعد  �شُ على  ملمو�شاً  اأث���راً 
وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي وال����ت����دري����ب، 
وُتري الِنتاج املعريف والعلمي، مبا 
وال�شرتاتيجيات  اخلطط  يدعم 
تتبناها  التي  الطموحة  التنموية 

الدولة." 
فر�س  ب��ح��ث  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ومّت 
التدريب لطلبة اجلامعة، وم�شاركة 
ة  اجلامعة يف اإعداد التقارير اخلا�شّ

دي بي ورلد تتربع ب� 2.5 مليون دولر لإغاثة مت�سرري في�سانات باك�ستان
•• دبي-وام: 

امل������زود  ورلد"  ب�����ي  "دي  اأع����ل����ن����ت 
الذكية  اللوج�شتية  للحلول  الرائد 
متكني  اإىل  ال���ه���ادف���ة  و  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
عن  العامل،  ح��ول  التجاري  التدفق 
تقدميها الدعم اللوج�شتي والتربع 
اأمريكي  دولر  م���ل���ي���ون   2.5 ب����� 
مل�����ش��اع��دة ال�����ش��ك��ان يف ب��اك�����ش��ت��ان يف 
اأعقاب الفي�شانات املدمرة الأخرية.

ج��اء ذل��ك خ��الل ال��زي��ارة ال��ت��ي قام 
رئي�س  �شليم  بن  اأحمد  �شلطان  بها 
ورلد"  ب�����ي  "دي  اإدارة  جم���ل�������س 
للمجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
خاللها  التقى  والتي  باك�شتان  اإىل 
علوي،  ع��ارف  الباك�شتاين  الرئي�س 
الباك�شتاين  اجلي�س  اأرك���ان  ورئي�س 

اجلرنال قمر جاويد باجوا.

مبليون  ورلد"  ب��ي  "دي  وت��ربع��ت 
اجلي�س  ل�����ش��ن��دوق  اأم��ري��ك��ي  دولر 
ال���ب���اك�������ش���ت���اين ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن من 
تعهدها  ع���ن  ف�����ش��ال  ال��ف��ي�����ش��ان��ات، 
بتقدمي مليون ون�شف املليون دولر 

اإغاثة، ت�شمل  اأخرى كمواد  اأمريكي 
الغذائية  وامل�����واد  والأدوي������ة  امل�����اأوى 

واأدوات الطهي.
موؤ�ش�شة  ع���رب  ال��ت��ربع��ات  وق���دم���ت 
التي  اخل���ريي���ة،  ورلد"  ب���ي  "دي 

 2022 اأب����ري����ل  يف  اإط����الق����ه����ا  مت 
وتنفيذ  الإن�شانية  بالأعمال  للقيام 
القطاعني  م���ن  امل��م��ول��ة  امل����ب����ادرات 

العام واخلا�س.
و قال �شلطان اأحمد بن �شليم: "اإن 

اآثار الدمار الذي خلفته الفي�شانات 
املناطق  وزي�����ارة  ك��ب��ري  ب��اك�����ش��ت��ان  يف 
املتاأثرة بالكوارث الطبيعية تدفعك 
ن�شابها  يف  الأم������ور  ل��و���ش��ع  دائ���م���ا 
واأن����ت حت���اول ف��ه��م ف��داح��ة الو�شع 

�شيتم  اأن���ه  اإىل  م�شريا  الكارثي".. 
التخزين  م�������ش���اح���ات  ت��خ�����ش��ي�����س 
ب��ي ورلد" يف  "دي  مل��راف��ق  ال��ت��اب��ع��ة 
كرات�شي لتقدمي الدعم اللوج�شتي، 
بتغطية  ورلد"  ب��ي  "دي  ق��ي��ام  م��ع 

تكاليف التخزين واإدارة املخزون.
خرباتها  ورلد"  ب��ي  "دي  وق��دم��ت 
ومواردها مل�شاعدة املجتمع الإن�شاين 
للكوارث  ال���ش��ت��ج��اب��ة  يف  ال���ع���امل���ي 
اتفاقية  توقيع  وذلك منذ  الكربى، 
لالأمم  العاملي  الأغذية  برنامج  مع 
املتحدة يف عام 2017.. وت�شتخدم 
ممكنا  باعتبارها  خرباتها  ال�شركة 
وتعمل  ال���ع���امل���ي���ة،  ل��ل��ت��ج��ارة  رائ������دا 
للم�شاعدة يف ربط  ق��ارات  �شت  عرب 
ال�����ش��رك��ات وامل��ج��ت��م��ع��ات والأف�������راد 
اأثناء  ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا  ال���ت���ي  ب����امل����وارد 

حالت الطوارئ.

اقت�سادية راأ�س اخليمة ت�سارك 
با�ستخراج 1.5 طن من نفايات ال�ساطئ

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�شاركت دائرة التنمية القت�شادية يف راأ�س اخليمة، �شمن مبادرات اأ�شدقاء 
البيئة، بتنظيم حملة تنظيف �شاطئ منطقة املعريي�س بالتعاون مع فريق 
والحتادية  املحلية  اجلهات  متطوعي  من  وع��دد  التطوعي  اخليمة  راأ���س 
 160 اإىل  امل�����ش��ارك��ني  ع��دد  و���ش��ل  ال�����ش��اط��ئ، حيث  ورواد  امل��دار���س  وطلبة 

متطوٍع. واأ�شفرت احلملة عن ا�شتخراج 1.5 طن من النفايات. 
– اأن  املوؤ�ش�شية  ال�شتدامة  فريق  – قائد  ال��رب��اح  حممد  �شامي  واأو���ش��ح 
اخ��ت��ي��ارن��ا ملنطقة ���ش��اط��ئ امل��ع��ريي�����س ك����اأوىل حم��ط��ات ه���ذه احل��م��ل��ة جاء 
واملقيمني  للمواطنني  ج��اذب��ة  ومنطقة  ه��اًم��ا  �شياحًيا  م��رك��ًزا  باعتبارها 
وال�شياح. وتهدف احلملة اإىل ن�شر الوعي البيئي باأهمية العمل التطوعي 
يف خدمة البيئة، وتعزيز دور امل�شوؤولية املجتمعية بني اأفراد املجتمع واأهمية 
النظافة  �شلوك  اإىل تعزيز  بالإ�شافة  بيئة طبيعية ونظيفة،  احلفاظ على 
البيئية والت�شجيع على املمار�شات ال�شديقة للبيئة وغر�س ثقافة احلفاظ 
ا�شتمرار احلملة  الرباح على  واأكد  املجتمع.  البيئة لدى جميع فئات  على 

حتى نهاية العام اجلاري لت�شمل مناطق خمتلفة يف اإمارة راأ�س اخليمة.  

�سحف عمان ترحب بال�سيف الكبري..  وتفاوؤل بنتائج قمة م�سقط
•• اأبوظبي-وام:

املرتقبة  ب��ال��زي��ارة  اأم�����س  ال�����ش��ادرة  العمانية  ال�شحف  رح��ب��ت 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
الكبري"،  ب��"ال�شيف  �شموه  وا�شفة   .. "حفظه اهلل" لل�شلطنة 
العالقات  يف  ج��دي��داً  حت���وًل  �شت�شكل  ال��زي��ارة  اأن  اأك���دت  فيما 
البينية ب��ني ال��دول��ت��ني وي��دف��ع��ه��ا مل��زي��د م��ن ال��ت��ك��ام��ل مل��ا فيه 

م�شلحة القيادتني وال�شعبني ال�شقيقني.
واأكدت �شحيفة "الوطن" العمانية يف مقالتها الفتتاحية على 
اأبرز ما يجمع البلدين هو �شعيهما لتحقيق م�شتقَبل  اأحد  اأن 
ومتنوع  را�شخ  اقت�شاد  اإقامة  عرب  ل�شعبيهما  زاه��ر  اقت�شادي 
اللجنة  جهود  م�شتعر�شة  اأف�شل،  م�شتقبل  خلق  على  وق���ادر 
العليا امل�شرتكة بني البلدين التي مت تاأ�شي�شها يف عام 1991 
�شبل  وتعزيز  ودف��ع  ال�شقيقني  ال�شعبني  طموحات  لتج�شيد 
وجمالت التعاون والتن�شيق بني البلدين يف خمتلف املجالت 
القت�شادية والتجارية والثقافية والرتبوية والعمل على ربط 
الربي  النقل  وتن�شيق خدمات  والت�شالت،  الكهرباء،  �شبكات 
واإجراءات النتقال بني البلدين عرب خمتلف املنافذ احلدودية، 

اإىل جانب تعزيز فر�س وجمالت ال�شتثمار امل�شرتك.
واأب��رزت ال�شحيفة حجم التبادل التجاري بني البلدين الذي 
مليون  ون�شف  مليارات   5 م��ن  اأك��ر   2021 ع��ام  خ��الل  بلغ 

ريال ُعماين، مقارنة باأكر من 5 مليارات و231 مليون ريال 
��رد، ويعك�س  امل��طَّ ��د النُّمو  ي��وؤكِّ 2020، م��ا  ُع��م��اين خ��الل ع��ام 
من  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  ُتعد  كما  َبْيَنهما،  التعاوين  الن�شق 
نقل  ل�شهولة  نظًرا  لطنة؛  ال�شَّ يف  ا�شتثماًرا  الأك��رب  ال�شركات 
َبنْيَ  وحريتها  الوطنية  املنتجات  انتقال  وان�شيابية  الب�شائع 
ية، فيما ُت�شكِّل �شلطنة ُعمان واحدة  البلدين َعرْبَ املنافذ الربِّ
ت��اأت��ي يف املرتبة  اأه���مِّ الأ���ش��واق للتجارة الإم��ارات��ي��ة، حيث  م��ن 
ْمَن قائمة ال�شركاء التجاريني  ا �شِ ا والعا�شرة عاملًيّ الثالثة عربًيّ
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأن زيارة �شاحب  لالإمارات واأ�شافت 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" التي تعد اأول زيارة 
ل�شموه لل�شلطنة منذ َتولِّيه رئا�شة دولة الإمارات تزيد الطموح 
لدى اجلاَرْيِن للعمل على املزيد من تنمية العالقات يف �شتَّى 

َورها واأ�شكالها وعلى راأ�شها العالقات القت�شادية. �شُ
من جهتها اأكدت �شحيفة "عمان" على اأن القمة الثنائية التي 
اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  جتمع �شاحب 
ال�شلطان  اجل��الل��ة  �شاحب  اأخ��ي��ه  اهلل" م��ع  "حفظه  ال��دول��ة 
هيثم بن طارق بن تيمور اآل �شعيد �شلطان عمان تاأتي جت�شيًدا 
تربط  التي  اجل���وار  وُح�شن  القربى  وو���ش��ائ��ج  امل�����ودة  لأوا���ش�����ر 
من  ع��دد  بحث  ال��زي��ارة  خ��الل  و�شيجري  ال�شقيقني  البلدين 
املجالت واجلوانب ذات الهتمام امل�شرتك مبا ُي�شهم يف حتقيق 

تطلعات واآمال البلدين مل�شتقبل اأكر رخاء، ومناء، وازدهارا.

والع�شيد" ن�شرت  ال�شند  والإم����ارات..  " ُعمان  عنوان  وحت��ت 
�شحيفة " الروؤية " العمانية مقال و�شفت فيه �شاحب ال�شمو 
"حفظه اهلل"  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
و�شف  يف  �شموه  مبقولة  الكاتب  وا�شت�شهد  الكبري،  بال�شيف 
العالقات بني البلدين والتي و�شفها ب�"الأخوة املتجذرة" واأنها 

عالقات ممتدة ل تزيدها الأيام اإل ر�شوًخا وقوة وحمبة.
الروؤية  :" �شتكون  م��وؤك��داً   .. ال��زي��ارة  بنتائج  الكاتب  وت��ف��اءل 
الكبري  عمان  ل�شيف  التاريخية  الزيارة  هذه  بعد  امل�شتقبلية 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  ��م��و  ال�����شُّ وال��ك��رمي ���ش��اح��ب 
الأ�شعدة  خمتلف  على  البلدين  م�شالح  و�شتخدم  خمتلفة 
خمتلف  يف  امل�����ش��رتك  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  تعميق  يف  وت�شاهم 
وال��ت��ج��اري��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة والثقافية  امل��ج��الت الق��ت�����ش��ادي��ة 
البلدين  تطلعات  ُيلبي  مب��ا  الأم����ام  اإىل  ودف��ع��ه��ا  وال��ت��ن��م��وي��ة، 

ويحقق اأهدافهما اإىل التنمية امل�شتدامة".
املوؤ�ش�س  للوالد  التاريخية  الزيارة  اإىل  بالذاكرة  الكاتب  وعاد 
اآل نهيان-  لدولة الإم��ارات املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
طيب اهلل ثراه- اإىل �شلطنة ُعمان يف عام 1991 والتي ظلت 
را�شخة يف وجدان العمانيني؛ حيث �شكلت وقتها منعطًفا مهًما 
اإثرها ت�شكيل  البلدين، والتي متَّ على  التعاون بني  يف م�شرية 
جلنة عليا م�شرتكة بني البلدين. وما زالت هذه اللجنة قائمة 

توؤدي دورها.

منفذ خطم مالحة احلدودي يحتفي بزيارة رئي�س الدولة ل�سلطنة عمان
•• ال�شارقة-وام:

احلدودية  والنقاط  للمنافذ  التنظيمية  اللجنة  احتفت 
بال�شارقة يف منفذ خطم مالحة احلدودي بزيارة �شاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
لدعوة  تلبية  ال�شقيقة  ع��م��ان  �شلطنة  اإىل  اهلل(  )حفظه 
بن  ط��ارق  بن  هيثم  ال�شلطان  اجلاللة  �شاحب  اأخيه  من 
تيمور اآل �شعيد �شلطان عمان والتي متثل جت�شيداً حقيقياً 
لعمق العالقات التاريخية والأخوية الرا�شخة التي جتمع 
البلدين. و�شملت املظاهر الحتفالية تزيني املنافذ باأعالم 
عر�س  يرافقها  ال�شقيقة  ُعمان  و�شلطنة  الإم���ارات  دول��ة 
قادة  ل�شور  وال��داخ��ل��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ال�شا�شات  على  م��رئ��ي 
ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  عهد  منذ  ال�شقيقني  البلدين 
�شعيد  ب��ن  قابو�س  وال�شلطان  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
ونحن  منا  �شعار )عمان  وذل��ك حتت  ثراهما(  اهلل  )طيب 
وطنية  و�شعارات  عبارات  املرئي  العر�س  وت�شمن  منهم(. 
ب��ني �شعبي  اأوا���ش��ر املحبة وال��رواب��ط الأخ��وي��ة  تعرب ع��ن 
وال�شراكة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  وع��م��ق  ال�شقيقني  البلدين 
التي ت�شهد مزيدا من التطور والنماء امل�شتمر على كافة 
من  به  حتظى  ال��ذي  والهتمام  الرعاية  بف�شل  الأ�شعدة 

قبل القيادة الر�شيدة يف البلدين.
واأكد �شعادة حممد اإبراهيم الرئي�شي مدير �شوؤون املنافذ 
للمنافذ  التنظيمية  اللجنة  رئي�س  احل��دودي��ة  وال��ن��ق��اط 

والنقاط احلدودية باإمارة ال�شارقة اأن زيارة �شاحب ال�شمو 
)حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
اهلل( اإىل �شلطنة عمان ال�شقيقة تعك�س عمق روابط الأخوة 
التي  امل�شرتكة  التاريخية  وال��ع��الق��ات  ال��ق��رب��ى  وو���ش��ائ��ج 
بنيت  قوية  اجتماعية  ورواب���ط  واح��د  ثقايف  اإرث  اأ�شا�ُشها 
اجلهود  بف�شل  �شالبة  وت���زداد  املوؤ�ش�شني  الآب���اء  بعزمية 
التي تبذلها القيادة الر�شيدة للدولتني الرامية اإىل تعزيز 
م�شرية العمل امل�شرتك وتوفري ال�شتقرار والرخاء ل�شعبي 
مزدهراً  واق��ع��اً  الإيجابية  العالقات  ه��ذه  لتثمر  البلدين 

للتعاون بني الإمارات و�شلطنة عمان يف �شتى القطاعات.
دولة  جتمع  التي  ال�شرتاتيجية  العالقات  مبتانة  واأ���ش��اد 
من  فريداً  منوذجاً  متثل  والتي  عمان  و�شلطنة  الإم���ارات 
الأخوة وال�شداقة وتاأتي ثمرة حلر�س القيادة الر�شيدة يف 
البلدين على الرتقاء امل�شتمر باأوا�شر التعاون اإىل اأف�شل 
امل�شتويات بهدف حتقيق التنمية والزدهار لكال ال�شعبني 
ال�شقيقني ومتتني �شراكات م�شتدامة ومثمرة تعزز امل�شرية 
املنافذ  ح��ر���س  م��وؤك��داً  البلدين  ي�شهدها  ال��ت��ي  التنموية 
قوة  ا�شتثمار  على  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  احل��دودي��ة  والنقاط 
الأ�شقاء  مع  والتن�شيق  التعاون  لتعزيز  العالقات  ومتانة 
يف �شلطنة عمان ول�شيما بني اجلهات املخت�شة العاملة يف 
املنافذ والنقاط احلدودية لإحداث نقلة نوعية على �شعيد 
العمل يف هذا القطاع احليوي وتعزيز قدرته على مواكبة 

م�شرية التطور يف البلدين.
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•• اأبوظبي -وام: 

را�شد  علي  الدكتور  معايل  �شارك 
ال�شعبة  جمموعة  رئي�س  النعيمي 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ربمل���ان���ي���ة 
الربملاين  الحت������اد  يف  الحت�������ادي 
التنفيذية  اللجنة  ع�شو  ال���دويل، 
العربية  املجموعة  ممثل  لالحتاد 
ال������دورة  اج���ت���م���اع  ال���ل���ج���ن���ة، يف  يف 
للجنة  الف�����رتا������ش�����ي  ال�288 
امل�شاركون  وا�شتعر�س  التنفيذية. 
يف الج��ت��م��اع ت��ق��ري��ر ف��ري��ق عمل 
الحت����اد ال��ربمل��اين ال����دويل املعني 
اأوكرانيا،  لأزم����ة  ال�شلمي  ب��احل��ل 

وت��ق��ي��ي��م ع��م��ل م���راق���ب���ي الأم���ان���ة 
العامة لالحتاد.

•• وا�شنطن دي �شي-وام: 

تنظم �شفارة الدولة يف وا�شنطن معر�شاً فنياً حتت عنوان " بينما ُتعد القهوة: 
�شبتمرب   22 الفرتة من  الإمارات" وذل��ك خالل  فنانات من  ترويها  حكايات 
اإىل 14 اأكتوبر 2022. ويقام املعر�س يف �شالة فاثوم لعر�س الأعمال الفنية 
الفنانات  27 من  تقدمها  متنوعة  اأعمال  على  وي�شتمل  وا�شنطن،  بالعا�شمة 
التجريبية  بالتن�شيق من قبل من�شة دروازة  الدولة  الإماراتيات واملقيمات يف 
للفنون يف اأبوظبي. وقالت �شيماء ح�شني قرقا�س نائبة رئي�س بعثة الدولة يف 
وا�شنطن - بهذه املنا�شبة - : " للفنون قدرة خا�شة على ربط النا�س والثقافات 
اإمنا  هنا  املعرو�شة  الفنية  والأع��م��ال  خلفياتها،  تنوع  برغم  البع�س  ببع�شها 
الن�شاء معاً  التي جتمع  وامللتقيات  وبامل�شاحات  باملراأة  الحتفاء  تعبري عن  هي 
لتنعك�س اإبداعاً ومناًء على جمتمعنا." . وياأتي املعر�س يف �شياق الحتفاء بيوم 
اأمناط  امل��راأة اجلليلة يف تطوير خمتلف  لإ�شهامات  الإماراتية وتقديراً  امل��راأة 
الفنون والإبداع يف الدولة، كما يعك�س قدرات املراأة ودور اللقاءات الن�شائية يف 

املجال�س على تعزيز الراوبط الإجتماعية.
التي  الفنية  الأ�شاليب واملوا�شيع  الكبري يف  التنوع  املعرو�شة  وتعك�س الأعمال 
تنفذ  التي  ال�شايغ  غ��ادة  الفنانة  بينهن  وم��ن  امل�شاركات،  الفنانات  تتناولها 
اأعمالها با�شتخدام التقنية الرقمية "ديجيتال"، و�شيخة الكتبي املتخ�ش�شة يف 
الفن الرتكيبي. كما ت�شارك يف املعر�س الدكتورة جناة مكي والآن�شة بينيديكت 
اأعمالهما  يف  جت�شدان  واللتان  التجريدي  الر�شم  يف  املتخ�ش�شتان  غيمونيت 

الفنية مفهوم التعاون الجتماعي.
من جانبها قالت منرية ال�شايغ من من�شة دروازة التجريبية للفنون: "يحتفي 
هذا املعر�س بدور املراأة باعتباره من الركائز الأ�شا�شية لبناء اأي اأمة اأو جمتمع، 
املجتمع  ون�شاط  الثقايف  التبادل  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  يهدف  كما 
اأب��واب��ه من  يفتح  حيث  املعر�س جم��ان��اً  دخ��ول  اأن  بالذكر  وتطوره." اجل��دي��ر 
 12 ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحاً وحتى ال�شاد�شة م�شاًء يومياً ما عدا يومي 
اإ�شافية حول املعر�س يرجى الطالع  اأكتوبر. للح�شول على معلومات  و13 
https://www.uae- ال���ت���ايل:  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  حم��ت��وي��ات  ع��ل��ى 

.embassy.org/culture-outreach/exhibitions

••  دبي:الفجر

قال العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز �شرطة حتا، اإن املركز اأكمل ا�شتعداداته 
اأبرز  م��ن  تعترب  ال��ت��ي  ح��ت��ا  منطقة  يف  اجل��دي��د  ال�شياحي  امل��و���ش��م  ل�شتقبال 
الوجهات يف اإماره دبي، ملا تتميز به من معامل �شياحية متنوعة، وطق�س رائع 
اجلودة،  عالية  خدمات  ذات  وترفيهية  بيئية  وُمقومات  ال�شنة،  ف��رتات  معظم 
اإ�شافة اإىل ما متتلكه من ٌمقومات ثقافية وتراثية واإرث تاريخي، لذلك كان 
واملرورية  الأمنية  ال��ربام��ج  م��ن  العديد  لتنفيذ  اجليد  ال�شتعداد  م��ن  ب��د  ل 
واأ�شاف  الخت�شا�س.  منطقة  يف  املتعاملني  لإ�شعاد  مُميزة  خدمات  وتقدمي 
العقيد مبارك الكتبي اأن املو�شم ال�شياحي يبداأ يف منطقة حتا يف �شهر اأكتوبر 
من كل عام، لذلك عقد املركز العديد من الجتماعات مع ال�شركاء يف منطقة 
الخت�شا�س ومت توزيع الأدوار كال ح�شب اخت�شا�شه، اإىل جانب اإعداد اخلطة 
اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون  وامل��روري��ة  الأمنية 
كبرياً  دوراً  لعب  امل��رك��ز  اأن  الكتبي  العقيد  واأو���ش��ح  للمرور.  العامة  والإدارة 
اجليد  النت�شار  خ��الل  الخت�شا�س من  والأم���ان يف منطقة  الأم��ن  يف حفظ 
اأي ق�شية جمهولة يف املجالني اجلنائي واملروري  ُي�شجل  للدوريات، حيث مل 
التي  وامل��روري��ة  الأمنية  نتيجة للربامج  وذل��ك  املا�شية،  اأع��وام  خالل اخلم�س 
ُيطبقها. وتابع "كما حقق املركز ن�شبة %100 يف التغطية الأمنية يف منطقة 
ال�شابط  تواجد  ن�شبة  بلغت  بينما   ،100% امل�شتهدف  وك��ان  الخت�شا�س، 
املطلوب  امل�شتهدف  بذلك  ليحققوا   100% البالغات  م��واق��ع  يف  املناوبني 
منهم، وبلغ متو�شط زمن ال�شتجابة للحالت الطارئة دقيقة و7 ثوان يف العام 
4 دقائق، مقابل دقيقتني و4 ثوان يف العام 2020  امل�شتهدف  2021 وكان 

وكان امل�شتهدف 7 دقائق".

مركز �شرطة ذكي
ال�شرطة  م��رك��ز  ب��اإن�����ش��اء  ق��ام��ت  دب��ي  �شرطة  اإن  الكتبي  م��ب��ارك  العقيد  وق���ال 
واملُبتكرة  الذكية  ال�شرطية  اخل��دم��ات  اأرق���ى  لتقدمي  حتا  منطقة  يف  ال��ذك��ي  
لأفراد اجلمهور مبا يحقق تطلعات القيادة الر�شيدة يف اإ�شعاد املجتمع ومتكني 

املتعاملني من احل�شول على اخلدمات ب�شهولة وي�شر.

الفرقة التخ�ش�شية
ال�شجعان  ف��رق��ة  رئي�س  الكعبي،  عبيد  حممد  اأول  امل���الزم  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
التخ�ش�شية يف مركز �شرطة حتا، اإن املركز قام بتاأ�شي�س "الفرقة التخ�ش�شية" 
بناًء على توجيهات معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العامة ل�شرطة 
القائد  م�شاعد  املن�شوري،  اإبراهيم  خليل  خبري  ال��ل��واء  �شعادة  ومتابعة  دب��ي، 
للتعامل  ُمدربة  الفرقة  اأن  البحث اجلنائي، مبيناً  ل�شوؤون  دبي  ل�شرطة  العام 
للتعامل مع  امل��ن��اط��ق اجلبلية، وج��اه��زة  والإن���ق���اذ يف  ال��ط��ارئ��ة  م��ع احل����وادث 
تقدمي  يف  للم�شاهمة  احلديثة  والتقنيات  الأدوات  بكافة  وم���زودة  ح��ادث،  اأي 
امل�شاعدة والدعم للُمحتاجني، وتقوم اأي�شاً مبتابعة اإجراءات الأمن وال�شالمة 
تقدمها  التي  باخلدمات  وال��زائ��ري��ن  ال�شياح  وتعريف  ال�شياحية  الأم��اك��ن  يف 

�شرطة دبي للمتعاملني.

•• نيويورك-وام: 

امل�شلمني  حكماء  ملجل�س  العام  الأم��ني  عبدال�شالم،  حممد  امل�شت�شار  التقى 
بارو، رئي�س جمهورية جامبيا، وذلك على هام�س اجتماعات  اأداما  الرئي�س 
اجلامبي  الرئي�س  اأع���رب  و  ن��ي��وي��ورك.  يف  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
ف�شيلة  برئا�شة  امل�شلمني  حكماء  جمل�س  جلهود  تقديره  عن  اللقاء  خالل 
الإمام الأكرب الأ�شتاذ الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الأزهر، رئي�س املجل�س يف 
اأن بالده تنعم باحرتام  الأدي��ان والثقافات، موؤكدا  اأتباع  تعزيز احل��وار بني 
الآخر والعي�س امل�شرتك بني مواطنيها، وعلى ا�شتعداد دائم لتن�شيق اجلهود 
مع جمل�س حكماء امل�شلمني من اأجل تعزيز ال�شلم واحل��وار بني الأدي��ان يف 
القارة الأفريقية. و اأ�شاد الرئي�س اجلامبي باجلهود التي تقوم بها جمهورية 
م�شر العربية دعما جلامبيا ودول القارة الأفريقية على كل امل�شتويات واأن 

التعليم  القارة يف  لدول  اإلهام  و  دعم  ال�شريف متثل م�شدر  باأزهرها  م�شر 
اأعرب  جانبه،  م��ن  ال��واح��د.  املجتمع  اأب��ن��اء  ب��ني  ال�شلمي  والتعاي�س  الديني 
تقدمه  ال��ذي  للنموذج  تقديره  عن  امل�شلمني،  حكماء  ملجل�س  العام  الأم��ني 
جامبيا يف جمال الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي، وما تخطوه من خطى ثابتة يف 
هذا املجال، موؤكدا ا�شتعداد جمل�س حكماء امل�شلمني لدعم كل اجلهود التي 
الإن�شانية ومكافحة  والأخ��وة  والتعاي�س  بها جامبيا يف جمال احل��وار  تقوم 

التطرف والكراهية.
التي  امل�شلمني  حكماء  جمل�س  م��ب��ادرات  عبدال�شالم  امل�شت�شار  وا�شتعر�س 
ت�شتهدف تعزيز ال�شلم املجتمعي واإعالء قيم احلوار والتعاي�س امل�شرتك يف 
اإفريقيا، م�شريا اإىل اأن الن�شيب الأكرب من هذه املبادرات �شي�شتهدف متكني 
ال�شباب وحمايتهم من الوقوع فري�شة يف يد اجلماعات املتطرفة، ودعم حقوق 

املراأة الإفريقية، وغر�س النتماء للقارة ال�شمراء لدى الن�سء وال�شباب.

•• دبي:الفجر

ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  عن  نيابة 
دبي، ت�شلم �شعادة اللواء اأحمد حممد رفيع، م�شاعد القائد العام ل�شوؤون 
الإدارة، بح�شور اللواء ُمتقاعد خالد �شهيل، درع التفوق الريا�شي العام، 
من العميد حممد حميد بن دملوج الظاهري، اأمني عام وزارة الداخلية 
اإدارة احتاد ال�شرطة الريا�شي، والذي توجت به القيادة  رئي�س جمل�س 
العامة ل�شرطة دبي يف بطولة احتاد ال�شرطة الريا�شي ملو�شم 2021-

املركز الأول ب� 142نقطة. منتخبها  حتقيق  بعد  وذلك   ،2022
اأي�شاً  ح�شرها  التي  الت�شليم  فعاليات  خالل  رفيع  اأحمد  اللواء  وثّمن 
املجتمع  لإ�شعاد  العامة  الإدارة  مدير  املن�شوري،  خلفان  علي  العميد 
ال�شرطة،  احت��اد  اإدارة  مدير  الري�س،  عبيد  ع��ارف  والعميد  بالوكالة، 
واملقدم عبد البا�شط علي عبد الرحمن، مدير اإدارة ال�شوؤون الريا�شية، 
واملقدم عبد اهلل �شلطان اجلالف، مدير منتخب �شرطة دبي للرماية، 

الريا�شية  البطولت  مب�شتوى  الرتقاء  يف  الداخلية  وزارة  جهود  ثّمن 
الفرق  ب��اإجن��ازات  م�شيداً  الريا�شية،  للمنتخبات  ودعمها  ال�شرطية، 
الريا�شية يف �شرطة دبي وما حققته من مراكز اأوىل خالل بطولة احتاد 

ال�شرطة الريا�شي.
واأكد اللواء رفيع اأن ح�شول �شرطة دبي على درع التفوق الريا�شي العام، 
اأ�شهم يف رفع  وال��ذي  العام ل�شرطة دبي،  القائد  هو ثمرة لدعم معايل 
دبي، وحتفيزهم على حتقيق  ل�شرطة  الريا�شية  للفرق  املعنوية  ال��روح 

مزيد من النجاحات والأرقام يف البطولت املحلية.
على  احل�شول  "اإن  املن�شوري،  خلفان  علي  العميد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
اإىل الإجن��ازات الريا�شية ل�شرطة دبي،  اإجناز ي�شاف  درع التفوق العام 
تدريبية  وب��رام��ج  خطط  و�شع  يف  واملُ�شتمرة  الكبرية  اجل��ه��ود  ويعك�س 
من  الريا�شية  املُ��ن��ج��زات  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال�����ش��رط��ة،  ملنتخب  منا�شبة 
ال�شعي  يف  ُم�شتمرة  �شتبقى  دب��ي  �شرطة  اأن  م��وؤك��داً  متنوعة"،  بطولت 

لتحقيق املزيد من املراكز الأوىل يف البطولت الريا�شية وال�شرطية.

•• عجمان -وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
احلاكم  ب��دي��وان  التنفيذي  املجل�س 
فاياليل  ���ش��م�����ش��ري  ال���دك���ت���ور  ام�����س 
الإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  امل��وؤ���ش�����س 
بي  »يف  ملجموعة  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����ش��و 
والوفد  ال�����ش��ح��ي��ة«  ل��ل��رع��اي��ة  اأ������س 

املرافق له.
وبارك �شموه �� خالل اللقاء �� اتفاقية 
التعاون الطبي بني م�شت�شفى عجمان 
التخ�ش�شي العام وم�شت�شفى برجيل 
وت�شغيل  لإدارة  وذل��ك  التخ�ش�شي 
م�شت�شفى عجمان التخ�ش�شي العام 
يف  العاملية  املمار�شات  لأف�شل  وفقا 
القطاع  م�شت�شفيات  وت�شغيل  ادارة 
وتاأهيله  خدماته  وتطوير  اخلا�س 
لتقدمي خدمات طبية متميزة وذات 

جودة عالية.
اأك����د ���ش��م��و ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان اأن  و 

اهتماما كبريا  ت��ويل  اإم��ارة عجمان 
متقدمة  ط��ب��ي��ة  خ���دم���ات  ل��ت��وف��ري 
من  عجمان  اإم���ارة  ل�شكان  ونوعية 
م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني م��و���ش��ح��ا اأن 
التعاون  الأ���ش��ا���س وراء ه��ذا  ال��داف��ع 
وال�شراكات التي تعقد على م�شتوى 
القطاع الطبي حتقيق ر�شا املر�شى 

القدرات  وتعزيز  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
القطاع  ال��ع��ام��ل��ني يف  ك��ف��اءة  ورف����ع 
كله  وه�����ذا  الإمارة"،  يف  ال�����ش��ح��ي 
امل�شتمر من  والدعم  املتابعة  بف�شل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 

حاكم عجمان.

و اأعرب �شموه عن تقديره للقائمني 
على جمموعة " يف بي اأ�س للرعاية 
للجانبني  م��ت��م��ن��ي��ا  ال�شحية".. 
ا�شتفادة  اأق�����ش��ى  وحتقيق  التوفيق 

ممكنة من هذا التعاون امل�شرتك.
�شم�شري  ال��دك��ت��ور  ثمن  جانبه  م��ن 
عهد  ويل  �شمو  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ف��اي��ال��ي��ل 

ع��ج��م��ان ل��وف��د جم��م��وع��ة " يف بي 
واهتمامه  ال�شحية"  للرعاية  اأ���س 
بالطالع على م�شاريعها وبراجمها 
وم���ب���ادرات���ه���ا امل��ت��ن��وع��ة، م��ع��ربا عن 
خلدمة  الت��ف��اق��ي��ة  ب��ه��ذه  �شعادتهم 
����ش���ك���ان اإم����������ارة ع���ج���م���ان وت���وف���ري 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  م�شتويات  اأع��ل��ى 

هذه  حت��ق��ق  اأن  ومت���ن���ى  امل��ت��ق��دم��ة 
ال�شراكة اأهدافها املرجوة.

ون�������ش���ت الت���ف���اق���ي���ة امل���وق���ع���ة بني 
وت�شغيل  اإدارة  ع���ل���ى  ال���ط���رف���ني 
على  التخ�ش�شي  عجمان  م�شت�شفى 
ا�شتمرارية  و�شمان  جت��اري��ة  اأ�ش�س 
تقدمي خدمات �شحية وفقا لأف�شل 

امل���م���ار����ش���ات ال���ط���ب���ي���ة والإداري�����������ة، 
وتقدمي اخلدمات ال�شحية احلديثة 
امل�شت�شفى  يف  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي  والأداء 
با�شتخدام  وذل����ك  ع��ال��ي��ة،  ب���ج���ودة 
واملهارات  واخل�����ربة  امل��ع��رف��ة  ك��ام��ل 
احلايل  امل�شت�شفى  وتطوير  الفنية 
بالتخ�ش�شات  الرت��ق��اء  خ��الل  م��ن 

وان�شاء  حاليا،  به  امل��وج��ودة  الطبية 
وتزويد  ج��دي��دة  طبية  تخ�ش�شات 
والأجهزة  امل��وؤه��ل��ة  الطبية  ال��ك��وادر 
وتطوير  وتاأهيل  الطبية،  والأدوات 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  مقدمي  ق���درات 

العاملني يف امل�شت�شفى.
برجيل  م�شت�شفى  اأن  بالذكر  جدير 
جمموعة  م���ن  ج����زء  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي 
على  تعمل  ال��ت��ي  القاب�شة  برجيل 
م�شت�شفى   39 م��ن  �شبكة  ت�شغيل 
العربية  الإم���ارات  وم��رك��زا طبيا يف 

املتحدة وعمان.
ح�����ش��ر ال���ل���ق���اء.. ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
عبيد  م���روان  و���ش��ع��ادة  والتخطيط 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  امل���ه���ريي 
الحت����ادي و���ش��ع��ادة م����روان اآل علي 
امل��ال��ي��ة بعجمان  م��دي��ر ع���ام دائ�����رة 
النعيمي  حم��م��د  ي��و���ش��ف  و����ش���ع���ادة 
الت�شريفات  دائ���������رة  ع������ام  م����دي����ر 

وال�شيافة.

•• اأبوظبي -وام:

من  جديدة  دفعة  ان�شمام  اأم�س  التكنولوجيا  و  للعلوم  خليفة  جامعة  اأعلنت 
الطلبة اإىل كلية الطب والعلوم ال�شحية.

واأدى الطلبة اجلدد ق�شم الطب خالل حفل ترحيبي ا�شتمل على ارتداء الزي 
الأبي�س الطبي، اإيذانا ببدء الف�شل الأكادميي الأول للعام 2023-2022.

الرتحيبي  احلفل  خ��الل  الكلية  يف  الأك��ادمي��ي��ة  الهيئة  اأع�شاء  من  ع��دد  و�شلم 
الطلبة الزي الأبي�س الطبي بح�شور الدكتور �شري جون اأورايلي، رئي�س جامعة 
جامعة  يف  التنفيذي  الرئي�س  نائب  احلمادي،  �شلطان  ع��ارف  والدكتور  خليفة 
من  وع��دد  ال�شحية  والعلوم  الطب  كلية  عميد  روك،  ج��ون  وال��دك��ت��ور  خليفة، 
ب��اأداء ق�شم الطب  الهيئة الإداري��ة يف اجلامعة، ليقوم الطلبة بعد ذلك  اأع�شاء 

الذي يعك�س التزامهم بقواعد ال�شلوك الأخالقي للطب.
و قال الدكتور عارف �شلطان احلمادي: "�شهدت كلية الطب والعلوم ال�شحية يف 
جامعة خليفة تقدًما ملحوًظا لت�شبح كلية �شاملة ومتكاملة ت�شتقطب اهتمام 
العديد من الأفراد يف املجالني الطبي والأكادميي واهتمام الطلبة الطاحمني 

لأن ي�شبحوا متخ�ش�شني يف جمالت الطب والرعاية وال�شحية" .
الطب  كلية  طلبة  من  الرابعة  الدفعة  ي�شكلون  الذين  اجل��دد  بالطلبة  ورح��ب 
والرعاية ال�شحية و �شي�شتفيدون من املرافق البحثية املتطورة يف الكلية لتطوير 
يف  والتفوق  واأخ�شائيني  كخرباء  الطبية  املجالت  يف  التميز  وحتقيق  اأنف�شهم 

البحوث العلمية التي  متكنهم من اإيجاد حلول الرعاية ب�شحة املر�شى".
من جانبه قال الدكتور جون روك: "يوؤكد الطلبة من خالل ت�شلمهم وارتدائهم 
اأجله  من  اأن�شئت  ال��ذي  الهدف  بتعزيز  التزامهم  اليوم  الطبي  الأبي�س  ال��زي 

منظومة  دع��م  يف  املتمثل  و  خليفة  جامعة  يف  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية 
الطب  طلبة  �شي�شاهم  حيث  ع��ام،  ب�شكل  والدولة  اأبوظبي  يف  ال�شحية  الرعاية 
النزاهة  ت�شمل  التي  الكلية  اأطباء م�شتقباًل يف جت�شيد قيم  �شي�شبحون  الذين 

وامل�شوؤولية والكت�شاف والبتكار وخدمة املجتمع والحرتام حلياة الإن�شان".
و ت�شم كلية الطب والعلوم ال�شحية اليوم اأف�شل العقول من كافة اأنحاء العامل 
والذين يعملون كاأع�شاء هيئة اأكادميية واأطباء متخ�ش�شني يف خمتلف الفروع 

الطبية وممثلني عن العديد من امل�شت�شفيات التعليمية الرئي�شة يف اأبوظبي.
حتقيق  يف  م�شريتها  خليفة  جامعة  يف  ال�شحية  والعلوم  الطب  كلية  وتوا�شل 
الطبية  ال��رخ�����ش��ة  اخ��ت��ب��ار  يف  بنجاحها  تكللت  وال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة  الإجن�����ازات 
املوؤ�ش�شة  اختبارات  يف  متقدمة  نتائج  على  واحل�شول  اأوىل  كخطوة  الأمريكية 
الدولية للطب يف الوليات املتحدة، كما �شاهمت الكلية يف توفري فر�س التدريب 

ال�شريري للطلبة يف مراكز اأكادميية �شحية رائدة.
يف  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية  حققتها  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة  الإجن����ازات  وت�شمل 
جامعة خليفة ن�شر اأوراق بحثية يف جمالت علمية وطبية دولية متميزة كمجلة 
احليوية  الطبية  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  وا���ش��ع��ة  جمموعة  تناق�س  وال��ت��ي  "بامبيد" 

املتعلقة بالدولة وغريها من املو�شوعات العاملية.
ومت هذا العام طرح برنامج التدريب الطبي الذي �شاهم يف توفري فر�س التعلم 
على  للح�شول  يطمحون  الذين  الإماراتيني  الثانوية  املرحلة  لطلبة  والتطور 

وظائف يف جمال الطب والعلوم ال�شحية م�شتقباًل.
يذكر اأن كلية الطب والعلوم ال�شحية متنح درجة "دكتور يف الطب" يف خم�شة 
فروع تت�شمن العلوم الطبية احليوية والطب ال�شريري وعلوم الطب واملجتمع 

والطب العام، اإ�شافًة اإىل بحوث التكنولوجيا والبتكار.

ويل عهد عجمان يعزي بوفاة منى اإبراهيم املرزوقي
•• عجمان- وام:

قدم �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان واجب العزاء اإىل خالد اإبراهيم حممد 
عائلة  و  اأ���ش��رة  واإىل  امل��رزوق��ي  اإبراهيم حممد  منى  �شقيقتهم  لها  املغفور  بوفاة  واإخ��وان��ه  امل��رزوق��ي 

املرزوقي الكرام وذلك مبجل�س الأمني مبنطقة م�شريف يف عجمان.
و اأعرب �شموه - خالل زيارته جمل�س العزاء - عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته لأ�شرة الفقيدة 
جناته  ف�شيح  ي�شكنها  واأن  ومغفرته  رحمته  بوا�شع  يتغمدها  اأن  القدير  العلي  املوىل  �شائال  وذويها 

ويلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان.
التنمية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�شيخ  �شموه  جانب  اإىل  ال��ع��زاء  واج��ب  ق��دم 
ال�شياحية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط و�شعادة يو�شف النعيمي 

مدير عام دائرة الت�شريفات و ال�شيافة.

عمار النعيمي يبارك اتفاقية التعاون الطبي بني م�ست�سفيي عجمان التخ�س�سي العام وبرجيل التخ�س�سي

جامعة خليفة ت�ستقبل دفعة جديدة من طلبة كلية الطب والعلوم ال�سحية

مركز �سرطة حتا يكمل ا�ستعداداته 
ل�ستقبال املو�سم ال�سياحي اجلديد 

اأمني عام جمل�س حكماء امل�سلمني يلتقى رئي�س جامبيا فى نيويورك 

�سرطة دبي حت�سل على درع التفوق الريا�سي العام ملو�سم 2022-2021

علي النعيمي ي�سارك يف اجتماع اللجنة 
التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل

�سفارة الدولة يف وا�سنطن تنظم 
معر�س فنون معا�سرة من الإمارات
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•• دبي-الفجر:

���ش��م��ن ج���ه���وده���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة جل����ودة 
احلياة 2031، نظمت وزارة ال�شحة 
امل�شتقبل  متحف  يف  املجتمع  ووقاية 
"اأف�شل  بعنوان  نقا�شية  بدبي جل�شة 
املمار�شات ملواجهة حتديات الأمرا�س 
واملنطقة" ،  الدولة  ال�شارية يف  غري 
 "Viatris" ���ش��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

العاملية للرعاية ال�شحية.
�شعادة  م�����ش��ارك��ة  ال���ور����ش���ة  و���ش��ه��دت 
الرند  الرحمن  عبد  ح�شني  الدكتور 
ال�شحة  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  ال���وك���ي���ل 
ال���ع���ام���ة، و����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور اأم����ني 
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  الأم������ريي  ح�����ش��ني 
والدكتورة  ال�شحي،  التنظيم  لقطاع 
مكتب  مدير  املهريي  م�شبح  عائ�شة 
امل�شتدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  احل��ي��اة  ج����ودة 
بليلة  بن  بثينة  والدكتورة  ب��ال��وزارة، 
ال�شارية  غري  الأمرا�س  ق�شم  رئي�س 
يف ال�����وزارة، وال��دك��ت��ور اأم���ني حممد 
احلياة  ج������ودة  م�����ش��ت�����ش��ار  ال�������ش���ام���ي 
اأمين  والدكتور  امل�شتدامة،  والتنمية 
ال��رئ��ي�����س الإق��ل��ي��م��ي ملنطقة  خم��ت��ار 
الأو����ش���ط وت��رك��ي��ا يف �شركة  ال�����ش��رق 
تامر  وال����دك����ت����ور   ،"Viatris"
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  م����دي����ر  ال�������ش���الب 

وامل�شرق.
 وتناولت اجلل�شة حتديات الأمرا�س 
واملنطقة  ال���دول���ة  يف  ال�����ش��اري��ة  غ��ري 
وجهود دول��ة الإم���ارات يف مواجهتها 
وال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا وت��ع��زي��ز اأمن���اط 
ت�شليط  جانب  اإىل  ال�شحية،  احلياة 

ال���������ش����وء ع���ل���ى م������ب������ادرات اجل���ه���ات 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ل�����ش��م��ان ج���ودة 
احلياة ال�شحية لأفراد املجتمع، من 
التي  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  تبني  خ��الل 
فعال  �شحي  ن��ظ��ام  اإر����ش���اء  يف  ت�شهم 
ب�شحة  ي��ت��م��ت��ع  مل��ج��ت��م��ع  وم�������ش���ت���دام 

و�شعادة.

حتييقيييييق رفييياهييييييية املييواطيينييني 
واملقيمني اأولوية وطنية 

وقال �شعادة الدكتور ح�شني الرند يف 
كلمته الفتتاحية: "اإن حتقيق رفاهية 
املواطنني واملقيمني يف دولة المارات 
وتعزيز جودة حياتهم كانت ولزالت 
يكمن  حيث  ق�شوى،  وطنية  اأول��وي��ة 
م�شتوى  اأع��ل��ى  حتقيق  يف  ط��م��وح��ن��ا 
والرفاهية  ال�����ش��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
والبيئية  والقت�شادية  الجتماعية 
للفرد واملجتمع، لذلك تهدف جميع 
�شمان  اإىل  املعنية  احلكومية  الأط��ر 
واأ�شرة  فرد  لكل  اأف�شل  �شحية  حياة 
داخ�����ل امل��ج��ت��م��ع، مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
روؤية مئوية الإم��ارات 2071 والتي 
م�شتهدفات  ع��دة  حتقيق  اىل  تهدف 
اأهمها اأن تكون دولة الإمارات اأف�شل 

واأ�شعد دولة يف العامل".

اإن�شاء جمتمعات عادلة و�شحية
واأ�شاف �شعادته: "تعد دولة الإمارات 
م��ن اأوائ����ل ال����دول ال���رائ���دة يف و�شع 
وجودة  لل�شعادة  وطنية  ا�شرتاتيجية 
اأطلقت   2016 ع���ام  ف��ف��ي  احل���ي���اة، 
لل�شعادة  الوطني  ال��ربن��ام��ج  ال��دول��ة 
اإطالق  اأعقبها  والتي  وجودة احلياة، 

ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة جل����ودة 
 ،2019 ع�����ام  يف   2031 احل����ي����اة 
وتلتزم الدولة قيادًة وحكومًة بالعمل 
معايري  اأع��ل��ى  حتقيق  على  امل�شتمر 
ال��رف��اه��ي��ة وج�����ودة احل���ي���اة. فخالل 
وال�شبعني جلمعية  ال��دورة اخلام�شة 
ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة وال���ت���ي ع���ق���دت يف 
جنيف ب�شهر مايو املا�شي، مت اعتماد 
قرار تقدمت به دولة الإمارات لو�شع 
���ش��ام��ل وخ��ط��ة لتحقيق  اإط����ار ع��م��ل 

جودة احلياة ال�شحية.

نظام رعاية �شحية مرن
التنمية  اأه����������داف  م�����ع  ومت����ا�����ش����ي����اً 
�شعادة  اأو���ش��ح   ،2030 امل�����ش��ت��دام��ة 
اأولوية  اأن  ال���رن���د  ح�����ش��ني  ال��دك��ت��ور 
ال�شعي  يف  تتجلى  الوطنية  ال����وزارة 
العامة  ال�شحة  م�شتوى  تعزيز  اإىل 
بالإ�شافة اىل  املجتمع؛  وجودة حياة 
مكافحة  يف  ال��دول��ة  اأه����داف  حتقيق 
وتعزيز  ال�����ش��اري��ة،  غ���ري  الأم����را�����س 

نظام  ت��ر���ش��خ  م��ع  النف�شية  ال�����ش��ح��ة 
وم�شتدام،  م��ت��ط��ور  ���ش��ح��ي��ة  رع���اي���ة 
نظام  وم����رون����ة  ق����وة  اأن  اإىل  لف���ت���اً 
اأثناء  الإم���ارات  يف  ال�شحية  الرعاية 
جدارته  اأث��ب��ت  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 

وكفاءة ال�شتجابة.

ركيييائيييز ا�ييشييراتيييييجييييية جيييودة 
احلياة

عائ�شة  ال���دك���ت���ورة  ق��دم��ت  ب���دوره���ا، 
اجلل�شة  خ������الل  امل����ه����ريي  م�����ش��ب��ح 
الوطنية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ع���ن  مل��ح��ة 
م�شرية   ،"2031 احل���ي���اة  جل�����ودة 
على  ت��رت��ك��ز  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  اإىل 
م�شتويات  ثالثة  ي�شمل  وطني  اإط��ار 
رئي�شية "الأفراد واملجتمع والدولة" 
ويت�شمنن كل م�شتوى جمموعة من 
جوانب  جميع  تتناول  التي  الركائز 
والبيئية  الجتماعية  احل��ي��اة  ج��ودة 
والقت�شادية والرقمية، واحل�شرية، 

والتعليمة وال�شحية.

ال�شحي  اجل����ان����ب  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
���ش��م��ن ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ي��ت��ك��ون من 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة ه���ي، ال�شحة  اأرب����ع رك��ائ��ز 
اجل�شدية، وال�شحة النف�شية، واإن�شاء 
بجودة  ���ش��ح��ي��ة حت��ظ��ى  جم��ت��م��ع��ات 
حياة �شحية يف بيئات العمل والتعلم، 
خدمات  ع��ن  ال��ر���ش��ا  م�شتوى  ورف���ع 
مع  يتما�شى  مب��ا  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
اإن�شاء  اىل  ال��ه��ادف��ة  ا�شرتاتيجيتنا 
م�شرية  وم�شتدام،  مرن  �شحي  نظام 
نهجاً  تتبنى  ال�شرتاتيجية  اأن  اإىل 
التعاون  مبداأ  على  قائماً  ا�شت�شرافياً 
على  تعمل  بحيث  القطاعات  متعدد 
ت�شخري م�شاهمات احلكومة والقطاع 

اخلا�س واملجتمع ككل. 

توقيع مذكرة تفاهم 
وّقعت  اجل��ل�����ش��ة،  ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��م��ن 
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع مذكرة 
تفاهم مع �شركة "Viatris" تدعم 
مب��وج��ب��ه��ا ال�����ش��رك��ة ج���ه���ود ال�����وزارة 
والأبحاث  واحل���م���الت  امل���ب���ادرات  يف 
من  املجتمع  حماية  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
بالإ�شافة  ال�شارية،  غ��ري  الأم��را���س 
واجتماعات  العمل  ور���س  تنظيم  اإىل 
اأه���������داف  ي�������ش���ه���م يف حت���ق���ي���ق  مب������ا 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة جل����ودة 

احلياة 2031.
واأبرم مذكرة التفاهم كل من �شعادة 
الدكتور اأمني ح�شني الأمريي وكيل 
التنظيم  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  ال�������وزارة 
ال�شالب،  ت��ام��ر  وال��دك��ت��ور  ال�شحي، 
يف  وامل�شرق  اخلليج  جمموعة  رئي�س 

."Viatris" شركة�

حت�شني نتائج املوؤ�شرات الوطنية 
ال�شحية

وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم، 
الأمريي  اأم��ني  ال��دك��ت��ور  �شعادة  اأك��د 
 "Viatris" �شركة  مع  التعاون  اأن 
ال�����ش��ح��ي��ة يندرج  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ملكافحة  ال������������وزارة  ج����ه����ود  ����ش���م���ن 
الأمرا�س غري ال�شارية مثل اأمرا�س 
وال�شكري،  الدموية  والأوعية  القلب 
الوطنية  املوؤ�شرات  نتائج  يح�ّشن  مبا 
جودة  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�شحية 
احلياة وتطبيق نظام �شحي م�شتدام 
ب��اأف�����ش��ل امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة. واأ����ش���ار 
ال�شراكات  اأهمية تو�شيع  اإىل  �شعادته 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  ب��ني 
الأم��را���س غري  يف مواجهة حتديات 
اخلا�س  القطاع  يعد  حيث  ال�شارية، 
لقطاعنا  داع����م����اً  اأ����ش���ا����ش���ًي���ا  م���ك���وًن���ا 
ال�����ش��ح��ي م���ن ح��ي��ث ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
القدرات  وب��ن��اء  ال�����ش��ح��ي��ة،  ال��رع��اي��ة 

وتوطيد نظام رعاية �شحية مبتكر.

حلول م�شتدامة ومبتكرة
من جهته قال اأمين خمتار الرئي�س 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ملنطقة  الإق��ل��ي��م��ي 
 :"Viatris" ���ش��رك��ة  يف  وت��رك��ي��ا 
جهود  م��ن  ج���زءاً  نكون  اأن  "ي�شرنا 
امل��ج��ت��م��ع يف  ال�����ش��ح��ة ووق���اي���ة  وزارة 
احل�����د م����ن اأع����ب����اء الأم�����را������س غري 
الإم������ارات، وت�شهم  املُ��ع��دي��ة يف دول���ة 
حمالت  تنظيم  يف  التفاهم  م��ذك��رة 
واأبحاث ومبادرات  الأه��داف  حم��ددة 
اأف���راد  ه��ادف��ة لتح�شني ج���ودة ح��ي��اة 

املجتمع".

•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي،  مدينة  بلدية  ح��ال��ي��اً  تنفذ 
م�����ن خ�������الل م�����راك�����زه�����ا ال���ف���رع���ي���ة، 
املتنقلة،  ال��ط��ع��ام  ع��رب��ات  على  حملة 
حيث  متوا�شلة،  اأي���ام   5 مل��دة  ت�شتمر 
الواقعة  امل���ن���اط���ق  ك���اف���ة  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
���ش��م��ن ال��ن��ط��اق اجل���غ���رايف ل��ك��ل من: 
م��رك��ز ب��ل��دي��ة امل��دي��ن��ة، وم��رك��ز بلدية 
مدينة  ب���ل���دي���ة  وم����رك����ز  ال�������ش���ه���ام���ة، 
زاي����د، وم��رك��ز ب��ل��دي��ة ال��وث��ب��ة، وذلك 
اأ�شحاب عربات الطعام  بهدف توعية 
بوجوب  ف��ي��ه��ا  وال���ع���ام���ل���ني  امل��ت��ن��ق��ل��ة 
و�شرورة  ال��الزم��ة  الت�شاريح  توفري 
املعتمدة  املواقع  يف  بالوقوف  اللتزام 

واملخ�ش�شة، وكذلك اللتزام مبعايري 
الأمن وال�شالمة ونظافة املكان.

وافرتا�شياً،  ميدانياً  احلملة  وُتنفذ 
منها  امليداين  اجلانب  يت�شمن  حيث 
املعتمدة  امل���واق���ع  ال��ع��دي��د م��ن  زي����ارة 
الطعام  �شيارات  لوقوف  واملخ�ش�شة 
التي  امل����ن����اط����ق  ك����اف����ة  يف  امل���ت���ن���ق���ل���ة 
ملتابعة  وذل����ك  احل��م��ل��ة،  ا���ش��ت��ه��دف��ت��ه��ا 
املتعلقة  ال���ش��رتاط��ات  ك��اف��ة  تطبيق 
ب��اأن�����ش��ط��ت��ه��ا وال���ت���ح���ق���ق م����ن وج����ود 
بالإ�شافة  ل��ه��ا،  الر�شمية  الت�شاريح 
ال�شيارات  ه���ذه  اأ���ش��ح��اب  ت��وع��ي��ة  اإىل 
والعاملني فيها ب�شرورة واأهمية اتباع 
والنظافة،  وال�شالمة  الأم��ن  معايري 
ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ���ش��ح��ة و���ش��الم��ة كافة 

ب�شرورة  وك���ذل���ك  امل��ج��ت��م��ع،  اأف�������راد 
الأم�����اك�����ن  ب����ال����وق����وف يف  الل������ت������زام 
حفاظاً  ل��ذل��ك،  وامل��ج��ه��زة  املخ�ش�شة 
ع��ل��ى امل��ظ��ه��ر احل�����ش��اري ال��ع��ام الذي 

تتمتع به اأبوظبي.
اجلانب  يف  احل���م���ل���ة  ت��ت�����ش��م��ن  ك���م���ا 

ات�شالت  اإج�����راء  م��ن��ه��ا  الف��رتا���ش��ي 
التي  امل��ن��اط��ق  يف  بالقاطنني  هاتفية 
ر�شائل  واإر���ش��ال  احلملة،  ا�شتهدفتها 
بتجنب  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ق�������ش���رية،  ن�����ش��ي��ة 
املتنقلة  الطعام  �شيارات  مع  التعامل 
غري املرخ�شة حفاظاً على �شالمتهم 

ن�شر  اإىل  بالإ�شافة  ذوي��ه��م،  و�شالمة 
التوعوية  امل���ن�������ش���ورات  م���ن  ال���ع���دي���د 
لبلدية  ال��ر���ش��م��ي��ة  احل�����ش��اب��ات  ع���رب 
التوا�شل  اأبوظبي على مواقع  مدينة 
الجتماعي وتطبيق "فريجنا"، والتي 

تتما�شى مع احلملة واأهدافها.

•• اأبوظبي- الفجر 

للحفاظ  ال���دويل  ال�شندوق  يحتفل 
عاملياً  الرائدة  اجلهة  احلبارى،  على 
يف احلفاظ على الأن��واع الربية، هذا 
فرخ  لأول  الأرب��ع��ني  بالذكرى  العام، 
حبارى مت اإنتاجه يف الأ�شر يف حديقة 
ح����ي����وان ال���ع���ني يف دول������ة الإم��������ارات 
 .1982 ع����ام  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
بهذه  ال�������ش���ن���دوق  اح���ت���ف���ال  وي����اأت����ي 
معر�س  يف  م�شاركته  خ��الل  املنا�شبة 
والفرو�شية،  لل�شيد  الدويل  اأبوظبي 
الفرتة  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت�شتمر  ال����ذي 
اأكتوبر   2 وح��ت��ى  �شبتمرب   26 م��ن 

.2022
ب����رن����ام����ج احل�����ف�����اظ على  وي���ح���ق���ق 
احلبارى روؤية القائد املوؤ�ش�س لدولة 
الإمارات العربية املتحدة، املغفور له، 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  اهلل،  ب����اإذن 
اأعداد  ا�شتدامة  �شمان  يف  نهيان،  اآل 
اأفريقيا  ���ش��م��ال  يف  احل���ب���ارى  ط��ي��ور 
واآ�شيا، يف جمموعات برية للمحافظة 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وال�����رتاث ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
هذه املنطقة . يعترب احلبارى �شمن 

يف  وم���درج  للخطر  املعر�شة  الأن����واع 
املهددة  ل���الأن���واع  ال��ق��ائ��م��ة احل���م���راء 
ب��الن��ق��را���س وف��ق��اً ل��الحت��اد الدويل 

ل�شون الطبيعة.
العام  املدير  البي�شاين،  وقال حممد 
ل��ل�����ش��ن��دوق ال������دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
الرائدة  اجلهود  "متكنت  احل��ب��ارى: 
ل��ل�����ش��ن��دوق ال������دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
النجاح  ث���م���ار  ج��ن��ي  م���ن  احل����ب����ارى 
ونحن من�شي قدًما يف تنمية القدرات 
للحفاظ على الأنواع من خالل العمل 
والرتبية  الوراثة  اأبحاث  يف  امل�شتمر 
القائد  مل��ب��ادرة  وا�شتمراراً  الأ���ش��ر.  يف 

ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�س 
اإنقاذ  اإىل  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
اجلماعي  عملنا  اأدى  فقد  احل��ب��ارى، 
اإىل حت�شني و�شع الأنواع من "مهددة 
بالنقرا�س" اإىل "معر�شة للخطر" 
ال��ق��ائ��م��ة احل���م���راء لالحتاد  ���ش��م��ن 
الطبيعة، كما و�شلنا  ال��دويل ل�شون 
اإىل مراحل متقدمة يف زيادة الوعي 

باأهمية احلبارى."
وك����ج����زء م����ن الح���ت���ف���ال���ي���ة، اأع���ل���ن 
ال�����ش��ن��دوق ال������دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
احل��ب��ارى ع��ن و���ش��ول ع��دد احلبارى 
 549،816 اإىل  اإط��الق��ه��ا  مت  ال��ت��ي 

17 دول��ة منذ عام  طائر ح��ب��ارى يف 
التي  ل��ل��درا���ش��ات  ووف���ًق���ا   .1998
اأج���راه���ا ال�����ش��ن��دوق، ف��ق��د اث��ب��ت اأن 
اإنتاجها  مت  التي  املهاجرة  احل��ب��ارى 
يف الأ����ش���ر ت��ت��ب��ع ن��ف�����س م�����ش��ار هجرة 
البيانات،  واأك���دت  ال��ربي��ة.  احل��ب��ارى 
ب��ن��اء على  عليها  احل�����ش��ول  ال��ت��ي مت 
اأح�������دث ت��ت��ب��ع ت��ق��ن��ي ع����رب الأق����م����ار 
ال���ت���ي مت  اأن احل���ب���ارى  ال�����ش��ن��اع��ي��ة، 
اإك����ث����اره����ا يف الأ�����ش����ر واإط����الق����ه����ا يف 
يوليو  ���ش��ه��ري  خ����الل  ك��ازاخ�����ش��ت��ان 
اجلزيرة  �شبه  اإىل  و�شلت  و�شبتمرب 
العربية خالل �شهر نوفمرب. وتدعم 
نتائج هذه الأبحاث جهود ال�شندوق 
لأهمية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ن��ظ��رت��ه  يف 
الأ���ش��ول ال��وراث��ي��ة وم��وق��ع الإطالق 
يف  توطينه  عند  ط��ائ��ر  لكل  املنا�شب 

الربية.
على ال�شعيد العاملي، فقد مت اإنتاج ما 
706،284 طائر حبارى  جمموعه 
ويف   ،1996 ع����ام  م��ن��ذ  الأ�����ش����ر  يف 
اأك��رب م�شاهم يف  باعتبارها  الإم���ارات 
 404،753 اإن��ت��اج  فقد مت  الإن��ت��اج، 
ح���ب���ارى. ي��ع��ت��رب ال�����ش��ن��دوق ال���دويل 

عاملياً  الرائد  احلبارى  على  للحفاظ 
ع��ل��ى  ط��ي��ور احلبارى.  يف احل��ف��اظ 
م����ن مراكز  ع���امل���ي���ة  ���ش��ب��ك��ة  ول����دي����ه 
تهدف  التي  احل��ب��ارى  احل��ف��اظ على 
طيور  جم����م����وع����ات  ا����ش���ت���ع���ادة  اإىل 
م�شتدامة  م�شتويات  اإىل  احل��ب��ارى 
يف خم���ت���ل���ف اأن�����ح�����اء ال�����ع�����امل. وق���د 
�شهدت الإم��ارات اأكرب اإطالق لطيور 
حيث  الربية،  يف  الآ�شيوية  احلبارى 
طائًرا   98،182 جم��م��وع��ه��ا  ب��ل��غ 
2004 وحتى  خالل الفرتة ما بني 
يف  ل��ل��ح��ب��ارى  وب��ال��ن�����ش��ب��ة   .2022
���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، ف��ق��د ���ش��ه��د املغرب 
اأكرب اإطالق للربية، حيث و�شل اإىل  
189،109 طائًرا من حبارى �شمال 
اإفريقيا خالل الفرتة ما بني 1998 
اأنه  بالذكر  واجلدير   2021 وحتى 
اإط����الق  مت   2022 ���ش��ب��ت��م��رب  ح��ت��ى 
من اأ�شل 549،816 طائر، 55% 
فيى  الآ�شيوية  احل��ب��ارى  طائر  منها 
مت اإط��الق 49%  بينما  دول��ة،   12
اإفريقيا يف خم�س  �شمال  من حبارى 
البلدان  ه���ذه  اخ��ت��ي��ار  مت  وق���د  دول. 
اأف�����ش��ل ف��ر���ش��ة للبقاء  ت��وف��ر  لأن���ه���ا 

املوائل  اأن�����واع  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��ط��ي��ور. 
الطبيعية، فاإن جودة الغطاء النباتي 
وت��واف��ر ال��غ��ذاء وخم��اط��ر الفرتا�س 
اختيار  يف  الأ�شا�شية  العتبارات  هي 

املواقع لالإطالق.
اعمال  من�شق  ال��ري�����ش��ي،  حمد  وق���ال 
ال��دويل للحفاظ  ال�شندوق  بيئية يف 
على احلبارى: "اإن العامل الرئي�شي 
يف جن���اح ب��رن��اجم��ن��ا ع��ل��ى م����دار 40 
البيئية يف موطن  الأبحاث  هو  عاًما 
هي  البحوث  هذه  احلبارى.  و�شلوك 
اأعمالنا  اإج���راء  عند  لنا  كبرية  ميزة 
ال��رائ��دة يف اإك��ث��ار احل��ب��ارى يف الأ�شر 
نوا�شل  اإذ  ال���ربي���ة.  يف  واإط���الق���ه���ا 
اإطالقها  بعد  حتى  الطيور  مراقبة 
با�شتخدام اأجهزة التتبع عرب الأقمار 

على  تركيبها  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال�شناعية 
ع���ن بقائها  امل���زي���د  مل��ع��رف��ة  ال��ط��ي��ور 

و�شلوكها."
للحفاظ  ال��دويل  ال�شندوق  ا�شتثمر 
ع��ل��ى احل���ب���ارى ج��ه��وده ل��درا���ش��ة كل 
للحبارى  ال�����ش��ل��وك��ي��ة  ال�����ش��م��ات  م���ن 
وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ي��ة التي 
واأ�شبحت  ف��ي��ه��ا.  ت���زده���ر  اأن  مي��ك��ن 
للحبارى  ال���غ���ذائ���ي���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
وذلك  اأف�����ش��ل،  ب�شكل  مفهومة  الآن 
اأج��ري��ت على  ال��ت��ي  الأب��ح��اث  بف�شل 
املحلية.  ال��ربي��ة  واحل���ي���اة  ال��ن��ب��ات��ات 
من  عديدة  جوانب  عن  الك�شف  ومت 
اأبحاث  م���ن خ����الل  ح���ي���اة احل���ب���ارى 
يف  مب��ا  ال�شناعية،  ب��الأق��م��ار  التتبع 
وا�شرتاتيجيات  التكاثر،  ع��ادات  ذلك 

ومناطق  الهجرة،  وم�شارات  البقاء، 
وق�������ش���اء ف�شل  امل��ف�����ش��ل��ة  ال��ت��ج��م��ع 
ال�����ش��ت��اء. وق���ام ف��ري��ق ال��ب��ح��ث التابع 
ل��ل�����ش��ن��دوق ال������دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
اإج��راءات للحفاظ  احلبارى بتطوير 
تت�شمن  ال����ربي����ة  يف  الن��������واع  ع���ل���ى 
اب���ح���اث ع��ل��م��ي��ة ج���دي���دة ودرا�����ش����ات 

منهجية مركزة.
�شيعر�س ال�شندوق الدويل للحفاظ 
على احلبارى خالل معر�س اأبوظبي 
اأبحاثه  والفرو�شية،  لل�شيد  ال��دويل 
يقع  ال��ذي  املعر�س  جناح  يف  البيئية 
 A02 8، جناح رق��م  يف القاعة رق��م 
يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، 
للح�شور  ال���ف���ر����ش���ة  ���ش��ت��ت��اح  ح���ي���ث 

وم�شاهدة طيور احلبارى احلية. 

•• ابوظبي-الفجر: 

تفقد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن را�شد املعال نائب حاكم اأم القيوين جناح �شركة "ت�شليح" الإماراتية 
خالل جولته يف املعر�س الدويل لل�شيد والفرو�شية "ابوظبي 2022 .  

ة ت�شليح والتي  وقدم �شامل املطرو�شي الرئي�س التنفيذي لل�شركة �شرحاً مف�شاًل ل�شموه حول من�شّ
ت�شم منتجات �شركة فراتيلي تانفوجليو الإيطالّية من ال�شلحة النارّية اليدوّية الأكر انت�شاًرا يف 
، واأ�شلحة البنادق الأوتوماتيكية اخلا�شة ب�شركة  املجالت الدفاعّية والريا�شّية وحّتى الع�شكرّية 

تانفوجليو.
 " التكتيكّية  ة ت�شليح  " من�شّ املعال على معرو�شات  ال�شيخ عبداهلل بن را�شد  كما اطلع �شمو �شمو 
الهوائّية  والبنادق  بالير�شوفت  املعروفة  اخلرز  لأ�شلحة  امل�شّنعة  ال�شركات  منتجات  ت�شّم  والتي 

املختلفة،".

و�شهد جناح ) ت�شليح ( اإقباًل لفتاً من الزوار واملخت�شني والذي ابداوا اعجابهم مبنتجات �شركة 
كارل والرت املحدودة وهي �شركة اأملانّية رائدة يف جمال �شناعة الأ�شلحة النارّية والأ�شلحة الهوائّية . 
كما لفتت الأ�شلحة الهوائّية التي مّت ت�شنيعها من ِقَبِل �شركة والرت واملعتمدة لال�شتخدام يف بطولة 
اأنظار اجلمهور بالإ�شافة ايل منتجات  العامل للرماية )الحتاد الدويل لريا�شة الرماية(،  كاأ�س 

�شة ب�شناعة اأ�شلحة الإير�شوفت،  �شركة اأوماريك�س املحدودة وهي �شركة اأملانّية اأخرى متخ�شّ
�شة  متخ�شّ اأخ��رى  فرن�شّية  �شركة  وه��ي  �شايربجن  �شركة  انتاج  من  مرّخ�شة  بنادق  عر�س  ويتّم 
جانب  اإىل  وا�شعة،  ب�شعبية  حتظى  التي  املرّخ�شة  بنادقهم  وحتظى  الإير�شوفت  اأ�شلحة  ب�شناعة 
�شركة جي اآند جي اأرمنت�س وهي �شركة تايوانّية لت�شنيع اأ�شلحة الإير�شوفت املعروفة بت�شاميمها 
واإك�ش�شوارات. يف  اأ�شلحة  اأغلب ما يقدمونه من  اجلّذابة وموادها عالية اجلودة حيث يتم عر�س 
ب�شناعة  �شة  متخ�شّ اإ�شبانّية  �شركة  وهي  نوريكا  �شركة  منتجات  عر�س  ت�شليح  جناح  ي�شهد  حني 

ة. البنادق الهوائّية يف هذه املن�شّ

نائب حاكم اأم القيوين يزور جناح )ت�سليح( يف معر�س ال�سيد والفرو�سية    

ت�شتمر ملدة 5 اأيام وت�شتهدف خمتلف املواقع املخ�ش�شة للوقوف

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة على عربات الطعام املتنقلة ملتابعة تطبيق معايري الأمن وال�سالمة والنظافة

جنح يف اإطالق ,816549 حبارى يف 17 دولة

ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى يحتفل مبرور 40 عامًا من الإجنازات 
اأول فرخ حبارى مت اإنتاجه يف الأ�شر يف حديقة حيوان العني يف دولة الإمارات عام 1982

نظمت جل�شة نقا�شية ووقعت مذكرة تفاهم مع �شركة Viatris العاملية للرعاية ال�شحية

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تعزز جهود حتقيق ال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة 2031
الإمارات تختتم م�ساركتها يف الجتماع الرابع 
ملجموعة عمل التمويل امل�ستدام للعام 2022

•• بايل - اإندوني�شيا- وام:

الرابع  الجتماع  يف  ام�س  م�شاركتها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اختتمت 
�شمن   2022 للعام   SFWG امل�شتدام   التمويل  عمل  ملجموعة  والأخ���ري 
اإندوني�شيا  رئا�شة  وال��ذي عقد حتت   ،  G20 الع�شرين  امل��ايل ملجموعة  امل�شار 
ملجموعة الع�شرين على مدى يومي 26 و27 �شبتمرب 2022 يف مدينة بايل 
العمل  جمموعة  ملخرجات  النهائية  ال�شيغة  الجتماع  وناق�س  الإندوني�شية. 
لعام 2022، كما ا�شتعر�س التقدم املحرز يف خارطة طريق التمويل امل�شتدام 

ملجموعة الع�شرين.
مثلت ثريا الها�شمي مدير م�شاريع يف وزارة املالية دولة الإمارات يف الجتماع 
الذى ح�شره اأع�شاء جمموعة دول الع�شرين والدول املدعوة، وممثلو املنظمات 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  للمجموعة مثل  التابعني  وال�شركاء  الدولية، 
القت�شادي  التعاون  ومنظمة   IMF ال���دويل  النقد  و�شندوق   UNDP

.OCED والتنمية
بخارطة  املتعلقة  املقرتحات  بع�س  الجتماع  خ��الل  الإم����ارات  دول��ة  وق��دم��ت 
التمويل امل�شتدام مثل التاأكيد على �شرورة تقييم الآثار الناجمة عن املبادرات 
التي قدمتها املجموعة واملنظمات الدولية، بالإ�شافة اىل اأهمية تقييم الأعباء 
الدخل.  منخف�شة  للدول  نظيفة  طاقة  اإىل  النتقال  لتمويل  املتطلبة  املالية 
و�شاركت دولة الإمارات بدرا�شة حالة عن جهود الدولة الرائدة والتقدم الذي 
متكاملة  وت�شريعية  تنظيمية  بيئة  لبناء  املالية  الرقابية  اجل��ه��ات  اأح��رزت��ه 
املتعلقة  امل�شتدام يف الدولة، والذي يتما�شى مع ا�شرتاتيجية الدولة  للتمويل 
التح�شري  اأولويات  الإم��ارات  دولة  ا�شتعر�شت  فيما   2050 باحلياد املناخي 
الأمم  اتفاقية  يف  الأط����راف  مل��وؤمت��ر  والع�شرين  الثامنة  ال����دورة  ل�شت�شافة 

املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ COP28 يف العام املقبل.
املحرز يف خارطة  التقدم  امل�شتدام  التمويل  اأع�شاء جمموعة عمل  ناق�س  كما 
طريق التمويل امل�شتدام ملجموعة الع�شرين، واخليارات املتاحة لتو�شيع نطاق 
املوؤ�ش�شات  التزامات  لتح�شني  الالزمة  والتو�شيات  امل�شتدام،  التمويل  اأدوات 

املالية جتاه املرحلة النتقالية.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن جمموعة عمل التمويل امل�شتدام كانت قد اأنهت مراجعتها 
للوثائق ووافقت على تقدمي التقارير للم�شادقة عليها من قبل وزراء املالية 
وحمافظي البنوك املركزية ملجموعة الع�شرين وذلك خالل اجتماعهم املقرر 

عقده يومي 12 و13 اأكتوبر 2022 يف وا�شنطن.
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ربع قرن حُتّفز اأجيال امل�ستقبل على البتكار 
التقني والربجمي يف م�سابقة مربمج القرن

•• ال�شارقة-الفجر:

امل�شتقبل  اأج��ي��ال  لطاقات  حتفيزاً 
ع��ل��ى الب���ت���ك���ار ال��ت��ق��ن��ي والإب������داع 
الربجمي، ومتكينهم من توظيف 
وت�شميم  ب��ن��اء  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اإيجاباً  تنعك�س  مبتكرة  م�شاريع 
والإماراتي،  املحلي  املجتمع  على 
ل�شناعة  قرن  ربع  موؤ�ش�شة  ُتطلق 
القادة واملبتكرين، م�شابقة مربمج 
"نبتكر  �شعار  وذل��ك حتت  ال��ق��رن، 

لغد اأف�شل".
قرن"  رب�����ع  "موؤ�ش�شة  حت���ر����س 
م��ن خ���الل امل�����ش��اب��ق��ة، ع��ل��ى اإتاحة 
وال�شباب  ل����الأط����ف����ال  ال���ف���ر����ش���ة 
الربجمة،  جم����ال  يف  امل��ت��م��ي��زي��ن 
اأفكار  ودع�����م  م���ه���ارات���ه���م  لإب�������راز 
وترجمتها  الإب��داع��ي��ة  م�شاريعهم 
اإ�شهاماً يف رفد  الواقع،  اأر�س  على 

عاماً،   17 اإىل   13 وم���ن  ع���ام���اً، 
مع  عاماً"،   31 اإىل   18 وم����ن 
التعاون  قيم  غر�س  على  الرتكيز 
نفو�شهم،  يف  اجل��م��اع��ي  وال��ع��م��ل 
فرق  ت�شكيل  منهجية  اعتماد  عرب 
خلو�س مناف�شات امل�شابقة ب�شرط 
الواحد عن  الفريق  يزيد عدد  األ 

م�شاركني.  4
وفتحت "ربع قرن" باب الت�شجيل 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف امل�����ش��اب��ق��ة م��ن الآن 
ُت�شتقبل  فيما  اأك��ت��وب��ر،   9 وح��ت��ى 
اأكتوبر   15 ل���غ���اي���ة  امل�������ش���ارك���ات 
ال���راب���ط  ع����رب  وذل������ك   ،2022
و�شيتم   ،www.rqstem.ae
ق��ب��ل جلنة  م��ن  امل�����ش��ارك��ات  تقييم 
خمت�شة وفقاً ملجموعة من املعايري 
تتمثل يف فكرة امل�شروع وت�شميمه، 
فائدته  ومدى  برجمته  وم�شتوى 

للمجتمع.

اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة ودول����ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة بجيل من الكفاءات 
ملتطلبات  املواكبة  والفّعالة  املوؤثرة 
الذي  الع�شر  وروح  ال��ع��م��ل  ���ش��وق 
اأدواته،  اأهم  من  التكنولوجيا  ُتعد 
جيل قادر على امل�شاركة يف حتقيق 
ت�شهدها  ال��ت��ي  ال�شاملة  التنمية 
القطاعات.  خم��ت��ل��ف  يف  ال���دول���ة 
التناف�س بني  امل�شابقة على  وتركز 
ت��دور يف  7 جم��الت  امل�شاركني يف 
امل�شاحات اخلارجية واملباين  فلك، 
ال���ع���ام���ة، امل����وا�����ش����الت، الح�����رتام 
اإىل  اإ�شافة  املجتمعي،  والن��دم��اج 
الت�شال  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  امل�������ش���ارك���ة 
التوظيف،  امل���ع���ل���وم���ات،  وت��ق��ن��ي��ة 
وال����دع����م امل��ج��ت��م��ع��ي واخل����دم����ات 
ال�شحية. حيث تتيح "موؤ�ش�شة ربع 
قرن" فر�شة امل�شاركة يف امل�شابقة، 
 12 اإىل   8 م��ن  العمرية  للفئات 

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 
ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي 
�شلطان بن  ال�شيخ  �شمو  و بح�شور  الثالثاء  اأم�س  �شباح 
نائب  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد 
رئي�س املجل�س اجتماع املجل�س الذي عقد يف مكتب �شمو 

احلاكم.
ناق�س املجل�س جملة من املو�شوعات املدرجة على جدول 
اأع��م��ال��ه و امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف اإم����ارة 

القرارات  واتخاذ  التنموية  امل�شروعات  ومتابعة  ال�شارقة 
التي ت�شب يف م�شلحة الإمارة.

نظام  م�����ش��روع  م�شتجدات  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  املجل�س  واط��ل��ع 
وت�شمن  مويلح،  منطقة  يف  املتكامل  ال�شحي  ال�شرف 
�شري العمل يف املواقع اجلاري تنفيذ اأعمال امل�شروع فيها 
وك�شف عن اإجناز  82 يف املائة  من �شبكة ال�شرف ال�شحي 

بطول 48 كيلومرتا.
الرئي�شي  ال�����ش��خ  خ��ط  اإجن����از  اأي�����ش��ا  ال��ت��ق��ري��ر  ت�شمن  و 
الوا�شل بني حمطة ال�شخ وحمطة املعاجلة بطول 10 
كيلومرتات واإجناز  82 يف املائة  من حمطة ال�شخ و 52 

يف املائة  من حمطة املعاجلة.
املجل�س  التي وجه  التو�شيات  ع��ددا من  التقرير  �شمل  و 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق  درا���ش��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل 
واحلر�س على تنفيذ الأعمال املتبقية من امل�شروع مبا ل 
يوؤثر على مالك املباين وال�شكان والأن�شطة القت�شادية 

يف املنطقة.
ون��اق�����س امل��ج��ل�����س ع����دداً م��ن م��ق��رتح��ات جم��ل�����س النفط 
املتعلقة بتطوير البنية الت�شريعية لقطاع الطاقة وتعزيز 
وخطوط  البرتولية  للمن�شاآت  التحتية  البنية  �شالمة 

الغاز.

�شمن مبادرات من�شة )ابتكر( املعرفية الأوىل من نوعها عربيًا

مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي يطلق دليل ن�سر البتكار
•• دبي-الفجر: 

اأط��ل��ق م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ش��د لالبتكار 
املعرفية،  "ابتكر"  من�شة  عرب  احلكومي، 
مبادرات  ���ش��م��ن  البتكار"  "ن�شر  دل��ي��ل 
البتكار،  ثقافة  لتعميم  ال��ه��ادف��ة  املن�شة 
وم�����ش��ارك��ة الأف��ك��ار وال��ت��ج��ارب احلكومية 
املجالت  وال����رائ����دة يف خم��ت��ل��ف  امل��ب��ت��ك��رة 
لال�شتفادة منها يف تطوير م�شتوى الأداء 
كفاءة  ذات  خ���دم���ات  وت���ق���دمي  احل��ك��وم��ي 
عالية لتح�شني حياة النا�س وبناء م�شتقبل 
ويه���دف  ال���ق���ادم���ة.  ل���الأج���ي���ال  اأف�������ش���ل 
الدلي���ل اإىل تعزيز الوع���ي باأهمية البتكار 
حتدي���د  ع��������ل�����ى  وال��ت�����ش�����������ج��ي��ع  احل��ك��وم��ي 
ع�ب��ر  وم�ش���اركتها  وتوثيقه���ا  البتكارات 

اجلهات  داخ�����ل  امل��ب��ت��ك��ري��ن  جم��ت��م��ع�����������ات 
والتعريف  اخل��ا���س،  وال��ق��ط��اع  احلكومية 
ب��امل��ن��اه��ج وال��ن��م��اذج امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي حققت 
والرتقاء  احلكومي  القطاع  يف  جن��اح��ات 
املتعلقة  الأدل��ة  وقاع���دة  املعرفة  مب�شتوى 
بكيفي���ة توظي���ف تل���ك املناهج يف خمتلف 
ال���ظ���روف  ال���ع���م���ل ويف ج��م��ي��ع  جم������الت 
العمل  منظومة  تواجه  التي  والتحديات 

احلكومي. 

التجارب  م�شاركة  الها�شمي:  هييدى 
والنماذج الرائدة يف البتكار احلكومي 
واأك�����دت ���ش��ع��ادة ه���دى ال��ه��ا���ش��م��ي م�شاعد 
ل�شوؤون  ال�������وزراء  جم��ل�����س  �����ش����وؤون  وزي�����ر 
الإمارات  دولة  اأن حكومة  ال�شرتاتيجية، 

ت��ع��م��ي��م وت��ر���ش��ي��خ ثقافة  ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى 
الب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي يف خم��ت��ل��ف جمالت 
والنماذج  ال���ت���ج���ارب  وم�����ش��ارك��ة  ال��ع��م��ل، 
جميع  م��ع  احلكومي  البتكار  يف  ال��رائ��دة 
لتوجيهات  ترجمة  واحل��ك��وم��ات،  اجلهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  مكتوم 
ن�شر  "رعاه اهلل"، يف  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
التي  البتكار احلكومي  ثقافة وممار�شات 
ل��ت��ع��زي��ز جاهزية  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  مت��ث��ل رك���ي���زة 

احلكومات للم�شتقبل.
" ن�شر  دل��ي��ل  اإن  الها�شمي  ه���دى  وق��ال��ت 
من  ال�شتفادة  للموظفني  البتكار" يتيح 
املفاهيم والأدوات املبتكرة التي يت�شمنها، 
وتر�شيخها يف جوانب العمل لتطوير اأداء 

���ش��ري��ع��ة وفعالة  اجل��ه��ات واإي���ج���اد ح��ل��ول 
للم�شوؤولني  فر�شة  ميثل  كما  للتحديات، 
ابتكاراته���م  مل�����ش�����������ارك��ة  احل���ك���وم���ي���ني 
م���ن  وتطبيقها  اعتمادها  ليت���م  واأفكارهم 
قب���ل اجله���ات احلكوم���ية الأخرى لإعادة 
ت�شميم م�شتقبل اخلدمات احلكومية مبا 

ينعك�س اإيجاباً على املجتمع.

وم�شاركة  البتكار  لن�شر  خطوات   6
املعرفة

وي�شتعر�س الدليل 3 مناذج لن�شر البتكار 
ل�ش��م�ان  رئي�ش���ية  خط���وات   6 ويغط���ي 
بال�شكل  املعرفة  وم�ش���اركة  البتكار  ن��ش��ر 
ال�شحيح من خالل "التحقيق، والختبار، 
والتنفيذ،  للعقبات،  والت�شدي  والتعديل، 

ن�شر  اأهمية  على  يركز  حيث  واحل�شاد"، 
اإطار  �شمن  امل��ع��رف��ة  وم�����ش��ارك��ة  الب��ت��ك��ار 
ن�شر  ب��ن��م��اذج  وال��ت��ع��ري��ف  منظم،  منهجي 
وحتديات  البتكار،  ن�شر  وعملية  البتكار، 
ن�شر البتكار، واإدارة التغيري. كما يتطرق 
ت��غ��ي��ري يف  اإح��������داث  اآل����ي����ات  اإىل  ال���دل���ي���ل 
الثقافة املوؤ�ش�شية من خالل اإدارة التغيري 
والدعم املطلوب من القادة ل�شمان تنفيذ 
لتح�شني  ن��ط��اق��ه��ا  وت��و���ش��ي��ع  الب���ت���ك���ارات 
اإىل  ويتطرق  احلكومية،  اخلدمات  ج��ودة 
اأهم م�شتهدفات ن�شر البتكار التي ت�شمل؛ 
باملعرفة  املوظفني  م��ن  اأك��رب  ع��دد  ت��زوي��د 
وتكرار  ال��ق��ي��م��ة،  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  واخل������ربات 
النجاحات وتو�شيع نطاقها، واإتقان عملها 
عرب توفري خمرجات وخدمات اأعلى جودة 

والتغلب على العقبات ب�شرعة اأكرب. 
وي�����ش��ت��ف��ي��د م����ن ال���دل���ي���ل ����ش���ّن���اع ال���ق���رار 
وامل�����ش��وؤول��ون احل��ك��وم��ي��ون ال�����ش��اع��ون اإىل 
اعتمادها  ليت���م  الب���ت���ك���ارات  م�����ش�����������ارك��ة 
وال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف م��ن��ظ��وم��ات عمل 
ع�ل��ى  الأخ�������رى  احل��ك��وم�����������ي��ة  اجل��ه�����������ات 
الذي���ن  اأو  وال���دويل  الوطني  ال�شعيدي���ن 
جه���ات  م���ن  ابت���كارات  بتبن���ي  يفك���رون 
من�شة  اأن  ب���ال���ذك���ر،  اجل���دي���ر  اأخ���������������رى. 
"ابتكر" الرقمية الأوىل من نوعها عربياً 
العمل  يف  البتكار  جم��ال  يف  واملتخ�ش�شة 
يف  الكفاءات  تعزيز  اإىل  تهدف  احلكومي، 
املبتكرين  من  جيل  وبناء  العربي  العامل 
توفري  امل�شتقبل، من خالل  وق��ادة  العرب 
م�شاقات ومنهجيات تعليمية وتقارير واأدلة 

وبيانات  ت��دري��ب��ي��ة،  تفاعلية  وخم���ت���ربات 
اأف�شل  وتعميم  ن�شر  على  ت��رك��ز  معرفية 
الناجحة  وال��ن��م��اذج  وامل��م��ار���ش��ات  الأدوات 
ميكن  ما  احلكومي،  بالبتكار  واملرتبطة 
املبادرات  تطوير  م��ن  احلكومية  اجل��ه��ات 
والتو�شل اإىل حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة 
احل��ك��وم��ي، وحت�����ش��ني اخلدمات  ال��ق��ط��اع 
حياة  لتح�شني  احل��ك��وم��ات  تقدمها  ال��ت��ي 

النا�س وبناء م�شتقبل اأف�شل لالأجيال.

ت�شتهدف 5000 من كبار املواطنني

»اأنتم جنتنا« باجتماعية ال�س�ارقة تعزز امل�سوؤولية املجتمعية

ال�����دائ�����رة، وث���ان���ي���ا ت��ف��ع��ي��ل ال����دور 
الجتماعي لكبار املواطنني يف رفد 
يجعلهم  مب��ا  املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة 
وم�شاهمتهم  بقيمتهم  ي�����ش��ع��رون 
وكما  جمتمعهم،  اإىل  وانتمائهم 
دجمهم  اإىل  جنتنا"  يهدف"اأنتم 
فراغهم  اأوق����ات  و���ش��غ��ل  جمتمعيا 
مبا ي�شمن لهم احلركة التي تعزز 
العزلة  م��ن  واإخ��راج��ه��م  �شحتهم، 
واإ�شراكهم يف املنا�شبات والفعاليات 
املجتمعية، وتفعيل الدور املجتمعي 

الكرمي. 

اأهداف امل�شروع
اآل علي مدير مركز  وت�شرح خلود 
خ��دم��ات ك��ب��ار ال�����ش��ن، ع��ن اأه���داف 
تطبيقه  ي���ت���م  وال��������ذي  امل���������ش����روع 
التالحم  اإدارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الدعم  اأج��ل توفري  املجتمعي، من 
والجتماعي  النف�شي،  ال�����ش��ح��ي، 
ل����ك����ب����ار امل�����واط�����ن�����ني م�����ن الآب��������اء 
والأمهات امل�شتفيدين من خدمات 

•• ال�شـارقة-الفجر:

اأطلقت دائرة اخلدمات الجتماعية 
ال�شنوي  م�شروعها  ال�����ش��ارق��ة،  يف 
"اأنتم جنتنا"، والذي يندرج حتت 
م�شاريع  دع���م  امل�����ش��اه��م��ة يف  اإط����ار 
املتعلقة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ش���وؤول���ي���ة 
بتقدمي الدعم والرعاية والإدماج 
الأك��ر حاجة  الجتماعية  للفئات 
التالحم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل��ج��ت��م��ع  يف 
املعي�شي  وامل�������ش���ت���وى  امل��ج��ت��م��ع��ي 

الالئق حلياة كرمية.
وبح�شب خلود اآل علي، مدير مركز 
ي�شتهدف  ال�����ش��ن،  ك���ب���ار  خ���دم���ات 
امل�شروع هذا العام 5000 من كبار 
امل�شنني  رعاية  دور  من  املواطنني 
خدمات  م��ن  امل�شتفيدين  وجميع 
املواطنني،  كبار  فئة  م��ن  ال��دائ��رة 
تنظمه  والذي  امل�شروع  وياأتي هذا 
على  تعمل  ال��ت��ي  الدارات  جميع 
انطالقا  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار  خ��دم��ة 
اإ�شراك  ال��دائ��رة على  م��ن ح��ر���س 
اخلا�شة  واجل����ه����ات  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
يف اإجن�����اح م�����ش��اري��ع��ه��ا م���ن خالل 
ت��ف��ع��ي��ل ال�����دور امل��ج��ت��م��ع��ي وال����ذي 
الفعاليات  ملختلف  راف����دا  ي��ع��ت��رب 
امل�شروع  وي��ف��ت��ح  ك��م��ا  وامل�������ش���اري���ع، 
لتقدمي  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ل��ك��ل  امل���ج���ال 
الدعم وامل�شاندة لهذه الفئة، عرب 
التي  والعينية  النقدية  الرعايات 
مبادرات  ل�����ش��ال��ح  ت��وج��ي��ه��ه��ا  ي��ت��م 
والعي�س  ال��رف��اه  تعزيز  يف  ت�شاعد 

بالتعاون مع �شركائها من اجلهات 
اخلا�شة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  احل��ك��وم��ي��ة 

وم�شاهمات اأفراد املجتمع.
اأدوار  ب����اأن  واإمي���ان���اً م��ن ال���دائ���رة، 
املوؤ�ش�شات تتعدى من حتقيق الربح 
اإىل  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  اأو  امل�����ادي 
واأفراده؛  املجتمع  يخدم  اأث��ر  ترك 
املبادرات  من  العديد  تطلق  فاإنها 
غرار  -ع��ل��ى  الإن�شانية  وال��ربام��ج 
"اأنتم جنتنا"- ذات الأثرالإيجابي 
والفئات  ع��ام،  ب�شكل  املجتمع  على 
ال�����ش��ع��ي��ف��ة ب�����ش��ك��ل خ���ا����س، يف ظل 
النهج الذي تتبناه الإمارة لتوفري 

احلياة الكرمي للمجتمع.
"اأنتم جنتنا" عبارة عن  واأ�شافت، 
املجتمعية  امل�شوؤولية  اأحد م�شاريع 
حتث املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية 
واخلا�شة والأفراد للم�شاركة بها ، 
امل��ج��ت��م��ع��ي لتلك  ل���ل���دور  ت��ف��ع��ي��اًل 
املوؤ�ش�شات التي تعترب رافداً اأ�شا�شياً 
مل��خ��ت��ل��ف ال���ف���ع���ال���ي���ات وامل�����ب�����ادرات 
املجتمعية، ف�شاًل عن اأن املوؤ�ش�شات 
ب�شقيها احلكومي واخلا�س �شريك 
اأ�شا�شي وفاعل يف جمال امل�شوؤولية 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة. وك����ذل����ك اع����رتاف����اً 
كبار  بقيمة  اجلميع  من  وتقديراً 
املواطنني يف املجتمع، الأمر الذي 
من �شاأنه اأن يعزز ويحقق التالحم 
املجتمعي من خالل م�شاركة هذه 
يف  فرحتهم  علينا  الغالية  الفئة 
يومهم العاملي الذي ي�شادف الأول 

من �شهر اأكتوبر من كل عام.

واخلا�شة  احلكومية  للموؤ�ش�شات 
املجتمعية  امل�شوؤولية  م�شاريع  يف 
التنمية  حتقيق  اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي 
تعزيز  اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل�����ش��ت��دام��ة، 
الإن�����ش��اين وتنويع  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 
لالأفراد  والإح�شان  الرب  اجتاهات 
واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 

والعامة.  

حقيبة اإ�شعافات  
وت��ع��ق��ب خ��ل��ود ق��ائ��ل��ة، يف ك���ل عام 
لكبار  ل��ت��ق��دمي��ه��ا  ه���دي���ة  ن���خ���ت���ار 
امل�����واط�����ن�����ني وه���������ذا ال�����ع�����ام وق����ع 
الإ�شعافات  حقيبة  على  الخ��ت��ي��ار 
توفريها  ���ش��ي��ت��م  وال���ت���ي  الأول����ي����ة، 
املواطنني  كبار  من   5000 لعدد 

امل�شتفيدين من خدماتنا.
وال�شروط،  امل�شتفيدة  الفئات  اأم��ا 
كبار  ف���ئ���ة  م�����ن  ي����ك����ون  اأن  ف���ه���ي 
امل���واط���ن���ني 60 ���ش��ن��ة ف��م��ا ف���وق، 
دائرة  م�شتفيدي  م��ن  ي��ك��ون  واأن 
خالل  من  الجتماعية  اخل��دم��ات 
يف  املنزلية  ال��رع��اي��ة  يف  الت�شجيل 
اإمارة ال�شارقة واملدن التابعة لها .

امل�شوؤولية املجتمعية
ومن جانبها اأ�شارت ح�شة احلمادي 
الجتماعي،  التالحم  اإدارة  مدير 
اإىل اأن دائرة اخلدمات الجتماعية 
�شنويا جمموعة  تنفذ  ال�شارقة  يف 
الداعمة  وامل���ب���ادرات  امل�شاريع  م��ن 
املجتمعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ل���ربام���ج 

ت�شيء على حتديات املراأة يف الأعمال والإعالم ودور احلرف التقليدية يف تعارف ال�شعوب 

»مناء« تنظم جمموعة من اجلل�سات احلوارية يف الدويل لالت�سال احلكومي 2022

����ش���رك���ة ت���وي���رت ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
�شّباريني،  وليندا  اأفريقيا،  و�شمال 
م�شت�شارة امل�شاواة والنوع الجتماعي 
باملراأة،  ل��الرت��ق��اء  من��اء  موؤ�ش�شة  يف 
وحت��اوره��م ن��ورة امل��ال، تنفيذي اأول 

-الربامج، موؤ�ش�شة "مناء".
 

جتاوز العقبات
للموؤ�ش�شات  اأق���وى  ت��اأث��ري  ول�شمان 
لل�شيدات،  امل���م���ل���وك���ة  الإع����الم����ي����ة 
التنفيذ  بعمليات  املتعلقة  ول�شيما 
�شيدات  "جمل�س  ينظم  وال��ت��وري��د، 
ال�شارقة" جل�شة متخ�ش�شة  اأعمال 

على ال�شتفادة من القوى التاأثريية 
لالإعالم يف تعزيز الوعي املجتمعي، 
املفاهيم  ت�����ش��ح��ي��ح  ع��ل��ى  وق����درت����ه 
النمطية،  وال���������ش����ور  اخل����اط����ئ����ة 
الإعالميني  وت���زوي���د  اإط�����الع  ع���رب 
النقدي  باملنهج  امل�شارك  واجلمهور 
ي�شتعر�س  حم��ت��وى  لأي  ال�����ش��ل��ي��م 

النوع الجتماعي.
�شري،  �شهري  اجلل�شة  يف  وي�����ش��ارك 
اأرامك�س،  املدير الإبداعي العاملي يف 
رئي�شة  ع���ب���داحل���م���ي���د،  وج�����واه�����ر 
ال�������ش���ي���ا����ش���ات ال���ع���ام���ة وال���ع���الق���ات 
احل���ك���وم���ي���ة وال���ع���م���ل اخل������ريي يف 

تواجه  ال���ت���ي  "التحديات  ت���ط���رح 
الإعالمية"،  ال�����ش��رك��ات  ���ش��اح��ب��ات 
وت��ت��ح��دث خ��الل��ه��ا ك��ل م��ن �شريفة 
وموؤ�ش�شة  م�����ش��ت�����ش��ارة  ال���ه���ن���ائ���ي، 
الرئي�شة  �شيبة،  بن  واإميان  "�شكة"، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة رئ��ي�����ش��ة ال���ت���ح���ري���ر يف 
موؤ�ش�شة "�شيل" للن�شر، نائب رئي�س 
النا�شرين  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

الإماراتيني، وتديرها جي�شي املر.
 

احلرف وتاأثريها يف الت�شال
بوابة  "احلرف  ج��ل�����ش��ة  وت����ه����دف 
موؤثرة اأمام ا�شرتاتيجيات الت�شال 

•• ال�شارقة-الفجر: 

لالرتقاء  من����اء  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت�����ش��ارك 
التابعة لها، وهي  واملوؤ�ش�شات  باملراأة 
ال�شارقة،  اأع���م���ال  ���ش��ي��دات  جم��ل�����س 
املعا�شرة يف  اإرث��ي للحرف  وجمل�س 
الدويل  املنتدى  م��ن  ال�11  ال���دورة 
لالت�شال احلكومي، الذي �شينطلق 
ال�����ش��ارق��ة يومي  اإك�����ش��ب��و  يف م��رك��ز 
اجل����اري  ���ش��ب��ت��م��رب  م���ن   29-28
وحلول"،  "حتديات  ���ش��ع��ار  حت���ت 
ح���ي���ث ت�����ش��ت�����ش��ي��ف امل���وؤ����ش�������ش���ة من 
"حواء امللهمة" نخبة  خالل من�شة 
الأعمال  ورائ������دات  ال��ق��ي��ادي��ات  م��ن 
وتهدف  امل�������وؤث�������رات.   وال�������ش���ي���دات 
التي  والأن�شطة  اجلل�شات احلوارية 
حتت�شنها املن�شة  اإىل طرح الأفكار 
التي  بالتحديات  املتعلقة  وال����روؤى 
تواجه املوؤ�ش�شات الإعالمية اململوكة 
ال�شورة  ت��غ��ي��ري  و���ش��ب��ل  ل��ل�����ش��ي��دات، 
النمطية للمراأة يف الإعالم، اإ�شافة 
اأهمية  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�����ش��ل��ي��ط   اإىل 
ف��ن الت�����ش��ال وال��ت��وا���ش��ل يف اإب���راز 

جماليات الإرث الثقايف واحلريف.

ك�شر ال�شورة النمطية يف الإعالم
ال�شورة  "ك�شر  ب��ع��ن��وان  جل�شة  ويف 
النمطية يف الإعالم" �شمن من�شة 
"حواء امللهمة"، تركز موؤ�ش�شة مناء 

جمل�س  ينفذها  وال��ت��ي  احلكومي" 
اإظهار  اإىل  املعا�شرة،  للحرف  اإرث��ي 
���ش��اأن ال����رتاث احل���ريف يف خ��ل��ق لغة 
وال�شعوب،  الثقافات  ب��ني  م�شرتكة 
وعميقة  ج���دي���دة  م�������ش���ارات  وف���ت���ح 
عالقات  ب��ن��اء  يف  ودوره  ل��ل��ت��وا���ش��ل، 
عميقة على امل�شتوى القت�شادي بني 
اجلل�شة  يف  ويتحدث  العامل.  بلدان 
الرئي�س  غ������ايل،  ف���اط���م���ة  م����ن  ك����ل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة جم���وه���رات 
موؤ�ش�س  �شامل،  وبدرية  فهمي،  ع��زة 
املدفع،  وعلياء  "اأبدار"،  جموهرات 
والت�شال  الت�شويق  اأول،  تنفيذي 
للحرف  اإرث���ي  جمل�س  يف  املوؤ�ش�شي 
املعا�شرة، وتديرها الإعالمية ندى 
من  املجل�س  ي�شارك  كما  ال�شيباين. 
حوارية  بجل�شة  املن�شة  ه��ذه  خ��الل 
"ق�شة جناح – كيف  اأخرى بعنوان 
تديرها  هنا"،  اإىل  الت�����ش��ال  نقلنا 
���ش��ري��ف��ة ال���ظ���ه���وري، م���دي���رة مركز 
ت�شارك  الجتماعية،  للتنمية  ب��دوة 
ف��ي��ه��ا احل��رف��ي��ات الإم���ارات���ي���ات من 
املعا�شرة  ل��ل��ح��رف  اإرث������ي  جم��ل�����س 
وهن فاطمة اأحمد النقبي، و�شيخة 
حممود،  اأحمد  وفاطمة  الظهوري، 
ح��ي��ث مي��ث��ل��ن ���ش��ورة ح��ّي��ة لأهمية 
اإبراز  يف  �شاهم  ال��ذي  التوا�شل  فن 
ال�شعيد  على  مهاراتهن وخرباتهن 

املحلي والعاملي.

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ي�ستقبل القن�سل العام جلمهورية كوريا
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ا�شتقبل �شعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي 
قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، يف مكتبه �شعادة " مون 
بيوجن جون " القن�شل العام جلمهورية كوريا اجلنوبية 

بالدولة، وبح�شور عدد من كبار ال�شباط.
الكوري،  بالقن�شل  النعيمي،  اللواء  �شعادة  رحب  حيث 
الهتمام  ذات  واملوا�شيع  ال��ودي��ة  الأح��ادي��ث  متبادلني 

وزارة  بني  التعاون  اأوج��ه  تعزيز  اإط��ار  �شمن  امل�شرتك، 
راأ�س  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف  متمثلة  ال��داخ��ل��ي��ة، 
اخليمة، وجمهورية كوريا اجلنوبية،مبا يخدم ال�شالح 
ال��ع��ام. م��ن جهته ث��م��ن ���ش��ع��ادة " م���ون ب��ي��وجن ج���ون "  
تربط  التي  املتينة  العالقات  وعمق  ال�شتقبال  حفاوة 
ب��ال��دور ال��ب��ارز ال���ذي ت��ق��وم به  ب��ني اجل��ان��ب��ني، م�شيداً 
الأمن  ن�شر  يف  اخليمة،  راأ����س  ل�شرطة  العامة  القيادة 

والأمان وخدمة اأفراد املجتمع.
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العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :موؤ�ش�شة عبدالرحمن 

 CN الكعبي للمقاولت وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:2427733 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شقر عبدالرحمن �شامل نعمان الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبدالرحمن �شامل نعمان الكعبي

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ركن ال�شايف للنجارة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: اليدوية رخ�شة رقم:1094999 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

 حذف عبداهلل حممد عبيد املويجعي ال�شام�شي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ريبوند �شالون

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم:4188831 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عمران يعقوب حممد �شعيد الغ�شاين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حممود هالل عبيد �شامل النيادي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :باورينج للمقاولت 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة  رخ�شة رقم:2188574 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شعيد حممد �شعيد بوطويل ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شالح اخلباب مر�شد مكتوم املن�شوري
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
ال�شادة :ان�شيجت لدارة  باأن /  التنمية الإقت�شادية  تعلن دائرة 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الفعاليات رخ�شة رقم:2581151 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد عبيد ن�شيب زويد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف يو�شف عبداهلل عبدالقادر اليو�شفي

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :البا�س للخياطة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:3858610 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة يو�شف حممد خما�س عبداهلل احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد عبداهلل ح�شن علي احلو�شني
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم وحلويات روزالينا ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:2344848 
تعديل مدير / اإ�شافة جواد املومى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جواد املومى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �شعيد �شلطان بالغمي�شه ال�شام�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جواد املومى
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم وحلويات روزالينا ذ.م.م 

ROZALINA RESTAURANT AND SWEETS L.L.C
اإىل /مطعم وحلويات روزالينا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ROZALINA RESTAURANT AND SWEETS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :موؤ�ش�شة ا�شوار املدينة لأعمال تركيب 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: احلجر رخ�شة رقم:2950574 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد على �شري على %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مبارك عمر مبارك عون ال�شيعرى
تعديل نوع نرخ�شة / من جتارية اإىل مهنية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية
 تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة ا�شوار املدينة لأعمال تركيب احلجر

 ASWAR ALMADENA FOR STONE INSTALLATION WORK EST 

اإىل/موؤ�ش�شة ا�شوار املدينة لأعمال تركيب احلجر 
ASWAR ALMADENA FOR STONE INSTALLATION WORK EST 

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :هابي كلرز للمنا�شبات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم:1850993 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممود احمد �شليمان احمد على %100

تعديل مدير / اإ�شافة حممود احمد �شليمان احمد على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على مثنى احمد احلربى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ هابي كلرز للمنا�شبات 
HAPPY COLORS EVENTS 

اإىل /هابي كلرز للمنا�شبات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
HAPPY COLORS EVENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :م�شبغة بلو 2025

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم:1032791 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة على خالد على �شعيد الغافرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف عثمان دروي�س ح�شن خمي�س احلو�شنى
وعزة  املظلوم  احمد  الرحبه-املالك/دينا  اأبوظبي  من   / عنوان  تعديل 
ومنال حممد را�شد دعفو�س )حمل 9( اإىل اأبوظبي م�شفح م�شفح 37 

525877 525877 ال�شيد احمد حممد جريو و اخرين
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
ال�ش�����ادة/�شتيال  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

لومينو�شا للخياطة الن�شائية
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:3736633 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
ام  ال�ش�����ادة/ار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN كاليدر لالزياء رخ�شة رقم:3766036 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ام ات�س 

CN كي حلمل ال�شيارات رخ�شة رقم:3858220 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:م�شت�شفى نوفافيتا التخ�ش�شي لالطفال حديثي الولده ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي منطقة الكرامة حو�س غرب 17-1 قطعة 

رقم 41 املالك ال�شيد خالد جمعه كرم القبي�شي/ واخرون
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1672819 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة وذلك بناء على حكم حمكمة ابوظبي البتدائية- 

املحكمة التجارية بتاريخ 2019/05/15 للق�شاء يف اإمارة ابوظبي.
لل�شركة  قانوين  ،كم�شفي  ال�شام�شي  عبداهلل  ال�شيد/حمد  تعيني   -  2

بتاريخ:2019/05/15 تاريخ التعديل:2022/09/27
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي املعني 

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:فريت�شر علم للمقاولت وال�شيانة العامة- �شركة ال�شخ�س 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�شركة:امل�شفح م 7، 0 مبنى ال�شيد �شالح نا�شر فرج بن كده واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 4109022 

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

واملراجعة  للمحا�شبة  با�شندوة  علي  جمدي  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/13  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2250021382  تاريخ التعديل:2022/09/26
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي املعني 

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:جملة مزايا ويك- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
اآل  حممد  بنت  فاطمة  ال�شيخة/  بناية  العام  ال�شارع  ال�شركة:العني  عنوان 

نهيان
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1172246 

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

�شامل(  احمد  )�شليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�شادة/الدرة  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/08/29  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2205034987  تاريخ التعديل:2022/09/27
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي املعني 

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شيدلية بانوراما

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم:1011177 
تعديل مدير / اإ�شافة نا�شر عبداهلل نا�شر باحلريان الظاهرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ميد كري للخدمات العامة - �شلركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
Medcare General Service - Sole proprietorship L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد را�شد حممد حمو�س املزروعى
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000

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

PANORAMA PHARMACY 

اإىل /�شيدلية بانوراما - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
PANORAMA PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كافترييا علي �شامل

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم:1106863 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عبيد عبداهلل �شاهني املرر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شامل نا�شر الراقى العامرى
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا علي �شامل

ALI SALEM CAFETERIA

اإىل /كافترييا فييل هوم 
FEEL HOME CAFETERIA 

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مركز كواترو للتدريب

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم:1000503 
تعديل مدير / اإ�شافة رائد �شباح عبدالهادى ال�شباهى

تعديل وكيل خدمات / حذف جمال عبيد حممد العاجل ال�شحى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز كواترو للتدريب 
QUATTRO TRAINING CENTRE 

اإىل /مركز كواترو للتدريب وال�شت�شارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
QUATTRO TRAINING & CONSULTATION CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ثق بنا للمقاولت وال�شيانة العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:3678050 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ثق بنا للمقاولت وال�شيانة العامة 

THIQ BINA FOR CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE 

اإىل/وان هاندرد ل�شيانة املكيفات 

ONE HUNDRED AIR CONDITIONER MAINTENANCE

تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة اأجهزة التكييف املركزي 4329902

تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت تركيب اأنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�شيانتها 4322005

تعديل ن�شاط / حذف مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 هّناأت رئي�شة الوزراء الربيطانية املحافظة ليز ترا�س اأم�س الثالثاء 
على  اإيطاليا”  “اإخوة  ديتاليا«  »فراتيلي  زعيمة  ميلوين،  جورجيا 
النتخابات  يف  لأوروب����ا  املناه�س  امل��ت��ط��رف  اليميني  حزبها  جن��اح 

الت�شريعية، موؤّكدة اأّن بلديهما »حليفان مقّربان«.
»م���ربوك جلورجيا ميلوين  ت��وي��رت:  ت��را���س يف تغريدة على  وق��ال��ت 
على جناح حزبها«. واأ�شافت »من دعم اأوكرانيا اإىل اإدارة التحّديات 

القت�شادية العاملية، اململكة املّتحدة واإيطاليا حليفان مقّربان«.
الفعل  ردود  م��ع  ت��را���س  جانب  م��ن  احل���اّرة  التهنئة  ه��ذه  وتتعار�س 
فرن�شا  مثل  اأخ���رى،  ك��ربى  اأوروب��ي��ة  دول  عن  �شدرت  التي  الفاترة 

واأملانيا واإ�شبانيا اأو حتى عن الحّتاد الأوروبي.
باملقابل رّحب رئي�س الوزراء البولندي ماتيوز مورافييت�شيكي بفوز 
ميلوين، وا�شفاً اإياه بال�»الن�شر الكبري«، وكذلك فعل رئي�س الوزراء 

املجري القومي فيكتور اأوربان الذي و�شفه ب�»الن�شر امل�شتحّق«.
الت�شريعية  النتخابات  نتائج  ع��ام��اً(   45( ميلوين  ح��زب  وت�شّدر 
التي جرت، الأحد، ومتّيزت بن�شبة امتناع عن الت�شويت كبرية. ومع 
حليفيها ماتيو �شالفيني، زعيم حزب الرابطة )معاد للمهاجرين(، 
و�شيلفيو برلو�شكوين، زعيم حزب فورتزا اإيطاليا )ميني(، �شتحاول 
الأكر  ت��ك��ون  اأن  يتوقع  حكومة  ت�شكيل  املقبلة  الأي����ام  يف  ميلوين 

ميينية يف تاريخ اإيطاليا ما بعد احلرب العاملية الثانية.

قال مكتب الإح�شاء الحتادي يف اأملانيا اإن الالجئني الوافدين من 
اإذ  م�شتوياته،  لأعلى  البالد  �شكان  عدد  و�شول  يف  �شاعدوا  اأوكرانيا 
دول��ة يف الحتاد  اأك��رب  ن�شمة حاليا يف  84 مليون  اأك��ر من  يعي�س 
الأوروب��ي من حيث عدد ال�شكان. وتتمتع اأملانيا باأحد اأدنى معدلت 
الأكرب  �شكانها  ف��اإن  املقايي�س  بع�س  وبح�شب  ال��ع��امل،  يف  اخل�شوبة 
املفتوحة  الهجرة  و�شيا�شة  العمالة  على  والطلب  ثروتها  لكن  �شنا 
يفتح  اأن  قبل  حتى  للمهاجرين  ج��ذاب��ا  ه��دف��ا  منها  جعلت  ن�شبيا 
الحت���اد الأوروب����ي اأب��واب��ه اأم���ام الأوك��ران��ي��ني ال��ف��اري��ن م��ن بالدهم 
الثالثاء،  �شدر  تقرير  ويف  �شباط.  فرباير  يف  الرو�شي  الغزو  بعد 
واحد  بن�شبة  ارتفع  ال�شكان  اإن عدد  الحت��ادي  الإح�شاء  قال مكتب 
باملئة، اأو 843 األف ن�شمة يف الن�شف الأول من عام 2022. ومنا 
عدد ال�شكان بن�شبة 0.1 باملئة فقط على مدار عام 2021 باأكمله. 
و�شجلت اأملانيا هجرة �شافية بلغت 750 األف �شخ�س من اأوكرانيا 
ث��الث مرات  ال��ف��رتة. ولوحظ منو على نطاق مماثل  نف�س  خ��الل 
فقط منذ اإعادة توحيد اأملانيا عام 1990، ويف كل مرة كان مرتبطا 
مبوجة من الالجئني. ففي عام 1992 �شاعد الالجئون من احلرب 
يف يوغو�شالفيا ال�شابقة على ت�شخم عدد ال�شكان مبقدار 700 األف 
ن�شمة. ويف عام 2015، �شمحت اأملانيا بدخول ما يقرب من مليون 

لجئ من احلرب يف ال�شرق الأو�شط.

تزور نائبة الرئي�س الأمريكي كامال هاري�س غدا اخلمي�س املنطقة 
زيارتها  خالل  الكورية  اجلزيرة  �شبه  تق�شم  التي  ال�شالح  املنزوعة 

لكوريا اجلنوبية  على ما اأعلن البيت الأبي�س.
واأو�شح م�شوؤول يف البيت الأبي�س اأن الزيارة تظهر “التزام الوليات 
املتحدة الوقوف اإىل جانب )كوريا اجلنوبية( يف وجه اأي تهديدات” 

�شادرة عن كوريا ال�شمالية.
للجنود  امل�شرتكة”  ال��ت�����ش��ح��ي��ات  “�شتكرم  ه��اري�����س  اأن  واأ����ش���اف 
الأمريكيني والكوريني الذين قتلوا يف احلرب الكورية التي انتهت 
 70 ح��واىل  قبل  اجل��زي��رة  �شبه  تق�شيم  كر�س  النار  بوقف لط��الق 

عاما يف 1953.
وت�شارك هاري�س الثالثاء يف طوكيو يف مرا�شم جنازة رئي�س الوزراء 

الياباين ال�شابق �شينزو اآبي.
وقد تثري زيارة املنطقة املنزوعة ال�شالح غ�شب كوريا ال�شمالية التي 
و�شفت رئي�شة جمل�س النواب الأمريكي نان�شي بيلو�شي باأنها “اأ�شواأ 
مدمرة لل�شالم وال�شتقرار الدوليني” بعد زيارتها لهذه املنطقة يف 

مطلع اآب-اغ�شط�س.
وحذرت بيونغ يانغ الثنني اأي�شا من اأن كوريا والوليات املتحدة قد 
تت�شببان بحرب بعدما با�شرت الدولتان احلليفتان اأوىل تدريباتهما 

البحرية امل�شرتكة منذ خم�س �شنوات قرب �شبه اجلزيرة الكورية.

عوا�شم

لندن

برلني

طوكيو
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•• واغادوغو-اأ ف ب

يف  اإرهابي  ع�شكريون، يف هجوم  غالبيتهم  الأق��ّل،  على  قتلى  ع�شرة  �شقط 
اأمنية وكالة فران�س بر�س  اأف��ادت م�شادر  �شمال بوركينا فا�شو، بح�شب ما 

الثنني.
وقال اجلي�س يف بيان اإّن “قافلة اإمدادات لل�شّكان، ترافقها وحدة من الفوج 
الرابع ع�شر، تعّر�شت اأثناء توّجهها اإىل دجيبو لهجوم اإرهابي  اأم�س الأول 
الثنني بالقرب من غا�شكينديه”، البلدة الواقعة يف مقاطعة �شوم مبنطقة 

ال�شاحل.
م�شرياً اإىل اأّنه  واأ�شاف “لالأ�شف، ت�شّبب الهجوم باأ�شرار ب�شرية ومادية”، 

“�شيتّم ن�شر ح�شيلة �شاملة يف اأقرب وقت ممكن«.
املوؤّقتة  احل�شيلة  اإّن  بر�س  فران�س  لوكالة  اأمني  م�شدر  ق��ال  جهته،  من 
للهجوم هي “ع�شرة قتلى بني عنا�شر املفرزة بالإ�شافة اإىل اإ�شابات عديدة 
خطرية«. واأ�شاف اأّن اإح�شاء �شحايا الهجوم “ل يزال م�شتمّراً، ومّت ن�شر 

تعزيزات يف املنطقة لتقدمي امل�شاعدة لل�شحايا وتاأمني املنطقة«.
وبوركينا فا�شو التي ا�شتوىل على ال�شلطة فيها الع�شكر يف كانون الثاين-
ت�شهد منذ  اأولوياتهم،  راأ�س  املتطرفني على  وتعّهدوا جعل حماربة  يناير 

2015 هجمات ت�شّنها جماعات اإرهابية بايعت تنظيمي القاعدة وداع�س.
وخّلفت دوامة العنف هذه اآلف القتلى وما يقارب مليوين مهّجر.

ال��ب��الد ل  م��ن م�شاحة   40% م��ن  اأك��ر  ف���اإّن  الر�شمية  الأرق����ام  وبح�شب 
ت�شيطر عليه الدولة.

معاقبة النظام الإيراين يعزز امل�شالح الأمريكية 

التظاهرات يف اإيران فر�سة لوقف مفاو�سات فيينا

رو�سيا تعتقل قن�سال يابانيا بتهمة التج�س�س الرئي�س الكازخي يعد بحماية الرو�س الفارين من التعبئة 
•• مو�شكو-رويرتز

األقى القب�س على قن�شل ياباين يف مدينة  اإنه  “اإف.اإ�س.بي”  قال جهاز الأم��ن الحت��ادي الرو�شي 
فالديفو�شتوك املطلة على املحيط الهادي ب�شبب �شبهة جت�ش�س، واأمره مبغادرة البالد.

الياباين  ال����وزراء  جمل�س  اأم��ن��اء  كبري  وق��ال  اعتقاله.  م��ن  قليلة  �شاعات  بعد  القن�شل  ع��ن  واأُف����رج 
على  “احتجاجا �شديدا”  اإن طوكيو قدمت  اإف��ادة لو�شائل الإع��الم الثالثاء  هريوكازو مات�شونو يف 

احتجازه واأ�شارت اإىل اأنها قد ترد باملثل.
بعد  فيه  مرغوب  غري  �شخ�شا  اأُعلن  تات�شونوري  موتوكي  القن�شل  اإن  “اإف.اإ�س.بي”  جهاز  وق��ال 
الو�شع القت�شادي يف  الغربية على  العقوبات  تاأثري  �شرية عن  بتلقي معلومات  “متلب�شا”  �شبطه 

اأق�شى �شرق رو�شيا.
واأ�شاف اأن القن�شل تلقى املعلومات ال�شرية، التي تتعلق اأي�شا بتعاون رو�شيا مع دولة اآ�شيوية مطلة 
وقال اإن مو�شكو احتجت لدى اليابان عرب  على املحيط الهادي مل ي�شمها، مقابل “مكافاأة مالية”. 

القنوات الدبلوما�شية على اأفعال القن�شل.

ون���دد م��رة ج��دي��دة ب��ال��ن��زاع يف اأوك��ران��ي��ا ودع���ا اإىل 
ت��ن��ظ��م رو�شيا  اأرا���ش��ي��ه��ا يف وق����ت  اح�����رتام وح����دة 
اأوك���ران���ي���ة متهيًدا  م��ن��اط��ق  اأرب�����ع  ا���ش��ت��ف��ت��اءات يف 

ل�شّمها.
اأرا�شي دولة ما حق غري قابل  “�شالمة  وذّك��ر باأن 

للت�شرف، اإنه مبداأ اأ�شا�شي«.
ت����دور ح���رب وا�شعة  امل��ب��ا���ش��ر،  “يف ج���وارن���ا  وت���اب���ع 
النطاق. علينا تذكر ذلك، واأن نفكر قبل كل �شيء 

باأمننا«.
ال�شابقة  ال�شوفياتية  اجل��م��ه��وري��ة  وك��ازاخ�����ش��ت��ان 
الواقعة يف اآ�شيا الو�شطى، هي حليفة رو�شيا وع�شو 
تقيم  اأنها  اإل  معها،  وجمركي  اقت�شادي  احت��اد  يف 

��ا ع��الق��ات ج��ي��دة م��ع ال��غ��رب وال�����ش��ني. واأثار  اأي�����شً
هجوم مو�شكو على اأوكرانيا لدى بع�س الكازخيني 
الطموحات  ه��دف  بالدهم  ت�شبح  اأن  من  اخل�شية 
الطويلة  حدودها  اإىل  ا  خ�شو�شً بالنظر  الرو�شية، 
م��ع رو���ش��ي��ا والأق��ل��ي��ة ال��ع��رق��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة الكبرية 

فيها.
يف القوقاز، عند احلدود مع جورجيا، اأقّرت �شلطات 
“الو�شع  ب��اأن  الرو�شية  ال�شمالية  اأو�شيتيا  منطقة 

متوتر” عند نقطة تفتي�س فريكني لر�س.
واأعلنت وزارة الداخلية املحلية اإن�شاء قريًبا “مركز 
الحتياط  بهدف جتنيد عنا�شر  تعبئة ع�شكرية” 

الذين يحاولون مغادرة البالد.

•• ا�شتانا-اأ ف ب

توكاييف   ج��وم��ارت  قا�شم  ال��ك��ازخ��ي  الرئي�س  اأك���د 
الذين  ال��رو���س  �شتحمي  ب���الده  اأن  ال��ث��الث��اء  اأم�����س 
التعبئة  م���ن  ل���الإف���الت  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  اإىل  ي���ف���ّرون 

الع�شكرية يف رو�شيا للقتال يف اأوكرانيا.
وق��ال “يف الأي��ام الأخ��رية، ياأتي الكثري من النا�س 
املغادرة  على  مرغمون  معظمهم  رو�شيا.  من  اإلينا 

ب�شبب و�شع ميوؤو�س منه«.
ناأى  لكنه  مو�شكو  حليف  وه��و  توكاييف  واأ���ش��اف 
الرو�شي  ال��غ��زو  ب���دء  م��ن��ذ  ال��ك��رم��ل��ني  ع��ن  بنف�شه 

لأوكرانيا، “علينا الهتمام بهم، �شمان اأمنهم«.

•• وا�شنطن-وكاالت

اأكد النا�شر املوؤ�ش�س ملوقع “وا�شنطن 
معهد  يف  وال��ب��اح��ث  بيكون”  ف���ري 
امل�شروع الأمريكي ماثيو كونتينيتي، 
ليتخلى  منا�شباً  اأ���ش��ب��ح  ال��وق��ت  اأن 
ب��اي��دن عن  الأم��ري��ك��ي ج��و  الرئي�س 
اأدت  فقد  الإي��ران��ي��ة.  ا�شرتاتيجيته 
اأحداث غري متوقعة اإىل اأزمة �شرعية 
داخل النظام الإيراين. للمرة الثالثة 
يف ثالثة ع�شر عاماً تندلع تظاهرات 
الذين  الثيوقراطيني  �شد  �شاملة 

يحكمون اإيران.
لبايدن  ف��ر���ش��ة  ه���و  وال����ش���ط���راب 
اإىل  اأمريكا  اأن  للمتظاهرين  ليوؤكد 
بايدن،  “الرئي�س  احل���ري���ة،  ج��ان��ب 

كتب كونتينيتي. امليكروفون لكم”، 
اأمام  املا�شي  الأ�شبوع  يف  بايدن  ق��ال 
املتحدة:  ل����الأمم  ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
“اليوم نقف مع املواطنني ال�شجعان 
والن�شاء ال�شجاعات يف اإيران والذين 
حقوقهم  لتاأمني  اليوم  يتظاهرون 
مرحب  الدعم  كلمات  الأ�شا�شية”. 
بها. لكن ثمة حاجة اإىل املزيد قوًل 

وفعاًل.

هذا ما فعلته اإيران
اأطفاأت اإيران الكامريات التي تراقب 

من�شاآتها النووية املعلنة، واأجهزتها للطرد املركزي ل 
ال��دوران. خطط عمالوؤها لغتيال وزير  تتوقف عن 
اخلارجية الأمريكي ال�شابق وامل�شت�شار الأ�شبق لالأمن 

القومي الأمريكي، على اأرا�شي الوليات املتحدة.
امل��ر���ش��د الأعلى  األ��ه��م��ت ف��ت��وى  امل��ا���ش��ي،  ال�����ش��ه��ر  ويف 
 ،24 ال���  يف  نيوجري�شي  م��ن  ���ش��اب��اً  اخلميني  ال�شابق 
ليطعن الروائي �شلمان ر�شدي ع�شر مرات يف منا�شبة 

علنية بنيويورك.
�شحنة  اأول  اإي���ران  اأر�شلت  اأي�����ش��اً،  املا�شي  ال�شهر  ويف 
التي  ال���رو����ش���ي���ة  ال����ق����وات  اإىل  ط���ي���ار  ب����ال  ط����ائ����رات 

ت�شتخدمها يف اجتياح اأوكرانيا.

ا�شمئزاز... 
اأم��ي��ن��ي يف مركز  وف���اة مه�شا  بعد  ال��ت��ظ��اه��رات  ب���داأت 
اأميني  الأخالق”  “�شرطة  اأوق��ف��ت  ر���ش��م��ي.  اع��ت��ق��ال 

•• الفجر - تون�س

تون�س  يف  ال����ش���ت���ع���دادات  ت��ت��وا���ش��ل 
الت�شريعية  الن���ت���خ���اب���ات  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
يوم  اإج��راوؤه��ا  املزمع  لأوانها  ال�شابقة 
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بني  �شاخب  �شيا�شي  ج��دل  م��و���ش��وع 
راف�س وموؤيد وداع اىل تاأجيلها. ولكن 
ازدي���اد،  امل��ق��اط��ع يف  الطيف  اأن  ي��ب��دو 
الأحزاب  اه��م  من  اأ�شا�شا  يتكون  وه��و 

التون�شية واأكرها ح�شورا يف امل�شهد ال�شيا�شي، 
من  لإجرائها  امل�شاند  املع�شكر  يت�شكل  حني  يف 
الأحزاب القومية، النا�شرية والبعثية، واأحزاب 
جديدة تنت�شب اىل ما ت�شّميه حركة 25 يوليو 

التي قادها الرئي�س قي�س �شعيد.

التيار وال�شراكي يقاطعان
ويف هذا ال�شياق، اأعلن حزب التيار الدميقراطي، 
كما  الت�شريعية  النتخابات  مقاطعته  ر�شميا، 
اأع��ل��ن احل����زب، يف ب��ي��ان ع��ق��ب اج��ت��م��اع جمل�شه 
ال��وط��ن��ي، ع��ن حت��دي��د م��وع��د ان��ع��ق��اد موؤمتره 
28 و29 و30  اأي����ام  ال���راب���ع، وذل���ك  ال��وط��ن��ي 

اأبريل 2023.
وق���د ع���رّب ال��ت��ّي��ار يف ه���ذا ال��ب��ي��ان ع��ن ان�شغاله 
ال�شديد اإزاء “ترّدي الو�شع املعي�شي للمواطن، 
احلياتية  احتياجاته  اأب�شط  توفري  عدم  نتيجة 
وُينبئ  الجتماعي  ال�شلم  يهدد  مما  الأ�شا�شية، 
اإزاء  وك��ذل��ك  م�شبوقة  غ��ري  اجتماعية  ب��ك��ارث��ة 

الرتفاع امل�شتمر وامل�شط لالأ�شعار، بالإ�شافة اإىل 
لرفع  متهيدا  الأ�شا�شية،  الغذائية  امل��واد  اأغلب  فقدان 

الدعم وجتويع املواطن«.
تعي�شها  التي  الإن��ك��ار  “حالة  اع��ت��ربه  م��ا  اأدان  اأن  وبعد 
املعي�شي  ال��و���ش��ع  ه���ذا  بخ�شو�س  ال��رئ��ا���ش��ة،  م��وؤ���ش�����ش��ة 
م�شروع  اإر�شاء  على  اإ�شرارها  للمواطن، مقابل  املرتدي 
قانون  ب��اإ���ش��دار  اجلمهورية،  لرئي�س  �شخ�شي  �شيا�شي 
انتخابي يهدد وحدة الدولة ومي�س من مكت�شبات املراأة 

التون�شية”..
على  القائمني  “عجز  اإىل  الدميقراطي  التيار  ،اأ���ش��ار   
الأزمة،  اإدارة  رئا�شة وحكومة، على  التنفيذية،  ال�شلطة 
الأزمة  وط��اأة  من  للتخفيف  ا�شتباقية  اإج���راءات  باتخاذ 
على  دوره��ا  واقت�شار  التون�شي،  القت�شاد  على  العاملية 
توجيه خطاب �شدامي غري واقعي و�شعبوي اأ�شّر مبناخ 

وفق ن�س البيان. ال�شتثمار وب�شورة تون�س دوليا”، 
كما قرر احلزب ال�شرتاكي، يف اجتماع جمل�شه املركزي 
املنعقد موؤخرا، مقاطعة النتخابات الت�شريعية ال�شابقة 
لأوانها، “رغم قناعته باأن النتخابات لزالت متثل اأداة 

دول����ة جم��ن��ون��ة �شادراتها  ت�����ش��رف��ات  ه���ذه  ال�����دويل، 
الأ�شا�شية لي�شت الطاقة، بل الإرهاب، والعنف، واملوت. 
وورم احلكومة الإيرانية اخلبيث ينت�شر بالتاأكيد خارج 
ال�شعب  هم  الأ�شا�شيني  �شحاياه  لكن  الدولة.  ح��دود 
الكلفة  م��ن  ي��ع��اين  م��ن  اأول  الإي���ران���ي���ون  الإي������راين. 
لفواتري  واملادية  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية 
ه�شا�شة  اإي��ران  يف  املتداخلة  التحديات  تزيد  النظام. 
ال��ن��ظ��ام. ل��ذل��ك ف���اإن اأف�����ش��ل م�����ش��ار حت���رك للوليات 
املتحدة هو اإنهاء املفاو�شات مع اإي��ران، واإع��ادة فر�س 
العقوبات من خالل اآلية الزناد واإعادة تهديد ع�شكري 
باحرتام  الإيرانية  احلكومة  ومطالبة  ذي م�شداقية 

حقوق ال�شعب الإيراين وكرامته.

ارتباك يف النظام
لفت كونتينيتي النظر اإىل اأن علي خامنئي يبلغ 83 
اأن���ه ظهر  ج��ي��دة، �شحيح  لي�س يف �شحة  وه��و  ع��ام��اً، 

ب�شبب جرمية و�شع “حجاب ب�شكل غري مالئم«.
دف���ع ال���ش��م��ئ��زاز ال�����ش��ام��ل م��ن ال��ت��ف�����ش��ريات والأع����ذار 
الر�شمية لوفاة اأميني الوح�شية مئات الإيرانيات اإىل 

اإحراق حجابهن.
ال�شوارع  امل�����ش��ارب يف  الإي���ران���ي���ون م��ن ج��م��ي��ع  ي�����ش��ري 
و�شائل  لإغ��الق  احلكومة  تعاين  ال�شلطات.  متحدين 
الإلكرتونية،  والت�������ش���الت  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
نف�شه،  النظام  لتهديد  القوة  ولها  حقيقية،  فالأزمة 
ال���ت���اري���خ احلزين  م���ن  م��ن��ع��ط��ف ح��ا���ش��م  وت����اأت����ي يف 
والدموي للثورة الإ�شالموية، اإذ تواجه الدولة اأزمتي 
على  املفاو�شات  و�شول  مع  قيادة وحت��ول دميوغرايف 

اإحياء التفاق النووي اإىل طريق م�شدود.

ت�شرفات دولة جمنونة
دولة  ت�����ش��رف��ات  لي�شت  ه���ذه  اأن  كونتينيتي  اأ����ش���اف 
�شتتخلى عن طموحاتها النووية وتن�شم اإىل املجتمع 

هوية  “بال  الربملان  ن��واب  وجعل  والأقاليم”،  اجلهات 
�شيا�شية” ب��ل ن��اب��ذي��ن ل��ه��ا، ك��ي ي��ج��دوا ل��ه��م م��ك��ان��ا يف 
“البناء القاعدي”، مبا يحرر رئي�س ال�شلطة التنفيذية 

من كل رقابة، وفق تقديره.
الأفقي  التنا�شف  األ��غ��ت  ق��د  التنقيحات،  اأن  واأ����ش���اف 
املوؤ�ش�شات  امل��راأة يف  ك��ان ي�شمن وج��ود  ال��ذي  والعمودي 
عليه،  املحافظة  بالإمكان  ك��ان  مك�شب  وه��و  التمثيلية، 
التزكيات  فر�س  منتقدا  الفردية،  الرت�شحات  مع  حتى 
رقاب  “ك�شيف م�شلط على  وابقائها  بالإم�شاء،  املعرفة 
وفق تعبريه، من خالل �شحب الوكالة بع�شر  النواب”، 

الناخبني.

دعوة للتاأجيل
تاأجيل  اإىل  الوطنية”  “الراية  ح��زب  دع��ا  جهته،  م��ن 
النتخابات الت�شريعية، املزمع تنظيمها يوم 17 دي�شمرب 

املقبل، وتغيري املر�شوم املنقح للقانون النتخابي 
قائال  وجدد تاأكيده على “نواق�س الد�شتور اجلديد”، 

ال�شيا�شية والتداول ال�شلمي  اأ�شا�شية للتغيري يف احلياة 
واهتمامه  ال�شعب  ب��وع��ي  الرت��ق��اء  ويف  ال�شلطة،  على 

بال�شاأن العام«.
انتخابات  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأن  ب���ي���ان،  يف  احل�����زب  واع���ت���رب 
القوى  ���ش��ف  دع����م  ���ش��اأن��ه��ا  “من  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
املحافظة ال�شعبوية وال�شلفية، التي تعمل على التفريط 
والقت�شادية  وال�شيا�شية  احلداثية  ال�شعب  مكا�شب  يف 
املراأة  مكا�شب  مقدمتها  ويف  واحل�شارية  والجتماعية 

التون�شية«.
الوطنية  امل��ك��ا���ش��ب  حل��م��اي��ة  ال��وح��ي��د  ال�شبيل  اأن  وب���نّي 
ال�شيا�شي  الإ�شالم  مل�شاريع  الت�شدي  “هو  الت��الف  من 

ال�شتبدادية وال�شعبوية«.
القانون  بتنقيح  املتعلق   55 ع��دد  امل��ر���ش��وم  اأن  واع��ت��رب 
2022 من  د���ش��ت��ور  ل��ه  اأ���ش�����س  م��ا  “اأكمل  الن��ت��خ��اب��ي 
لخرتاق  عر�شة  وجعله  النواب،  جمل�س  ل��دور  اإ�شعاف 
والع�شائرية  املحلية  ال��وج��اه��ات  ون��ف��وذ  ال�شيا�شي  امل��ال 
جمل�س  م��ع  �شلطته  تق�شيم  اىل  اإ�شافة  و”املهربني”، 

الأي���ام  امل��ن��ا���ش��ب��ات يف  ع��ل��ن��اً يف بع�س 
الأخ�������رية. ل��ك��ن ����ش���وره ال��ق��ل��ي��ل��ة ل 
يح�شل  كما  حتديداً.  بالقوة  توحي 
اأن  ���ش��ك  ت�����ش��ل��ط��ي، ل  ن���ظ���ام  يف ك���ل 
اإىل  يت�شابقون  ومتملقيه  اأت��ب��اع��ه 
كان  اإذا  ل��وف��ات��ه.  ا���ش��ت��ب��اق��اً  املن�شب 
الأمر كذلك، فال بد اأن تكون هناك 
بيئة من الرتباك وال�شك على اأعلى 

م�شتويات النظام.
ل �شك اأن �شرخات ال�شباب الإيراين 
من اأجل احلرية الفردية قد فاقمت 
الفو�شى. هناك 88 مليون اإيراين، 
والثالثني،  الثانية  دون  ون�شفهم 
املت�شلبني  م����ن  ط���ب���ق���ة  حت��ك��م��ه��م 
الذين يحولون  ال�شن  الطاعنني يف 
املوارد اإىل جي�شهم اخلا�س، احلر�س 

الثوري الإرهابي.
ل����ق����د م���ث���ل���ت اأم����ي����ن����ي ج�����ي�����اًل من 
اخليارات  من  اأك��ر  اأراد  الإيرانيني 
امل������ح������دودة وال���وح�������ش���ي���ة وال����دي����ن 
امل��ف��رو���س م���ن ال���دول���ة وه���ي اأم���ور 
عاماً.   43 ط����وال  عليهم  ع��ر���ش��ت 
رمزاً  اأميني  اأ�شبحت  ال�شبب،  لهذا 
من  وامل�شتائني  املعار�شني  لأول��ئ��ك 

ت�شدد املاليل.

�شنع الفارق
اإن دفعاً اأمريكياً �شي�شنع كل الفارق، فال وقت اأف�شل 
التفاق  ي�شل  لن  الأمريكية.  ال�شرتاتيجية  لتغيري 

النووي اإىل اأي مكان.
اإن القبول باأكر مطالب اإيران راديكالية على طاولة 
وحمقاء  �شعيفة  ت��ب��دو  اأم��ري��ك��ا  �شيجعل  ال��ت��ف��او���س 
مواطنيه  يقتل  وه��و  خلامنئي  “ال�شت�شالم  وقا�شية 
ويزود رو�شيا بالأ�شلحة لت�شتخدمها �شد الأوكرانيني؟ 
الفو�شى  ك��ان��ت  اإذا  الفكرة”.  م��ن  ت�شطرب  امل��ع��دة 
احلالية اختباراً، فقد اأجاب بايدن على ال�شوؤال الأول 

ب�شكل �شحيح. 
ي��ق��ول م�شوؤولون  الم��ت��ح��ان.  اإك���م���ال  ع��ل��ي��ه  ي����زال  ل 
ح�شناً،  لإي��ران.  عر�س  باآخر  تقدموا  اإنهم  اأمريكيون 
رف�����س خامنئي  اأم��ري��ك��ا  ع��ل��ى  الآن  اهلل.  اآي���ة  رف�����ش��ه 
اإن عزل ومعاقبة النظام الإيراين على �شلوكه  اأي�شاً. 
�شيعززان  ال���داخ���ل،  وق��م��ع��ه يف  ال���ع���دواين يف اخل����ارج 

امل�شالح الأمريكية يف ال�شرق الأو�شط الكبري.

اإنه “يجب تالفيها ب�شرعة«.
رئي�س  ب����ي����ان،  يف  احل�������زب،  وط����ال����ب 
 55 املر�شوم عدد  بتغيري  اجلمهورية 
واملنظمات  الأح��زاب  مع  الت�شاور  بعد 
النظام  “لتطوير  وذل���ك  الو�شيطة، 
ال���ربمل���اين م��ن خ���الل م�����ش��ارك��ة اأكر 

فاعلي���ة لالأحزاب واملراأة وال�شباب«.
النتخابات  ت���اأج���ي���ل  اأن  واأ������ش�����اف 
“اإىل  ي��ك��ون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
عادل  قانون  اإ�شدار  فيه  يت�شنى  اأج��ل 
وم���ت���وازن ي�����ش��اوى ب��ني امل��رت���ش��ح��ني، وي�شمن 
مقرتحا اعتماد نظام  حياة دميقراطية دنيا”، 
اإمكانية  مع  اجلهوية  القائمات  على  الق��رتاع 
اأحكام  التنا�شف يف  الأف���راد و�شمان  امل��زج بني 

القانون.
يف بيانه، عن  واأعرب حزب “الراية الوطنية”، 
الأفراد  على  الق���رتاع  طريقة  اعتماد  رف�شه 
فى دورت��ني دون �شمان متثيل حقيقي للمراأة 
وال�����ش��ب��اب ���ش��ل��ب ال���ربمل���ان امل���رت���ق���ب، معتربا 
امل���راأة  ملكت�شبات  حقيقية  “انتكا�شة  ذل���ك  اأن 

وال�شباب«.
واأك����د رف�����ش��ه ال��ت��ام امل�����س م��ن ق��اع��دة امل�شاواة 
من  بع�شهم  بحرمان  وذل���ك  املرت�شحني  ب��ني 
الذي  الد�شتور  حتى  يخالف  ب�شكل  الرت�شح 
ب��ن��ف�����ش��ه، وم��وا���ش��ل��ة �شيا�شة  ال��رئ��ي�����س  و���ش��ع��ه 
منفردة  �شيا�شية  اج��ن��دة  ف��ر���س  يف  ال��ت��م��ادي 
و”اإعادة  تون�س،  يف  ال�شيا�شية  احلياة  ل�شياغة 
املر�شوم  التي كر�شها  العرو�شية والقبلية  اإنتاج 
اجلديد من خالل الدوائر النتخابية املبنية على 

وفق ما جاء يف ن�س البيان. هذا الأ�شا�س”، 

حوار وطني
ان  �شبق  التي  الوطني  اخل��ال���س  جبهة  وا���ش��درت  ه��ذا 
كافة   “ فيه  دع��ت  بيانا  لالنتخابات  مقاطعتها  اأعلنت 
اىل  الن��ت��ب��اه  اىل  وامل��دن��ي��ة  ال�شيا�شية  الوطنية  ال��ق��وى 
خطورة الو�شع و�شرورة توحيد املوقف والجتماع حول 

مائدة احلوار الوطني قبل فوات الأوان.« 
وع�����رّبت ج��ب��ه��ة اخل���ال����س ال��وط��ن��ي ع���ن ت��ع��اط��ف��ه��ا مع 
ان  موؤكدة  ال�شلمية الخرية”  الجتماعية  “التحركات 
“حل الزمة يتوقف على وفاق تون�شي-تون�شي للنهو�س 
انقاذ ت�شدر عن حوار  ا�شراف حكومة  بالقت�شاد حتت 

وطني جامع وعاجل«.
واعتربت اجلبهة، اأم�س الثنني، اأن تزامن الحتجاجات 
املواطنني،  ع��ن معاناة  ال��ب��الد، يعرّب  م��دن  م��ن  ع��دد  يف 
وا�شت�شراء الفقر والبطالة، حمّذرة من انفجار عام ومن 

انهيار الو�شع الجتماعي وال�شيا�شي.

توا�شل ال�شتعداد لالنتخابات الت�شريعية

مع ا�شتمرار ال�شتعداد لها:

تون�س قائمة الأحزاب املقاطعة للت�سريعية يف ازدياد
التيار وال�شراكي ُيقاطعان والراية الوطنية يدعو اإىل تاأجيل النتخابات
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عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• مي�شيل ويفيوركا 

اأو  اأربعني عاًما، مل يتوقف املثقفون      على م��دار 
�شرح  ع��ن  اأب���ًدا  ال�شيا�شيون  ال��ق��ادة  اأو  ال�شحفيون 
اجلديدة”  “ال�شعبوية  اأو  “ال�شعبوية”  مو�شوع 
الأحيان،  من  كثري  ويف  القومية”.  “ال�شعبوية  اأو 
��ا اق�����رتاح ت��ع��ري��ف ل��ه��ا، و���ش��ع��وا اإىل  ح���اول���وا اأي�����شً
اإعطائها معنى، رمبا انطالقا من �شردية تاريخية، 
رو�شيا  يف  ال�شعبوية  تد�شني  مت  نف�شها:  هي  دائًما 
القرن  نهاية  يف  بقليل،  ذلك  وبعد  نارودنيكي،  مع 
ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر، يف ج��ن��وب ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، مع 
ق��وة كبرية يف  ال�شعبوي؛ ووج��دت  فالحي احل��زب 
اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة ب��ع��د ن�شف ق���رن، وجت����ددت يف 
والأحزاب  الوطنية  اجلبهة  �شعود  مع  الثمانينات 

املماثلة الأخرى يف اأوروبا.
النا�س  تدعو  اأ�شكالها،  مبختلف  الظاهرة،  ه��ذه     
ي��وّف��ق ابدا  ب��ني م��ا ل  اأ���ش��ط��وري يوفق  اإىل خطاب 
اأن  املمكن  من  ومعه،  تناق�شاته.  تخجلهم  اأن  دون 
نكون ي�شاًرا ومييًنا يف نف�س الوقت، اأو دعوة ال�شعب 
طبيعتهم،  على  البقاء  اأج��ل  من  للتغيري  الأم��ة  اأو 
اأثناء تغيريها. وهذا  وليكونوا خمل�شني لهويتهم 
ال�شوؤون  ت�شيري  يف  خو�س  هناك  يكن  مل  اإذا  �شهل 
مفاو�شات  يف  التفكري  ول  م��دي��ن��ة،  اأو  بلد  واإدارة 
كانت  واإذا  و���ش��ط،  حلول  اإىل  التو�شل  اإىل  تهدف 
تدعو  كافية.  تعويذة،  كانت  لو  القائد، حتى  كلمة 
اأي  وترف�س  املبا�شرة  الدميقراطية  اإىل  ال�شعبوية 
ال�شيا�شي. وهي  القرار  ال�شعب و�شنع  و�شاطة بني 

تكون يف و�شع اف�شل اذا ج�ّشدها زعيم كاريزمي .
   لكن الأ�شاطري لي�شت اأبدية، واأحياًنا تتعّطل. قد 
�شعبوية  ق��وة  ه��و احل��ال عندما تقرتب  ه��ذا  يكون 
حم��ت��ج��ة ب��ح��ت��ة م��ن ال�����ش��ل��ط��ة، اأو اأك����ر م��ن ذلك، 
الأ�شطوري  اخلطاب  يجعل  اإذن،  الواقع،  مت�شكها. 
ال���ق���رارات يعني  وات��خ��اذ  العمل  م��ق��ب��ول، لأن  غ��ري 

اإنكاره ب�شرعة.

ميني �شلطوي متطرف
   ه���ذا م��ا ن��الح��ظ��ه ال��ي��وم يف ال��ع��دي��د م��ن الدول 
حتّلل  م��ن  ين�شاأ  م��ا  مقلقة:  نتائج  م��ع  الأوروب���ي���ة، 
من  للقلق  اإث����ارة  اأك���ر  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ال�شعبوية 

خطابها.
   يف اإيطاليا، حركة 5 جنوم، التي كانت قادرة على 
ح�شد ما ي�شل اإىل ثلث الناخبني، يف حالة �شقوط 
اأن يكون  امل��م��ك��ن  اأن���ه م��ن  ح��ر -اإن��ه��ا ح���زب يعتقد 
ج�ّشد  وق��د  الي�شار،  على  واآخ��ر  اليمني،  على  يوًما 
املقابل  يف  املتطرف  اليمني  الو�شط.  يف  ال�شعبوية 
بزعامة  ديتاليا  فراتيلي  م��ع  ال�شلطة،  اإىل  و�شل 
ويف  للمهاجرين  واملناه�شني  ميلوين،  جيورجيا 

كثري من النواحي ما بعد اأو فا�شيني جدد.
   ح�����ش��ل دمي��وق��راط��ي��و ال�����ش��وي��د، ب��ق��ي��ادة جيمي 
الأ�شوات  من  باملائة   20 من  اأك��ر  على  اأكي�شون، 
يف النتخابات الت�شريعية يف 11 �شبتمرب 2022، 
وي�����ش��ت��ع��دون ل��ل��ح��ك��م م���ع ال��ي��م��ني ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي، ك� 
ا يهاجم اخلطاب  وهنا اأي�شً “قوة بناءة ومبادرة”. 
ال��ه��ج��رة، وي��ن��دد ب��ان��ع��دام الأم���ن والن��ح��راف. هذا 
الت�شكيل القومي واليميني املتطرف �شيتوقف عن 
فعالة”،  “حكومة  يف  للم�شاركة  احتجاًجيا  كونه 
تعبري  حد  على  النظام”،  “ا�شتعادة  على  م�شممة 
اأول����ف ك��ري�����ش��رت���ش��ون، ال��زع��ي��م ال��رئ��ي�����ش��ي للحزب 

املحافظ.
   يف املجر، غالًبا ما يو�شف نظام اأوربان بال�شعبوية 
ومتطرف.  ���ش��ل��ط��وي  ال���واق���ع  يف  وه����و  ال��ق��وم��ي��ة، 
وي���ق���ول ت��ق��ري��ر اع���ت���م���ده ال����ربمل����ان الأوروب���������ي يف 
�شبتمرب 2022، اإنه “نظام هجني من ال�شلطوية 
وُتظهر ال�شتقالة املثرية للم�شت�شارة  النتخابية”. 
اأ�شل  م��ن  نف�شها  وه��ي  ال��دول��ة،  رئي�س  و�شديقة 
يهودي، ز�شوز�شا هيجيدو�س، اأن الأ�شطورة مل تعد 
قائمة: انها تتهمه الآن بعن�شرية جديرة بالنازية، 
بعد اأن عملت اإىل جانبه طيلة �شنوات عديدة عندما 
ال�شلطة يف و�شع �شعبوي مثايل قد يبدو يف  كانت 

نف�س الوقت معاديا لل�شامية، وهو يدعي العك�س.
   اإي��ط��ال��ي��ا وال�����ش��وي��د وامل��ج��ر .... ه��ك��ذا ي��ب��دو اأن 
ال�شعبوية يف اأوروب��ا تف�شح املجال ل لي�شار متجدد 
ومتطرف  ���ش��ل��ط��وي  مي���ني  اىل  ول  م����ا،  ح���د  اإىل 
اأو  ي�����ش��الن اإىل ال�����ش��ل��ط��ة، م���ن خ����الل الق������رتاب 

الرتباط باأجزاء من اليمني الكال�شيكي.

التجمع الوطني يتغري
ال��وط��ن��ي، مثل  التجمع  اإن  ف��رن�����ش��ا؟     وم����اذا ع��ن 
الأخ����رى، منخرط يف عملية  ال��ب��ل��دان  ن��ظ��رائ��ه يف 
عام  جناحه  املوؤ�ش�شي.  الطابع  لإ�شفاء  مت�شارعة 
2022 )42 باملائة من الأ�شوات ملارين لوبان يف 
اجلولة الثانية من النتخابات الرئا�شية، وانتخاب 

النتخابات  يف  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ج��م��ع  م���ن  ن��ائ��ب��ا   89
الت�شريعية( “نزع ال�شيطنة”، ويعطيه مظهر ميني 
اأكر تقليدية من كونه �شعبويا، ميني حكومي مل 
اأو مقطوعة  اإلقاء خطابات متناق�شة  يعد باإمكانه 

متاما عن الواقع.
    وبعد اأن اأق�شمت ل�شنوات بالدميقراطية املبا�شرة 
هي  ه��ا  ل��ل��ربمل��ان،  املنهجي  النقد  ومم��ار���ش��ة  فقط، 
اإن�شاء  املثال،  �شبيل  على  وتهاجم،  عنه  تدافع  الآن 
املجل�س الوطني لإعادة التاأ�شي�س، وهي مبادرة من 
وجهة نظرها مناه�شة للدميقراطية لأنها تهّم�س 

اجلمعية الوطنية!
   يف ال�شعبوية، ي�شمن القائد الكاريزمي ا�شتمرارية 
اأقل  ه��ي  ال��ت��ي  ل��وب��ان،  م��اري��ن  وال�شلطة:  ال�شعب 
حزبها  لأع�����ش��اء  الآن  ت�شمح  وال��ده��ا،  م��ن  جاذبية 
بتحديد م�شتقبله باختيار خليفتها -ومن ال�شعب 
األيوت  لوي�س  للمر�شحني،  كاريزما  ع��ن  التحدث 

وجوردان بارديال. وكل هذا يبعدنا عن ال�شعبوية.
الأوروب����ي،  املحفل  يف  فرن�شية،  خ�شو�شية  ثمة     
�شعبوية،  نغمات  ذو  ي�شاري  ح��زب  وج��ود  يف  تتمثل 
فرن�شا املتمردة. وم��ع ذل��ك، ف��اإن ه��ذا الأخ���ري، هو 
اإع��ادة بناء ي�شار قادر على احلكم  مهند�س م�شروع 
الدميوقراطي.  ال�شرتاكي  التيار  اأ�شحاب  بدمج 
والجتماعي  ال���ب���ي���ئ���ي  ال�����ش��ع��ب��ي  الحت��������اد  ف���م���ع 
مع  الحت��اد  املتمردة،  فرن�شا  حزب  اختار  اجلديد، 

ال�شرتاكيني وال�شيوعيني واخل�شر.
التوترات  ام����ام  ي�شمد  ال��ت��وج��ه  ه���ذا  ك���ان  واإذا     
فابيان  مواقف  ك�شفتها  التي  تلك  مثل  الداخلية، 
وامل�شاعدة  العمل  ب�شاأن  ال�شيوعي،  الزعيم  رو�شيل، 
اإىل م�شروع تتم فيه  يوؤدي ذلك  الجتماعية، فقد 
املواقف  ح���ول  وال��ت��ف��او���س  ال��ت��ن��اق�����ش��ات،  مناق�شة 
املختلفة، والت�شوية املن�شودة -مما ُيبعد عن ال�شيغ 
الأ�شطورية لل�شعبوية. هنا، فاإن مغادرة ال�شعبوية، 
ال��ي��م��ني املتطرف،  ع��ل��ى ع��ك�����س م���ا ن��الح��ظ��ه م���ع 
الراديكالية  اجت��اه  غ��ري  اجت��اه  يف  ي�شري  اأن  ميكن 
النوع  اإ����ش���الح���ي م���ن  ب���ل يف اجت�����اه  وال���ت���ط���رف، 
اأننا بعيدون كل  ال�شرتاكي الدميقراطي. �شحيح 

البعد عن ذلك اليوم.

�شعبوية ماكرون تتفكك من الأعلى
   اأخرًيا، خ�شو�شية فرن�شية اأخرى، ال�شعبوية من 
اأعلى ومن الو�شط، التي ج�شدها اإميانويل ماكرون 
الأغلبية  غ��ي��اب  يف  الأوىل.  ولي���ت���ه  ف���رتة  خ���الل 
املطلقة يف جمل�س النواب، فاإن خطابه عن الي�شار 
وموقفه الأويل الذي  واليمني “يف نف�س الوقت”، 
بالإمكان  يعد  مل  جوبيتريي،  باأنه  بنف�شه  و�شفه 

الدفاع عنهما.
   ترتاجع ال�شعبوية املوؤ�ش�شة، ب�شكل غري مرتابط 
على ثالثة حماور. من ناحية، تنعطف ال�شلطة اإىل 
لتمرير  الكال�شيكي  اليمني  على  معتمدة  اليمني، 
اأن  يريد  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن  اإ�شالحاتها.  بع�س 
يكون حمرًكا لإحياء الدميقراطية ويطلق املجل�س 
املواطنني حول  التاأ�شي�س وموؤمتر  الوطني لإع��ادة 
املوت الرحيم، مع مراعاة املوؤ�ش�شات التمثيلية هذه 
امل���رة. وع��ل��ى اجل��ان��ب ال��ث��ال��ث، ب��ع��ي��ًدا ع��ن العالقة 
القوية مع اليمني، وعن اإعادة اإطالق الدميقراطية، 
يقرتح اأنه ي�شتعد للجوء اإىل 49-3، وهي م�شاألة 
الطريق  ال�����ش��ع��ب��وي��ة  تف�شح  ه��ن��ا  ���ش��ل��ط��وي.  ت�����ش��دد 
لعمل مفكك، دون اأن يكون من املمكن حتديد اأين 

�شتنتهي هذه ال�شيا�شة الالفقارية.
مرحلة  تقرتب  فقط،  ولي�س  فرن�شا  يف  وه��ك��ذا،     
مييًنية  اأك��ان��ت  ���ش��واء  نهايتها،  م��ن  ال�شعبوية  م��ن 
ي�شغلنا  اأن  ينبغي  ل  لذلك  و�شطية.  اأم  ي�شاريًة  اأم 
خروجها،  يف  نفكر  اأن  يجب  الآن،  بعد  مفهومها 
�شيء  يح�شم  مل  متيزها.  التي  الأ���ش��اط��ري  وحت��ّل��ل 
اأن يكون التدمري دميقراطيا، مع  يف بلدنا: ميكن 

اإعادة بناء الي�شار واليمني.
 وميكن اأن يوؤدي اإىل جناح اليمني وحده، واليمني 
امل��ت��ط��رف وح�����ده، وخ�����ش��و���ش��ا، ك��م��ا ه���و احل����ال يف 
اإيطاليا اأو ال�شويد، اإىل مزجهما -وهذا ما يبدو اأنه 

يهدد اأوروبا اأكر من غريه.
هذه  مثل  تت�شمن  اأن  املحتمل  م��ن  نن�شى:  ول     
فو�شى،  اإىل  تتحول  وق��د  العنف،  ال�شيناريوهات 
واأن ترى ظهور قوى متطرفة على كل من الي�شار 
املتمرد يعرف جيدا  الن�شان  واليمني: قارئ كامو 
وثمانيات  �شتينات  يف  اأدت  الرو�شية  ال�شعبوية  اأن 

القرن التا�شع ع�شر اإىل ن�شوء الإرهاب.
ع����ن ج���ع���ل كلمة  ول���ن���ت���وق���ف  ك�������ش���اىل،  ن���ك���ن     ل 
املفاهيمية حلياتنا  واأوميغا  األفا  هي  “ال�شعبوية” 
نفكر  اأن  يجب  ال�شفحة،  طي  مت  لقد  ال�شيا�شية. 
وما  ال�شعبوية،  ت��دم��ري  ع��ن  ين�شاأ  اأن  ميكن  فيما 

ميكن اأن يتحول اإىل اأ�شواأ بكثري.
ترجمة خرية ال�شيباين

التحّلل املقلق لل�سعبوية يف اأوروبا...!

* عامل الجتماع ومدير الدرا�شات يف مدر�شة الدرا�شات العليا يف العلوم الجتماعية. 
ون�شر موؤخًرا “ح�شًنا �شيد ماكرون، هل اأنت �شعيد؟” “من�شورات �شارع ال�شني«.

•• وا�شنطن-وكاالت

بولي�شي”  “فورين  جم��ل��ة  اأف�������ادت 
الأمريكية يف تقرير لها اأعدته الكاتبة 
امل�شانع  اأن  ل��و،  كري�شتينا  ال�شحفية 
اأنحاء  �شتى  يف  والعائالت  وال�شركات 
مواجهة  يف  لل�شمود  جت��اه��د  اأوروب����ا 
الغاز  اإم����دادات  ت�شدير  رو�شيا  حظر 
اإىل  اأدى  ال���ذي  اأوروب����ا  اإىل  الطبيعي 
ارتفاع اأ�شعار الطاقة اإىل اأرقام فلكية، 
واأف�شى اإىل عا�شفة اقت�شادية قا�شية 
اأوروبا  ِل��وْح��َدة  الخ��ت��ب��ار  ه��ي مبنزلة 

وموقفها من احلرب يف اأوكرانيا.
الطاقة  اأ�شعار  اأن  اإىل  املجلة  واأ���ش��ارت 
اأ���ش��ع��اف عما  ع�����ش��رِة  بالفعل  ارت��ف��ع��ت 
مما  املا�شي،  العقد  طيلة  عليه  كانت 
�شيَّقت  مفاجئة  ارت��ف��اع��ات  اإىل  اأدى 
اخلناق على ال�شناعات وجعلت النا�س 

يذوقون الويل ل�شداد فواتريهم.
واقت�شت هذه الأو�شاع اجتماعاً طارئاً 
و�شع  اإىل  ���ش��ارع��وا  اإذ  اأوروب������ا  ل��ق��ادة 
اإج��راءات مو�ّشعة يف حماولٍة خلف�س 

الأ�شعار باأي �شكٍل ممكن.

تقنني الغاز والبحث عن بدائل
تقنني  عن  تتحدث  بروك�شل  هي  فها 
القومية  احل��ك��وم��ات  وتت�شابق  ال��غ��از، 
اأن  بعد  بديلة  اإم�����دادات  على  للعثور 
ام���دادات  ُث��ل��ث  تقريباً  رو�شيا  قطعت 
الغاز كجزء من  الأوروبية من  القارة 
اأوروبا  اإخ�شاع  اإىل  ال�شاعية  حملتها 
قبل اأن تن�شحب قوات مو�شكو بالكامل 

من اأوكرانيا.
م���ون���ت���ون اخلبري  األ���ي���ك�������س  وو�����ش����ف 
ال��ع��امل��ي��ة يف جمموعة  ال��غ��از  ب��اأ���ش��واق 
راب���ي���دان ل��ل��ط��اق��ة، امل��وق��ف ب��� “حرب 
الطاقة”، قائاًل: “اإننا ل ن�شهد �شوقاً 
قا�شية  �شوق  ظ��روف  فهذه  طبيعية. 
ت  اأَم�����دَّ ع���ق���ود،  م����دار  ع��ل��ى  للغاية”. 
رو�شيا الحتاد الأوروبي بكميٍة �شخمة 
ة،  �شَ خُمفَّ باأ�شعار  الطبيعي  الغاز  من 

•• اأبوظبي -الفجر:

حديثة،  ب��ح��ث��ي��ة  درا������ش�����ة  اأك��������دت 
ت��ري��ن��دز للبحوث  اأ���ش��دره��ا م��رك��ز 
النظام  جم��م��ل  اأن  وال���ش��ت�����ش��ارات، 
مهدداً  ب����ات  ال���ع���راق���ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
البينية  ب�شبب اخلالفات  بالنهيار 
بني القوى والأحزاب ال�شيعية التي 
متنافرين  حمورين  اإىل  انق�شمت 
�شئيلة  بينهما  اللقاء  فر�س  تبدو 
يف املدى املنظور، حيث �شّكل اختيار 
الإطار التن�شيقي ل�شخ�شية مقربة 
النهاية  ب��داي��ة  امل��ال��ك��ي  ن����وري  م��ن 
القوتني  ب��ني  م�شتقباًل  ل��ق��اء  لأي 
التيار  امل��ت��ن��اف�����ش��ت��ني،  ال�����ش��ي��ع��ي��ت��ني 
الذي  التن�شيقي  والإط��ار  ال�شدري 
ت���دي���ن م��ع��ظ��م م��ك��ون��ات��ه ب���ال���ولء 
لإيران، ما ي�شيف اإىل عوامل عدم 
اإمكانية التوافق بني الطرفني بعد 
ال�شدري  ال��ت��ي��ار  رئ��ي�����س  وج���د  اأن 
تبّن�ي  �����ش����رورة  ال�������ش���در  م��ق��ت��دى 
للتبعية  م��ن��اه�����س  ���ش��ع��ب��ي  خ��ط��اب 
ل��ل��خ��ارج ب�����ش��ع��ارات ل ���ش��رق��ي��ة ول 

غربية.

حكومة م�شتقلة
وت���وق���ع���ت ال���درا����ش���ة، ال���ت���ي ج���اءت 
امل�شتقبلية  »الآف������اق  ع���ن���وان  حت���ت 
التيار  اق���ت���ح���ام  ب���ع���د  م����ا  مل���رح���ل���ة 
اخل�شراء..  للمنطقة  ال�����ش��دري 
الراهن؟«  امل�شهد  يقودنا  اأي��ن  اإىل 
الباحث  احل���ام���د،  رائ�����د  واأع����ده����ا 
امل�شلحة  اجل��م��اع��ات  يف  املتخ�ش�س 
��ن��ي��ة وال�����ش��ي��ع��ي��ة يف ال����ع����راق،  ال�����شُّ
اح���ت���م���ال���ني ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة يف 
امل�����ش��ه��دي��ن ال�����ش��ي��ا���ش��ي والأم����ن����ي 
يتلخ�س يف قبول  الأول:  العراقي، 
بت�شوية  التن�شيقي  الإط�����ار  ق���وى 
م���ع ال��ت��ي��ار ال�������ش���دري ت��ك��ون اأب����رز 
بنودها �شحب تر�شيح حممد �شياع 
التيار  ق��ي��ادات  وتخويل  ال�����ش��وداين 

غري اأن هذه الإمدادات اأم�شت �شحية 
فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  حماولة 
التي  وال�����دول  كييف  اإخ�����ش��اع  ب��وت��ني 

تدعمها.
واق�����رتح�����ت امل���ف���و����ش���ي���ة الأوروب������ي������ة 
املُقرر  من  ة  َعّ وُمو�شَّ طارئة  تدخالت 
مليار   140 ن��ح��و  ت���وزي���ع  ُت��ع��ي��د  اأن 
امل��ف��اج��ئ��ة على  ال�����ش��رائ��ب  م��ن  دولر 
وك�شفت  املُ��ت��ع��رة.  والأُ���ش��ر  ال�شركات 
اأي�شاً عن عزمها على  املتحدة  اململكة 
للطاقة،  دعماً  دولر  مليار   46 �شخ 
�شمانات  عن  ال�شويد  اأعلنت  حني  يف 
دولر  م��ل��ي��ار   20 ب��ق��ي��م��ة  ل��ل�����ش��ي��ول��ة 

ل�شركات الطاقة املُتعرة لديها.
ويف الوقت الذي تكاد ُتعلن فيه �شركات 
اأّن  ُي��ْزَع��م  اإفال�شها،  الأمل��ان��ي��ة  الطاقة 
من  ث��الث��ة  تاأميم  اإىل  �شتبادر  اأمل��ان��ي��ا 
كربى �شركات الغاز العمالقة لديها، 
ٍل  اأون��ي��رب، يف تدخُّ ذل��ك �شركة  مبا يف 
من  اإن��ق��اذه��ا  على  �شي�شاعد  ت��اري��خ��ي 
ال�شقوط يف هوة اأزمة الغاز الرو�شية.

احتجاجات على
 رفع اأ�شعار الطاقة

ويف ب��راغ، ن��زَل نحو 70 األ��ف مواطن 
-اأيلول  �شبتمرب  اأوائ��ل  ال�شارع يف  اإىل 
“جمهورية  ع��ن��وان  حت��ت  مظاهرة  يف 
رفع  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��اً  اأوًل”  الت�شيك 
اأ�شعار الطاقة، وطلباً لتدخٍل حكومي 

اأكرب.
وق����ال ي���ان ك���وف���ار ن��ائ��ب م��دي��ر ق�شم 
الدولية  العالقات  معهد  يف  الأبحاث 
“يتكتل  يف براغ ل�”فورين بولي�شي”: 
مما  الذعر  اأ�شابهم  النا�س  من  َجْمع 
�شيحدث يف ال�شتاء املقبل، وخوفهم ل 
ينبع فح�شب من اأ�شعار الطاقة، واإمنا 
م���ن ارت���ف���اع م��ع��دل ال��ت�����ش��خ��م الذي 

عانينا منه على مدار العام املا�شي«.
فواتري  م��ن  الغ�شب  ازدي����اد  ظ��ل  ويف 
الت�شامن  �شعَف  املُت�شاعدة،  الطاقة 
الأوروبي. وبح�شب التقرير، فاإن هذه 

ُم��ب�����ش��رة لربوك�شل  غ��ري  ُم�����ش��ت��ج��دات 
املُ�����ش��ت��م��ر لدفاع  الأوروب�������ي  ول��ل��دع��م 
اأوك���ران���ي���ا ع���ن وح����دة اأرا���ش��ي��ه��ا �شد 

الغزاة الرو�س.
ِبن  ع��ن  بولي�شي”  “فورين  ون��ق��ل��ت 
ال��ك��ب��ري يف مركز  الأ����ش���ت���اذ  ك���اه���ي���ل، 
والدولية،  الإ�شرتاتيجية  ال��درا���ش��ات 
ُمرتفعة  الأ���ش��ع��ار  ظ��ل��ت  “اإذا  ق��ول��ه: 
حقاً، و�شاق اخلناق على ال�شوق فعاًل 
ال�شغوط  ف�����ش��ت��زداد  ال�����ش��ت��اء،  خ���الل 

ال�شيا�شية ل حمالة«.
جند  اأن  “ُيحتمل  ك��اه��ي��ل  واأ�����ش����اف 
اأمام موقف يبلغ فيه الغ�شب  اأنف�شنا 
ل����وم  اإىل  امل�����واط�����ن�����ني  ي����دف����ع  ح��������داً 
حكوماتهم، ورمبا بداأت احلكومات يف 
اأن حتيد عن م�شارها ول تهتم �شوى 
و�شيكون  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة.  مب�����ش��احل��ه��ا 
الحتاد  دول  ت�شامن  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
ال�شتاء يف  يلوح  واإذ  �شاقاً”.  الأوروب��ي 
الأفق، وفت الدول اإىل الآن بالأهداف 

املو�شوعة ملن�شاآتها التخزينية، ولو اأنه 
ك��ان��ت تلك  اإذا  ال��وا���ش��ح م��ا  لي�س م��ن 
الأوروبية  ل��ل��ق��ارة  ك��اف��ي��ة  الإجن������ازات 
التوقف  �شوء  يف  ال�شتاء  ف�شل  خالل 

�شبه الكامل لتدفقات الغاز الرو�شي.
ووف����ق ال��ت��ق��ري��ر، ���ش��ي��ع��ول ج���زء كبري 
ال�شتاء يف  الطاقة خالل  توقعات  من 
الدول  وق���درات  الطلب؛  على  اأوروب���ا 
ال��غ��از الطبيعي  اإم����دادات  ت��اأم��ني  على 
املتحدة،  كالوليات  بلدان  من  املُ�شال 
خا�شًة واأن م�شرتين اآخرين يلجوؤون 
الأ�شهر  يف  مثيلة  كميات  ت��اأم��ني  اإىل 

الأكر برودة.
ه��ي��ل��م��ا كورفت  ع����ن  امل���ج���ل���ة  ون���ق���ل���ت 
ب���ي �شي  اآر  ب��ن��ك  املُ��ن��ت��دب يف  ال��ع�����ش��و 
كابيتال ماركت�س ال�شتثماري، قولها: 
ف�شيكون  حميد،  �شتاء  علينا  حّل  “لو 
الغاز  دون  ن��ع��ي�����س  اأن  الأ����ش���ه���ل  م���ن 
قار�س،  �شتاء  جاءنا  لو  اأم��ا  الرو�شي. 

ف�شن�شهد �شتاء الغ�شب«.

واأو�شح التقرير اأنه على املدى البعيد، 
ع��ل��ى موردين  اأوروب�������ا  ت��ع��ر  ع��ن��دم��ا 
الت�شدير  �شوق  رو�شيا  وتفقد  ب��دلء، 
ميزان  �شيتحول  ال��ك��ربى،  الأوروب��ي��ة 

القوى.

رو�شيا حترق الغاز
معدة  ت����ق����ول  �����ش����دي����دة،  وب���ب�������ش���اط���ة 
حتتية  ب��ن��ي��ة  ه��ن��اك  لي�شت  ال��ت��ق��ري��ر، 
ك���اف���ي���ة ل������دى رو����ش���ي���ا ل���ت���وج���ي���ه كل 
ال�شني، حتى  اإىل  الغاز  مبيعاتها من 
الوقت  لو كان هناك طلب عليه؛ ويف 
الراهن، حترق رو�شيا غازها الطبيعي 

بدًل من اأن تبيعه.
الطاقة يف  اأنطوان هالف خبري  وقال 
التابع  مركز �شيا�شات الطاقة العاملية 
يف  املحللني  وكبري  كولومبيا  جلامعة 
“رو�شيا  اإن  ال��دول��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وك��ال��ة 
الأ����ش���واق  م���ن  الآن  ن��ف�����ش��ه��ا  ت�����ش��ط��ب 

الأوروبية«.

لرئا�شة  م�����ش��ت��ق��ل  م��ر���ش��ح  ت�����ش��م��ي��ة 
حكومته  ي�����ش��ك��ل  اأن  ع��ل��ى  ال������وزراء 
الكفاءات  من  م�شتقلني  وزراء  من 
املح�شوبني  اأو  املنت�شبني  غ��ري  م��ن 
احلاكمة،  ال�شيا�شية  الأح��زاب  على 
وهذه تلخ�س روؤية مقتدى ال�شدر 
وما  ال�شيا�شي،  العمل  اعتزاله  قبل 
يريد اأن يكون عليه امل�شار ال�شيا�شي 

يف العراق م�شتقباًل.

الت�شعيد املتبادل
يرجح  الثاين  الحتمال  اأن  وبّي�نت 
وموا�شلة  امل����ت����ب����ادل  ال��ت�����ش��ع��ي��د 
ال��ت��ح�����ش��ي��د وال��ت��ح�����ش��ي��د امل�����ش��اد يف 
الإعالمية  واحل����م����الت  ال�������ش���ارع 
امل��ت��ب��ادل��ة، و���ش��وًل اإىل ال��دخ��ول يف 
م��واج��ه��ات حت���ت ���ش��ق��ف م���ا ت�شمح 
التعدي  ودون  الفاعلة،  ال��ق��وى  ب��ه 
ال�شمنية  احلمراء  اخلطوط  على 
امل��ر���ش��وم��ة م���ن م���راك���ز ال���ق���رار يف 
النجف وطهران وقم، التي ل ت�شمح 

بالدخول يف مواجهات مفتوحة بني 
اأو التناف�س، م�شرية  طريف ال�شراع 
نحو  ي�شري  ال��ع��ام  الجت����اه  اأن  اإىل 

تبّن�ي احلوار..
 ف��ي��م��ا ل ت�����������زال ق����وى م���ن داخ���ل 
الإع���الن عن  الإط���ار تتحّفظ على 
قوى  وه��ي  �شريح،  ب�شكل  موقفها 
اأو  امل��ح��دودة  امل��واج��ه��ة  ل ترغب يف 
ال�شدري،  ال��ت��ي��������������ار  م���ع  امل��ف��ت��وح��ة 
ت��رتدد يف  الوقت نف�شه ل  لكنها يف 
املواجهات  ت��ل��ك  م��ث��ل  يف  ال���دخ���ول 
ال���ت���ط���ورات منحى  ب��ل��غ��ت  يف ح����ال 
ب���اأي اجتاه  ق����رارات  ات��خ��اذ  يتطلب 
ونفوذها  وج����وده����ا  ي��ح��ف��ظ  ك�����ان 

ومكت�شباتها.

جتيي�ص ال�شارع
وذك�������رت ال���درا����ش���ة اأن����ه م���ع �شغط 
وت��ب��ّن�����ي��ه خيار  ال�������ش���دري  ال���ت���ي���ار 
فاإن  ال�����ش��ارع،  جتيي�س  اإىل  اللجوء 
يراأ�شها  ح��ك��وم��ة  ت�����ش��ك��ي��ل  ف���ر����س 

اأو غريه  ال�����ش��وداين  ���ش��ي��اع  حم��م��د 
اأو م��ع��دوم��ة، ومع  ت��ب��دو م��ت��دن��ي��ة، 
اعتزال  ب��ع��د  الأخ�������رية  امل���ت���غ���ريات 
وانتهاء  ال�شيا�شي  العمل  ال�����ش��در 
ال���ش��ت��ب��اك��ات امل�����ش��ل��ح��ة، ف����اإن قوى 
الإط������ار ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي ب��ات��ت تقرتب 
جل�شة  عقد  حتقيق  يف  هدفها  م��ن 
رئي�س  لخ���ت���ي���ار  ال����ن����واب  مل��ج��ل�����س 
جمهوري�����ة خم�����ول د�ش�تورياً تكليف 
احلكومة  لت�شكيل  الإط����ار  مر�شح 
اأو  موؤقتة  تكون  قد  التي  اجلديدة 
التي  اخليارات  بني  ومن  انتقالية، 
ال�شيا�شية  ال��ق��وى  اإل��ي��ه��ا  تلجاأ  ق��د 
����ش���ك���ل���ت ق�������وى الإط���������ار  يف ح�������ال 
وطنية،  خدمة  حكوم�����ة  التن�شيقي 
والتوافق  “التوازن  م��ب��داأ  اع��ت��م��اد 
حكومة  ت�شكيل  اأي  وال�شراكة”، 
الفائزة  ال���ق���وى  ت�����ش��م  ت��واف��ق��ي��ة 
مبداأ  وف��ق  النتخابات  يف  جميعها 
امل��ح��ا���ش�����ش��ة امل���ع���ت���م���د م���ن���ذ نحو 

عقدين.

توافق الفرقاء
تبدو  ل  اأن��ه  اإىل  الدرا�شة  وخل�شت 
هناك اأي احتمالت معتربة لدخول 
مواجهات  يف  ال�����ش��ي��ع��ي��ة  ال����ق����وى 
اإن  ح��ي��ث  م��ف��ت��وح��ة،  اأو  حم������دودة 
يقيناً  ت���درك  املتناف�شة  ال��ق��ي��ادات 
نهايتهما  يعني  بيني  اقتتال  اأي  اأن 
معاً، اأو نهاية طرف منهما، اأو على 
اإىل  اإ�شعافهما معاً، ما يقود  الأقل 
ف��ق��دان��ه��م ال�����ش��ل��ط��ة وع��ودت��ه��ا اإىل 
املكونات الأخرى، وهو اأمر ل ت�شمح 
النجف،  ال��دي��ن��ي��ة يف  امل��رج��ع��ي��ة  ب��ه 
وم��راك��ز ال��ق��رار الإي��ران��ي��ة الثالثة 
ال���ع���راق، ل��ذل��ك فاإن  ال��ن��ا���ش��ط��ة يف 
املرجعيات الأربع، مرجعية النجف 
الثوري  واحل��ر���س  الأع��ل��ى  واملر�شد 
وال����ش���ت���خ���ب���ارات  الأم�������ن  ووزارة 
اأ�ش�س  اإر�شاء  الإي��راين، �شتجتهد يف 
ال�شيعة، ما  ال��ف��رق��اء  ب��ني  ال��ت��واف��ق 
اخل���الف���ات  ت�����ش��ع��ي��د  دون  ي���ح���ول 

وخروج الأو�شاع عن �شيطرتها.

موقف غري م�شبوق ي�شوقنا اإىل منطقة جمهولة متامًا 

هل ت�سهد اأوروبا �ستاء الغ�سب يف الأ�سهر القادمة ؟

ب الت�شعيد ُترّجح تبّنيي احلوار وجتنُّ

درا�سة ل�� »تريندز« تتوقع انهيار النظام ال�سيا�سي العراقي بفعل خالفات القوى والأحزاب ال�سيعية

بوتني مينح اإدوارد �سنودن اجلن�سية الرو�سية 
•• مو�شكو-اأ ف ب

ال�شابق  املتعاقد  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  منح 
مع اأجهزة ال�شتخبارات الأمريكية ادوارد �شنودن، الالجئ 

يف رو�شيا، اجلن�شية الرو�شية.
وجاء يف مر�شوم رئا�شي اأّن اإدوارد جوزف �شنودن، املولود يف 
21 حزيران-يونيو 1983، ُمدرج على قائمة مواطنني 
وا�شنطن  العالقات بني  وق��ت و�شلت فيه  رو���س ج��دد، يف 
خلفية  على  التاريخية  م�شتوياتها  اأدن���ى  اإىل  ومو�شكو 

احلرب يف اأوكرانيا.
ويف ت�شرين الثاين-نوفمرب 2020، قال �شنودن اإّنه تقّدم 

لت�شهيل  وذلك  الرو�شية،  اجلن�شية  على  للح�شول  بطلب 
تغريدة  يف  وج��اء  ميلز.  ليند�شي  الأمريكية  زوجته  �شفر 
اأطلقها �شنودن “بعد �شنوات من النف�شال عن اأهالينا، ل 

رغبة لدى زوجتي ولدّي بالنف�شال عن ولدينا«.
�شنوات  ع�شر  ون��ح��و  �شنتني  ا�شتمّر  ان��ت��ظ��ار  “بعد  وت��اب��ع 
ي��ح��دث فارقاً  اأن  ال���ش��ت��ق��رار  ���ش��اأن بع�س  م��ن  امل��ن��ف��ى،  يف 
�شرية  بيانات   2013 يف  ���ش��ّرب  �شنودن  وك��ان  لعائلتي«. 
تك�شف الطريقة التي كانت جتمع فيها وكالت ا�شتخبارات 
عرب  خ�شو�شاً  للم�شتخدمني،  �شخ�شية  بيانات  اأمريكية 

غوغل وفي�شبوك ومايكرو�شوفت.
�شدور  اإىل  ه��ذا  ال�����ش��ّري  التج�ّش�س  برنامج  ك�شف  واأّدى 

قوانني واأنظمة حتظر هذه الأن�شطة. وبعدما �شّرب هذه 
يف  ميلز  وت��زوج  رو�شيا.  يف  اللجوء  �شنودن  طلب  البيانات 

مو�شكو يف العام 2017.
وبعد ثالث �شنوات رزقا ابناً، وقال �شنودن اإّنه �شيقّدم طلباً 
للح�شول على اجلن�شية الرو�شية لت�شهيل مّل �شمل عائلته، 
خ�شو�شاً ب�شبب قيود ال�شفر املّت�شلة بجائحة كوفيد-19، 

لكّنه قال اإّنه �شيحتفظ بجن�شيته الأمريكية.
و�شرنبي  اأمريكيني  �شنبقى  واأن��ا  “ليند�شي  حينها  وق��ال 
ابننا على القيم الأمريكية التي نحب مبا يف ذلك حرية 
التعبري عن الراأي. واأنا اأتطلع لليوم الذي اأمتكن فيه من 

العودة اإىل الوليات املتحدة للم �شمل العائلة باأ�شرها«.

ال�سني ت�سجل 968 اإ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا 

•• �شنغهاي-رويرتز

قالت جلنة ال�شحة الوطنية اأم�س الثالثاء اإن ال�شني �شجلت 968 اإ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا يوم الثنني هي 245 اإ�شابة م�شحوبة باأعرا�س 

و723 بال اأعرا�س.
و�شجلت ال�شني 999 اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا يف اليوم ال�شابق منها 

295 اإ�شابة م�شحوبة باأعرا�س و704 دون اأعرا�س.
ومل ت�شجل اأي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمايل عند 5226.

و�شجل بر ال�شني الرئي�شي يف املجمل حتى 26 �شبتمرب اأيلول 249929 
اإ�شابة موؤكدة م�شحوبة باأعرا�س.

غالف الدرا�شة
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•• الفجر -اأوليفييه جيالرد -ترجمة خرية ال�شيباين
ناريندرا مودي و�شي جني  15 و16 �شبتمرب, متت دعوة     يف 
بينغ حل�شور القمة ال�شنوية الثانية والع�شرين ملنظمة �شنغهاي 
للتعاون يف �شمرقند. التحق رئي�ص الوزراء الهندي والرئي�ص 
الو�شطى, والتي كانت  اآ�شيا  القدمية يف  املدينة  ال�شيني بهذه 
لبع�ص الوقت على طريق احلرير القدمي, بنظرائهما من الدول 
وقريغيز�شتان  وكازاخ�شتان  رو�شيا  الأخرى:  ال�شت  الأع�شاء 

واأوزبك�شتان وطاجيك�شتان وباك�شتان.

رئي�س الوزراء ناريندرا مودي والرئي�س ال�شيني يف ال�شورة العائلية لقمة منظمة �شنغهاي للتعاونر�شت ال�شفينة يوان وانغ 5 يف ميناء هامبوتوتا يف 16 اأغ�شط�س ، مما اأثار حفيظة نيودلهي

   من هنا، اأتيحت على الأقل فر�شة 
دميقراطية  “اأكرب  وزراء  لرئي�س 
يف العامل”، ورئي�س الدميوغرافيا 
خالل  ل���ل���ق���اء  الأوىل،  ال���ع���امل���ي���ة 
نهاية  يف  وللظهور  امل��ن��ت��دى،  ه��ذا 
ال�شورة  على  احل���وار  م��ن  يومني 
العائلية التقليدية مع روؤ�شاء دول 
وحكومات هذه املوؤ�ش�شة الإقليمية 
امل��ت��ح��ف��ظ��ة ن�����ش��ب��ي��ا، وال���ت���ي ينظر 
اليها الغرب بعني الريبة، هذا ان 
مل تتاأكد مالمح التح�شن الأخري 
توا�شعا  اأك���ر  ب�شكل  -ل��ن��ت��ح��دث 
العالقات  -يف  طفيف  حت�شن  عن 
م��ن خالل  وب��ك��ني،  نيودلهي  ب��ني 
اج����ت����م����اع ث����ن����ائ����ي حم���ت���م���ل بني 
�شي�شبح  ك���ان  وال����ذي  ال��رج��ل��ني. 
عام  منذ  نوعه  من  الأول  حينها، 
الزعيمني  ه���ذي���ن  ب���ني   2019
اللذين يرتاأ�س كل منهما، لأكر 
وخام�س  ث��اين  م�شائر  عقد،  من 

اقت�شادات العامل.
ال�������ش���ورة  ك����ان����ت  ال������واق������ع،     يف 
الحتفالية التي اختتمت اليومني 
من اجتماع اآ�شيا الو�شطى فر�شة 
جل��م��ع ال��رج��ل��ني ج��ن��ًب��ا اإىل جنب 
نظرائهما.  بني  اللقطة،  نف�س  يف 
لكن من الوا�شح انه ل �شيء طفح 
والبت�شامات،  امل�����ش��اف��ح��ات  م���ن 

ال�شينيون للباك�شتانيني ب�شروط 
املمر  يف  جم���ح���ف���ة،  حم���ا����ش���ب���ي���ة 
الباك�شتاين  ال�شيني  القت�شادي 
احلرير  “طرق  يف  املدمج  املكلف، 

اجلديدة«.
ال�شلطات  من  �شفهية  معار�شة   -
ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة اع���ت���ب���اًرا م���ن 25 

يونيو 
موجودة  الباك�شتانية  ال��ق��وات   -
ق���وات احلدود  ج��ان��ب  اإىل  ��ا  اأي�����شً
ال�شرقي  اجل����زء  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
الهندية  ال�شينية  احل����دود  م��ن 
ال��ط��وي��ل��ة  - ث��ال��ث اأك����رب ���ش��د يف 
باك�شتان بطاقة 4500 ميغاواط 
بناوؤه  مت  م����رًتا.   272 وارت���ف���اع 
8 مليارات دولر من قبل  بتكلفة 
منظمة ال�شني للطاقة والأعمال 
زلزالية  منطقة  يف  احل���دودي���ة؛ 

حمددة.
- بعقد اإيجار مدته 99 �شنة.

روجت  ال����زوال  �شريعة  ح��ك��اي��ة   -
منت�شف  يف  وب��ك��ني  نيودلهي  لها 

اخلم�شينيات.
اأوليفييه جيالرد, متخ�ش�ص يف 
اآ�شيا, باحث يف مركز الدرا�شات 
والبحوث حول الهند وجنوب 
اآ�شيا وال�شتات “جامعة كيبيك 
يف مونريال« 

واملجامالت... ول حتى اجتماعات 
ثنائية على هام�س النقا�شات.

»القرن الآ�شيوي«
اللحظة،  ت���ل���ك  ق���ب���ل  ان�������ه،  م�����ع 
اأن ت�شمح  امل��م��ك��ن  ك���ان م��ن  ال��ت��ي 
حمايدة  اأر�����س  ع��ل��ى  ال�شمل  ب��ل��ّم 
ال�شلطات  اأن  ي��ب��دو  م���ا،  ح��د  اإىل 
ق���د حددتا  ال��ه��ن��دي��ة وال�����ش��ي��ن��ي��ة 
الطريق. قبل اأيام قليلة على وجه 
اخل�����ش��و���س، م��ن خ��الل الإعالن 
���ش��ب��ت��م��رب عن   12 ي����وم الث���ن���ني 
ل  التي  قواتهما   * ان�شحاب  ب��دء 
ت����زال م��ن��ت�����ش��رة يف حم��ي��ط لداخ 
املتنازع عليها، يف منطقة جوجرا 
بالقرب   ،** ال�شاخنة  -الينابيع 
بني  الأخ���ري  املواجهة  م�شرح  م��ن 
 2020 رب��ي��ع  وال��ه��ن��د يف  ال�شني 
لداخ  قطاع  غ��ال��وان،  منطقة  -يف 
التبتية،  ال��ه��ن��دي��ة  احل�����دود  م���ن 
ال�شيطرة  خ�����ط  م�����ن  ب����ال����ق����رب 

الفعلية.
ال�شينية،  الر�شمية  ال�شحافة     
ا قبل فرتة  اأي�شً اإىل هناك  ذهبت 
-بب�شع  �شبتمرب   7 -يف  وج��ي��زة 
-وهو  وامل�شجعة  املمتعة  الكلمات 
“قرن  اإىل  ن���ادر -ل��ل��دع��وة  ح���دث 
“اأعمدة”  ع��ل��ى  ي��ق��وم  اآ�شيوي” 

ومع  الفل�شفية     اأو  والإقليمية 
غروب ال�شيف، بدا اأن بناء الكثري 
الحتمال  ه���ذا  ع��ل��ى  الأم�����ل  م���ن 
النفراج  -اأو  للتقارب  ال�شعيف 
اأي  ع��ل��ى  ك���ان  ال��ه��ن��دي  -ال�شيني 
عالوة  للغاية.  جريًئا  رهاًنا  حال 
على ذل��ك، ردد يف الأي��ام الأخرية 
الهنود  الفتتاحيات  كتاب  بع�س 
�����ش����دى ه������ذه الن���ت���ك���ا����ش���ة غري 
امل��ف��اج��ئ��ة يف ال��ن��ه��اي��ة، م��ن خالل 
“هندي  م��ف��ه��وم  م���ن  ال�����ش��خ��ري��ة 
-“الهنود  بهاي”  ب��ه��اي  ���ش��ي��ن��ي 
يف  مف�شلني  اأخوة”،  وال�شينيون 
ال�شني  “الهند  الراهنة  الظروف 

باي-باي«.
من�شاآت  ت��ف��ك��ي��ك   ، ورد  ك���م���ا   *

ع�شكرية موؤقتة اأقيمت يف املوقع.
240 كم  ب��ع��د ح����وايل  ع��ل��ى   ** 
فوق  م���رت   3500( ل��ي��ه  ����ش���رق 
عا�شمة   ، البحر(  �شطح  م�شتوى 

ولية لداخ الهندية
، وق��ع��ت بكني   2005 - يف رب��ي��ع 
الأوىل  ب���الأح���رف  اأب�����اد  واإ����ش���الم 
م��ع��اه��دة ���ش��الم و���ش��داق��ة وح�شن 
ج����������وار. ب����ع����د ث����م����اين �����ش����ن����وات، 
ال�شني  دخ����ل����ت   ،2013 ع������ام 
املليارات  ب��ع�����ش��رات  وب��اك�����ش��ت��ان، 
اأقر�شها  ال���ت���ي  ال���������دولرات  م���ن 

باأي  اأهميتها  م��ن  التقليل  ميكن 
ح���ال م��ن الأح�����وال، م��ث��ل م�شاألة 

ك�شمري احل�شا�شة للغاية.
   وه��ك��ذا، يف بداية يوليو، علمنا 
اأن ال�شني -يف دعم غري م�شروط 
نف�شها  وهي  حليفتها   لباك�شتان، 
م��ع��ادي��ة ل��ل��م�����ش��روع  -ت��ق��ف �شد 
القمة  ت��ن��ظ��ي��م  ال���ه���ن���د  اق��������رتاح 
الع�شرين  مل��ج��م��وع��ة  ال�����ش��ن��وي��ة 
وك�شمري  ج��ام��و  يف   2023 ع���ام 
 5 �����ش����ه����ر، يف  ب����ع����د  ال����ه����ن����دي����ة. 
ال�شحافة  ع��ادت  بينما  اأغ�شط�س، 
الثالثة  ال��ذك��رى  اإىل  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
جلامو  الإداري  ال��و���ش��ع  لتعديل 
من   370 “املادة  وك�������ش���م���ري 
تدخلت بكني  الد�شتور الهندي”، 
الناطق  ل�����ش��ان  ع��ل��ى  ال��ن��ق��ا���س  يف 
و”دعت”  خارجيتها،  وزارة  با�شم 
“حل  اإىل  اأب���اد  واإ���ش��الم  نيودلهي 
ك�شمري  ����ش���ي���ادة  ع���ل���ى  ن���زاع���ه���م���ا 
اق��رتاح مل يحظ مرة  �شلمياً”... 
العا�شمة  يف  ب��ال��ت��ق��دي��ر  اأخ������رى 

الهندية.
“لعبة”  عند  ب��اإي��ج��از  لنتوقف     
ب��ك��ني يف ال�������ش���ن���وات الأخ�������رية يف 
ك�شمري. اأو بتعبري اأدق عن اأعمالها 
وم�شاريعها يف اجلزء الذي تديره 
يرتك  مل  املو�شوع  هذا  باك�شتان. 

�شحيفة  وكتبت  وهندية.  �شينية 
ت�شاينا ديلي الر�شمية، اأن ال�شني 
والهند لديهما الكثري من العمل 
�شعبيهما،  رف���اه���ي���ة  ل��ت��ح�����ش��ني 
امل�شرتكة  م�����ش��احل��ه��م��ا  وت��ت��ف��ّوق 
على خالفاتهما بكثري، ول ينبغي 
اأن يرتكا نزاعهما احلدودي، الذي 
هو يف الأ�شا�س م�شكلة موروثة من 
عقبة  يظل  ال�شتعمارية،  احلقبة 
اأمام تقدم �شراكتهما، ولي�س لدى 
اجلارتني اأي �شبب لعدم العمل مًعا 
الآ�شيوي”  “القرن  يف  ل��ل��دخ��ول 
الأوىل  الأجيال  تخيلته  ما  -وهو 
من القادة على كال اجلانبني منذ 
عقود عندما دافعتا بقوة عن مبداأ 
ع��دم الن��ح��ي��از وامل��ب��ادئ اخلم�شة 
نامية  دول  مع  ال�شلمي  للتعاي�س 
اأخ��������رى«.      وم���ع ذل���ك، ل تزال 
هذه الرها�شات امل�شجعة بالتاأكيد 
بعيدة كل البعد عن النفراج -وهو 
للعالقات  م���األ���وف  غ���ري  م��ف��ه��وم 
امل�شطربة،  ال��ه��ن��دي��ة  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
حتى بعد �شتني عاًما من ال�شراع 
احلدودي الق�شري يف اخلريف بني 
الآ���ش��ي��وي��ني. خا�شة  ال��ع��م��الق��ني 
نالت  ق���د  الره����ا�����ش����ات  ه����ذه  اأن 
التدخل  م��ن  ن�شيبها  ب��ال��ت��وازي 
وال�����ش��دم��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، وال��ت��ي ل 

ال�شبب،  وب���ك���ني.  ن��ي��ودل��ه��ي  ب���ني 
�شريالنكا  يف  امل���رجت���ل  ال��ت��وق��ف 
�شخمة:  �شينية  جت�ش�س  ل�شفينة 
يوان وانغ 5، 220 مرتا، واحدة 
م��ن الأك����ر ت��ط��ورا ال��ت��ي متلكها 

ال�شني.
ميناء  يف  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  ت���وق���ف���ت     
باإدارته  ع��ه��د  ال��ت��ي  ه��ام��ب��ان��ت��وت��ا، 
�شركة  اإىل   2017 ع�����ام  م���ن���ذ 
�شينية، ت�شاينا مري�شانت�س بورت 
ال�شلطات  وك����ان����ت  ه���ول���دجن���ز. 
عجزت  ق��د  حينها  ال�شريالنكية 
على �شداد متويل البنية التحتية 
ل���ل���م���وان���ئ، جم�������ش���دة ق���ب���ل �شت 
�شنوات، واقعا فخ الديون املرتبط 
التحتية  البنية  م��ن  ال��ن��وع  ب��ه��ذا 
اإمكانات  ب��ك��ث��ري  ت��ت��ج��اوز  بتكلفة 

البلد امل�شتفيد.
الغياب  اإن  الأرج������������ح،  ع���ل���ى     
�شمرقند  ق���م���ة  خ�����الل  الرادي 
بني  مبا�شر  تفاعل  لأي  الأخ���رية 
ن��اري��ن��درا م���ودي و���ش��ي ج��ني بينغ 
البليغة  امل���وؤ����ش���رات  ب��ع�����س  ي��ق��دم 
املدى  على  الن��ف��راج  ف��ر���س  على 
ه��ذي��ن اخل�شمني  ب��ني  ال��ق�����ش��ري 
ال��ل��ذي��ن تف�شل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
وتاريخ  الهيماليا،  جبال  بينهما 
ال�شيا�شية  اخل��الف��ات  م��ن  ط��وي��ل 

العامل الأكادميي غري ح�شا�س يف 
بداية العام الدرا�شي 2022، ويف 
13 �شبتمرب، نظم معهد �شيا�شات 
�شتوكهومل  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة  الأم����ن 
ندوة حول مو�شوع “خطة ال�شني 

ال�شرتاتيجية لك�شمري«.
بكني  ���ش��ل��ط��ات  اإن  ال����واق����ع،  يف     
جًدا  �شريحة  لي�شت  ع��ام  ب�شكل 
ب�شاأن هذا املو�شوع. خا�شة عندما 
يف  ال�شينية  ال��ق��وات  وج��ود  نذكر 
ب��اك�����ش��ت��ان  ع��ل��ى وج���ه اخل�شو�س 
البنى  ب��ع�����س  ح���م���اي���ة  ل�����ش��م��ان 
التحتية احل�شا�شة على طول املمر 
القت�شادي بني ال�شني وباك�شتان 
والعبور عرب ك�شمري الباك�شتانية، 
كهرومائية  �شدود  اإن�شاء  حتى  اأو 
جيلجيت  يف  ك����ب����رية  ب�������ش���ي���غ���ة 
بها�شا   دمي��ر  �شد  مثل  بالت�شتان، 

على نهر اندو�س.

»الهند ال�شني وداعا«
اأغ�شط�س، ظهر  �شهر  نهاية     يف 
جنوب  يف  للخالف  اآخ��ر  مو�شوع 
اآ�شيا -اإن مل يكن يف اأ�شل تبادلت 
ال�شبكات  ع���رب  وق���وي���ة  م��ب��ا���ش��رة 
دبلوما�شيني  ب���ني  الج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  ت�شبب  -مم���ا  وه��ن��ود  �شينيني 
الوا�شحة  ال���ش��ط��راب��ات  ب��ع�����س 

ال�شني والهند:

�سياع فر�سة النفراج بعد عامني من اأحداث لداخ...!
تقف ال�شني �شد اقراح الهند تنظيم القمة ال�شنوية ملجموعة الع�شرين عام 2023 يف جامو وك�شمري الهندية

ميكن ا�شتخدام ميناء جوادر يف باك�شتان كقاعدة للبحرية ال�شينيةخملفات املواجهة يف جبال الهيماليا

قمة منظمة �سنغهاي للتعاون يف �سمرقند مل تتجاوز بالن�سبة لل�سني والهند امل�ساركة يف ال�سورة العائلية

بالأرقام.. كم تبلغ تكلفة اأزمة اأوكرانيا على القت�ساد العاملي؟
•• عوا�شم-وكاالت

مع ا�شتمرار احلرب يف اأوكرانيا، يبدو اأن القت�شاد العاملي هو اأبرز ال�شحايا 
تلك  يف  الدائرة  للمواجهات  واملادية  الب�شرية  التكلفة  بخالف  بالطبع  لها، 
الدولة. »بينما يظل املوقف الراهن على درجة كبرية من التقلب فاإن العواقب 
الدويل  النقد  �شندوق  تنباأ  هكذا  اخلطورة”،  بالغة  �شتكون  القت�شادية 
الع�شكرية  العملية  بداية  مع  العاملي  القت�شاد  على  اأوكرانيا  حرب  تاأثريات 

قبل اأن توؤكد �شدقية فر�شياته الأرقام بعد 8 �شهور.
املنظومة  النظر يف  اإع����ادة  اإىل  ال��ع��امل  ال��رو���ش��ي��ة  دف��ع��ت احل���رب الأوك��ران��ي��ة 
القت�شادية العاملية اإذ زعزعت احلرب اأ�شا�شات القت�شاد يف اأغلب دول العامل، 

و�شط اأزمات تت�شاعد يف الأمن الغذائي واأمن الطاقة.
وحول تكلفة تاأثري حرب اأوكرانيا على القت�شاد العاملي، قالت منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان القت�شادي، وهي منظمة حكومية ت�شم 38 دولة، وتعترب 
جتمعا لالقت�شادات املتقدمة مقرها باري�س:

 2.8 بحوايل  تقدر  العاملي  القت�شاد  على  اأوكرانيا  يف  احل��رب  تاأثري  تكلفة 
اأدى  اإذا  ذل��ك  اأك��رب من  يكون  قد  الرقم  املقبل.  العام  بنهاية  دولر  تريليون 
ال�شتاء القار�س اإىل تقنني الطاقة يف اأوروبا، مما يعني خف�شا اأكر يف الإنتاج. 
ت�شببت العملية الع�شكرية الرو�شية يف اأوكرانيا يف ارتفاع اأ�شعار الطاقة، مما 
�شال�شل  وف��اق��م خلل  التجارية،  الأع��م��ال  ثقة  وق��و���س  الأ���ش��ر  اإن��ف��اق  اأ�شعف 
الأ���ش��واق يف  وه��ز  الأخ���رى،  وال�شروريات  ال��غ��ذاء  نق�س  وت�شبب يف  التوريد، 

جميع اأنحاء العامل.
بوتني،  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  قرار  اأن  من  الغربية  احلكومات  تخ�شى 
اأوكرانيا  من  �شا�شعة  م�شاحات  ل�شم  مو�شكو  وا�شتعدادات  اجلزئية  بالتعبئة 
عرب ا�شتفتاءات، ميكن اأن يطيل ال�شراع لأ�شهر عدة ورمبا �شنوات مما يزيد 

الأ�شعار قد  العاملي.  القت�شاد  بثقلها على  تلقي  التي  اليقني  من حالة عدم 
املقبل، مع توقعات  ال�شتاء  اأوروب��ا نق�شا يف الطاقة خالل  اإذا واجهت  ت��زداد، 

بطق�س اأكر برودة.
يف  و15   10 ب��ني  ت���رتاوح  بن�شبة  اخلف�س  اإىل  �شيحتاج  الطاقة  ا�شتهالك 
املئة مقارنة بال�شنوات الأخرية. يهدد الرتفاع احلاد لالأ�شعار عددا متزايدا 
من ال�شركات التي ا�شطر بع�شها خلف�س اأن�شطته. الناجت املحلي الإجمايل 
العاملي �شينمو بن�شبة %2،2 يف مقابل %2،8 بالتوقعات ال�شابقة يف يونيو، 
رغم اأنها اأبقت على توقعاتها للنمو لهذا العام عند ن�شبة %3 بعدما خّف�شتها 

ب�شكل وا�شح يف الأ�شهر الأخرية.

من �شيدفع الثمن؟
�شتدفع  التي  ه��ي  امل��ج��اورة لأوك��ران��ي��ا ورو���ش��ي��ا  ال���دول  ف��اإن  املنظمة،  بح�شب 

بني  الأك��رب من  للرتاجع  اليورو  النمو يف منطقة  �شيخ�شع  الأك��رب.  الثمن 
كافة مناطق العامل، مع توقع اأن يبلغ %0.3 يف مقابل %1.6 بالتوقعات 
ال�شابقة يف يونيو. ال�شبب الرئي�شي يف ذلك هو ارتفاع اأ�شعار الطاقة والت�شخم 

الذي يتوقع اأن يبلغ هذا العام %8.1 و%6.2 العام املقبل.
تتوقع املنظمة اأن يكون الركود الذي يلّوح به كبار القت�شاديني العامليني منذ 

اأ�شهر كخطر كبري، ال�شيناريو املقبل يف اأملانيا.
اأكرب قوة اقت�شادية اأوروبية �شت�شهد بح�شب املنظمة، تراجع ناجتها الإجمايل 
مئوية  نقطة   2.4 ق��دره  انخفا�س  يف  املقبل،  ال��ع��ام   0.7% بن�شبة  املحلي 

مقارنة بالتوقعات ال�شابقة.
يف   0.4% النمو  يبلغ  اأن  وُيتوقع  ال��رك��ود  م��ن  الرئي�شيون  جريانها  يفلت 
اإيطاليا و%1.5 يف اإ�شبانيا و%0.6 يف فرن�شا حيث ل تزال احلكومة تتوقع 

منًوا بن�شبة 1%.

انتهاء ا�ستفتاءات رو�سيا ل�سم مناطق اأوكرانية  •• كييف -اأ ف ب

انتهت رو�شيا  اأم�س الثالثاء من تنظيم ا�شتفتاءات يف اأربع مناطق ت�شيطر عليها 
كليا اأو جزئيا يف اأوكرانيا مثرية غ�شب كييف والدول الغربية التي وعدت برد قوي 
يف حال �شمها. ومبوازاة ذلك توا�شل مو�شكو تعبئة جزئية جلنود الحتياط من 
اأجل جتنيد نحو 300 األف ع�شكري بغية امل�شاركة يف غزوها اأوكرانيا والت�شدي 
للهجوم الأوكراين امل�شاد الذي �شمح بف�شل امدادات الأ�شلحة الغربية، با�شتعادة 

اآلف الكيلومرتات املربعة منذ مطلع اأيلول-�شبتمرب.
ولوغان�شك  دونيت�شك  منطقتي  يف  اجل��م��ع��ة  م��ن��ذ  ال���ش��ت��ف��ت��اءات  ه���ذه  وجت���رى 
ال�شرق  يف  وزاب��وري��ج��ي��ا  خ��ري���ش��ون  ومنطقتي  اأوك��ران��ي��ا  ���ش��رق  يف  النف�شاليتني 
اخلا�شعتني لالحتالل الرو�شي. وقد نددت اأوكرانيا وحلفاوؤها بهذه ال�شتفتاءات 

التالية.  الأي��ام  الثالثاء ويف  �شتعلن م�شاء  “نتائج موقتة”  اأن  ال�شلطات  واأك��دت 
اإىل  الأرب���ع  املناطق  �شم  ي�شرع  قانون  على  ذل��ك  بعد  الرو�شي  ال��ربمل��ان  وي�شوت 
رو�شيا. واأعلنت مو�شكو عن اإجراء ال�شتفتاءات بعد هجوم اأوكراين م�شاد �شمح 
�شمال  يف  خاركيف  منطقة  م��ن  الأك���رب  اجل��زء  على  ال�شيطرة  با�شتعادة  لكييف 
ال�شلطات  اأعلنت  املناطق،  ان�شحاب القوات الرو�شية من هذه  �شرق البالد. وبعد 
من  اأك��ر  ي�شم  موقع  �شيما  ول  وقبور  جماعية  مقابر  على  العثور  الأوك��ران��ي��ة 
400 قرب يف غابة قرب مدينة اأيزيوم. والثنني كان املحققون ي�شتعدون للك�شف 
ق��رب مدينة  �شناعية مهجورة  مزرعة  اأخ��رى يف  عن مقربة جماعية مفرت�شة 

بنتائج  مطلقا”  الع���رتاف  “عدم  ال�شبع  جمموعة  دول  وتعهدت  “الزائفة«. 
النتخابات فيما وعدت وا�شنطن برد “�شريع وقا�س” من خالل فر�س عقوبات 
اقت�شادية اإ�شافية يف حال �شم هذه املناطق على غرار ما ح�شل مع �شبه حزيرة 
ودعت ال�شني �شريكة مو�شكو الكربى اإىل احرتام  القرم يف اآذار-مار�س 2014. 

“وحدة ارا�شي كل الدول”من دون اأن تندد بهذه ال�شتفتاءات.
اإل ان هذه النتقادات والتهديدات مل تردع مو�شكو التي نظمت على عجل الأ�شبوع 
املا�شي هذه ال�شتفتاءات على خلفية املكا�شب الع�شكرية الأوكرانية فاحتة مئات 

مراكز القرتاع يف املناطق الأربع ويف رو�شيا لكي ي�شوت النازحون.

كوزات�شكا لوبان ال�شغرية التي قد يكون دفن فيها جنود رو�س واأوكرانيني قتلوا 
خالل املعارك. على الأر�س تكثفت الهجمات الرو�شية مب�شريات اإيرانية يف الأيام 
اأودي�شا التي ت�شم مرفاأ كبريا على البحر الأ�شود حيث  الأخ��رية ول �شيما فوق 
�شربت طائرتان “انتحاريتان” من�شاآت ع�شكرية الثنني ما ت�شبب بحريق كبري 

وانفجار ذخائر على ما اأعلنت القيادة الع�شكرية الأوكرانية.
والثنني اأعلن اجلي�س الأوك��راين ت�شجيل عمليات ق�شف رو�شية لأكر من 40 
مدينة وبلدة و�شد هجمات يف حواىل ع�شرة اجتاهات من بينها �شوليدار وباخموت 

يف ال�شرق. ووا�شلت مو�شكو من جهتها التاأكيد اأنها تكبد كييف خ�شائر كبرية.
اأم��ر ل حتوم  وه��و  رو�شيا  اإىل  املناطق  ه��ذه  �شم  اإىل  ال�شتفتاءات  اأدت  ح��ال  ويف 
�شكوك ب�شاأنه، �شي�شكل ذلك ت�شعيدا يف النزاع خ�شو�شا واأن الرئي�س فالدميري 

بوتني هدد ب�شربات نووية للدفاع عما يعتربه اأرا�س رو�شية.
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العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مركز بانوراما الطبي

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم:1241094 
تعديل مدير / اإ�شافة نا�شر عبداهلل نا�شر باحلريان الظاهرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ميد كري للخدمات العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
Medcare General services -Sole proprietorship L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد را�شد حممد حمو�س املزروعى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز بانوراما الطبي 
PANORAMA MEDICAL CENTER 

اإىل /مركز بانوراما الطبي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
PANORAMA MEDICAL CENTER SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :اأ�شيال �شكو للمقاولت وال�شيانة العامة ذم م - 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  رخ�شة رقم:CN 4271165 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عمر حممد قا�شم الدراو�شه من مالك اإىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء / عمر حممد قا�شم الدراو�شه من 100 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حنني حممد ا�شعد الحمد %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كنرتول انرتنا�شيونال لل�شت�شارات الدارية �س.ذ.م.م
CONTROL INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANCY L.L.C

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ اأ�شيال �شكو للمقاولت وال�شيانة العامة ذم م - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ASILASCO GENERAL CONTRACTING &MAINTENACE LLC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/اأ�شيال�شكو للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م
ASILASCO GENERAL CONTRACTING & MAINTENACE L.L.C

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :بدرالعني لقطع غيار ال�شيارات

رخ�شة رقم:CN 2774523 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مزاحم عبداهلل عمر بامزاحم %100

تعديل مدير / اإ�شافة مزاحم عبداهلل عمر بامزاحم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد �شعيد حممد هزار العامرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ بدرالعني لقطع غيار ال�شيارات
BADAR ALAIN AUTO SPARE PART

اإىل/ بدر العني لقطع الغيار ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
BADAR ALAINN AUTO SPARE PART - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :الفائز للعطورذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1041107 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد تن�شيم خو�شال حممد  %25

تعديل مدير / اإ�شافة حممد تن�شيم خو�شال حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد فريوز كو�شال بوزاكارايالت حممد كونهى  %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بوزاكار ايالت حممد كونهى
تعديل اإ�شم جتاري من/ الفائز للعطور ذ.م.م

AL FAYEZ PERFUMESL.L.C

اإىل/ الفائز للعطور ذ.م.م
  AL FAYEZ PERFUMES L.L.C

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :الفار�س لتجارة مواد التعبئة والتغليف

رخ�شة رقم:CN 2720825 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد عبدالقادر ابو ال�شعود عبدال�شالم تركى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شعيد مرهون م�شلم را�شد اليحيائى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعيد مرهون م�شلم را�شد اليحيائى من 100 % اإىل %51
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ الفار�س لتجارة مواد التعبئة والتغليف 

AL FARES PACKAGING TRADING 

اإىل /الفار�س لتجارة مواد التعبئة والتغليف ذ.م.م 
AL FARES PACKAGING TRADING L.L.C

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
التعهدات  لدارة  :الياه  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الريا�شية رخ�شة رقم:CN 4105177 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ الياه لدارة التعهدات الريا�شية

YAH sports manage commitments

اإىل/ ا�شطبالت �شعيد الظريف الريا�شي الرتفيهي

SAEED AL DHARIF RECREATIONAL SPORTS STABLES

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

التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

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

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية - مكتب تنمية ال�شناعة باأن / ال�شادة :جتارب 

مت �شبتمرب 2022 ل�شناعة البواب ذ.م.م 

رخ�شة رقم:IN 2005181 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ جتارب مت �شبتمرب 2022 ل�شناعة البواب ذ.م.م

TAJAREB TAM SEPTEMBER 2022 DOORS L.L.C

اإىل/ جتربة رخ�شة الر�شيد م�شنع ذ.م.م

TEST QUOTA LICENES INDUSTRIA L.L.C

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

ن�شر  تاريخ  اأربعة ع�شر يوما من  ال�شناعة خالل  تنمية  القت�شادية - مكتب 

هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء 

هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :او اى جى فود للتجاره العامة 

رخ�شة رقم:CN 4598817 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من 1000 اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ او اى جى فود للتجاره العامة

O A J FOOD GENERAL TRADING

اإىل/ او اى جى للتجاره العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
O A J GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شرى لالإ�شتثمارات الزراعية - �شركة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم:2679338 

 تعديل اإ�شم جتاري من/ �شرى لالإ�شتثمارات الزراعية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 SURA AGRICULTURAL INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/�شري التجارية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

SURA TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :الرياحني لزينة 

وم�شجالت ال�شيارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:1136247 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد �شعيد جمعه فهد الكتبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد عبيد علي �شامل الكعبي

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

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

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
ال�ش�����ادة/روزز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN افينيو لتنظيم املنا�شبات رخ�شة رقم:3872534 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعييييييييييالن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ويفز لتجميل و�شبا لل�شيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3863208 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/11437

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�شينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�شاعة 
ال�شلة  العائدة ملكيتها للمنفذ �شده  2022/10/05 لبيع املحجوزات  6:00 م�شاءا يوم الربعاء 

لركيب الزجاج واأ�شغال الملنيوم و�شيانتها ذ.م.م  و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                             الو�شف     �شعر التقييم  

                                             معدات ل�شنع الزجاج          43,000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكروين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرا�ص التقدم 

باعرا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11599
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المييارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/03 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 
املحجوزات  او�شاف  و  القمزى  بن هادى  الثات + خليفه احمد خليفه  لتجارة  �شتار  �شده هوم 

على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                                الو�شف  

 102,000                                                                اثاث   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكروين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرا�ص التقدم 

باعرا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن حم�شر حجز بالن�شر 

  207 / 2020 / 6860 تنفيذ جتاري
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل املنفذ �شدهما/1_ �شونيتا امارجيت �شينغ �شينغ امارجيت
2-�شكيل نور نور ال�شالم - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك ابو ظبى التجارى
و ميثله /حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة و هي عبارة عن وحدة رقم 2104 مببنى 
– رقم الر���س 33  الثنية اخلام�شة  جولد كري�شت فيوز-2/ مبنى رقم 1/  مبنطقة 
-  وفاء للمبلغ املطالب به و قدره ) 1141778.50 ( درهم و ذلك للعلم مبا جاء و نفاذ 

مفعوله قانوناً. بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ 2021-6-3 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    

                  يف  الطعن رقم:1157/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون الوىل رقم 232

مو�شوع الطعن : قبول الطعن �شكال ومو�شوعا ونق�س احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�شتئناف ل�شدار حكمها على �شوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �شده بالر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب . 
الطاعن:مروة حممد اأبوبكر احمد عمر - واخرون

عنوانه:امارة دبي - منطقة القرهود - بناية اثراء الطابق الثاين مكتب رقم 205 - بالقرب من 
فندق جمريا طريان المارات - وميثله:علي حممد اأمني عبداهلل علي نقي

املطلوب اإعالنهم :  1- علي �شعيد �شليمان عبيد ال�شالمي 2- الوادي الخ�شر للو�شاطه العقاريه 
3- جرين فايل ديفلومبنت ال تي دي  -  مطعون �شدهم 

يف  احل��ق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �شحيفة  من  بن�شخة  نبلغكم    : الإع��الن  مو�شوع 
تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن .

رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2277/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/2689 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1416585.65( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : التك للتجارة - واخرون
رقم 15 م�شتودع على قطعة  �شارع   - الرابعة  ال�شناعية  الق�شي�س  - منطقة  بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 

الر�س رقم 247/168
املطلوب اإعالنه : 1- �شيجما الهند�شية ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/2/9 اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
لال�شتثمار  دبي  منفعه جممع  العقار حق  بيع  وال  التبليغ  تاريخ  �شهر من  دره��م خالل   )1416585.65(
املزايدة وفقا  الثاين - م�شتودع - رقم الر���س 32/0 رقم الوحده G04 - مبنى 9 والعائدة لكم بطريق 
ملقت�شيات ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

 اإعـــالن �شطب قيد
ليمتد  كوك�س  �شانكالند  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  املتحدة(  اململكة  )اجلن�شية: 
 - العام  ال�شارع  �س.ب:80670  )العنوان:  العني  اإمارة  يف  ال�شركة 
بناية خلف احمد العتيبة - العني - �س.ب:80670( واملقيدة حتت 
رقم )960( يف �شجل ال�شركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا لحكام 
القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)16036( - العني.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

70392

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

 اإعـــالن �شطب قيد
ليمتد  كوك�س  �شانكالند  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
)اجلن�شية: اململكة املتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف 
اإمارة اأبوظبي )العنوان: �شارع حمدان - جزيرة ابوظبي - �شرق 8 - مبنى 
ال�شيد �شامل ابراهيم حممد ال�شامان - �س.ب:44936( واملقيدة حتت رقم 
)960( يف �شجل ال�شركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا لحكام القانون 
الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالتة و 
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على 
 العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - 

اأبوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

70392

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن بالن�شر 

 351/2022/211 تنفيذ عقاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- ماني�شا �شاجنما -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�شكوك الوطنية �شركة ال�شخ�س 
الواحد م�شاهمة خا�شة �شركة ال�شخ�س الواحد - �س ذ م م  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)47685.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن حم�شر حجز بالن�شر 

  6672/2021/207 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- كا�شت للبناء والتعمري �س.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/نافكو للمحروقات
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ب�شائع وموجودات 
ال�شركة املنفذ �شدها يف )امارة دبي - ديرة - الق�شي�س( وفاء للمبلغ املطالب 

به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533
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عربي ودويل

طموحات ال�شني تت�شارع 

خماوف اأمريكية من اندلع حرب تايوان يف 2027

و���ش��رُتغ��م ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة على 
من  مقربة  على  ق��وات��ه��ا  حت��ري��ك 
منطقة ُمتناَزع عليها، ما يزيد من 
تعر�شها للخطر. اإن مكانة تايوان 
التقنية  مل��ك��ون��ات  ُم����ورداً  ب�شفتها 
الأمر  زاَد يف حقيقة  رمبا  العالية 
ال��ع��امَل لإيجاد  احل��اف��ز ل��دى دول 
يخلق  بينما  ل��الأزم��ة،  �شريع  ح��ٍل 
يف ال��وق��ت ذات��ه دواف���ع جلمهورية 
للهيمنة  لت�شعى  ال�شعبية  ال�شني 
ومن  الأ�شا�شية.  ال�شناعات  على 
�شراعاً  ذل���ك  ي��ك��ون  األ  الأرج������ح 
����ش���ري���ع ال������وت������رية، واإمن��������ا اأزم������ة 

ُمت�شاعدة ب�شرعة«.

•• وا�شنطن-وكاالت

ل�������دى ت������اي������وان خ���م�������ش���ة اأع��������وام 
ل��ت�����ش��ت��ع��د ف��ي��ه��ا ل���غ���زٍو ���ش��ي��ن��ي اإذا 
حت����ق����ق����ت خم�����������اوف ال�������ولي�������ات 
“اإعادة  عن  بكني  وتخلت  املتحدة 
 ،2027 يف  ال�ِشلمي”  ال��ت��وح��ي��د 
اجلزيرة  على  ال�شتحواذ  وق��ررت 

الدميقراطية بالقوة.
ك��ان ه��ذا ت��اري��خ ال��غ��زو املُفرت�س، 
ال���ب���ح���ري  اأول  ال����ف����ري����ق  وف�������ق 
ف���ي���ل دي���ف���ي���د����ش���ون ال������ذي اأخ�����رَب 
املا�شي  ال��ع��ام  يف  ال�شيوخ  جمل�س 
تت�شارع  ال�����ش��ني  ط��م��وح��ات  ب�����اأن 
خالل  وا���ش��ح��اً  ك���ان  و”تهديدها 
العقد الراهن، والواقع اأن هذا اأمر 

متوقع يف الأعوم ال�شتة املقبلة«.

دون تدخل ع�شكري
و��������ش�������رَح ن�����ائ�����ب م�����دي�����ر وك����ال����ة 
ديفيد  امل���رك���زي���ة  ال����ش���ت���خ���ب���ارات 
الرئي�س  ب��اأن  م��ن جهته،  ك��وه��ني، 
ال�شيني �شي جني بينغ اأمَر جي�شه 
“باأن يكت�شب القدرات التي توؤهله 
بالقوة  ت����اي����وان  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة 
تقرير  ح�شب   ،”2027 بحلول 
الأمريكية،  اإن”  اإن  “�شي  �شبكة 
اأن  ت��زال تعتقد  الوكالة ل  اأن  ولو 
على  �شيطرته  “اإحكام  ي���ود  ���ش��ي 

تايوان ب�شبٍل غري ع�شكرية«.
وقال الرئي�س الأمريكي جو بايدن 
اإن الوليات  اأربع مرات حتى الآن 
امل���ت���ح���دة ����ش���ت���داف���ع ع����ن ت���اي���وان 
عن  النظر  بغ�س  ه��ج��وم  اأي  �شد 
و”الغمو�س  ال�شينية  التظاهرات 

ال�شرتاتيجي«.
هو:  الآن  املطروح  ال�شوؤال  ويبقى 

ما الذي نفعله لردع ال�شني؟
زول����دا، رئي�س حترير  ب��ول  ي��ق��ول 
يف  املتخ�ش�س   »The Ruck«
م�شتقبل الأمن القومي، يف مقال 
ن�شره املوقع الأمريكي: “من غري 
�شتغزو  ال�شني  كانت  اإذا  الوا�شح 
 2049 اأو   2027 يف  ت����اي����وان 
اأن  اأ���ش��اًل. غ��ري  �شتغزوها  اأن��ه��ا  اأو 
تف�شل  �شك  بال  املتحدة  الوليات 
املُ�شتقلة  الراهن. فتايوان  الو�شع 
يعمل  ال������ذي  ت�����اي�����وان  وم�������ش���ي���ق 
ب�شال�شة وبال عوائق اأف�شل بكثري 

لال�شتقرار العاملي كله«.
وم����ع ذل����ك، ي�����ش��ي��ف ال���ك���ات���ب، اأن 
الع�شكرية  اخلطط  وا�شعي  على 
حال.  اأي  على  ل��الأزم��ات  ال��ت��اأه��ب 
ورغم اأن 5 اأعوام قد تبدو بعيدة، 
املُ�شتخَدَمة  الأمريكية  والأ�شلحة 
ح���ال���ي���اً ل���ل���دف���اع ع����ن اأوك����ران����ي����ا 
تايوان،  موقف  لتعزيز  ���ش��روري��ة 
الأ�شلحة  ه��ذه  م��ن  امل��خ��زون  لكن 

وامل�شوؤول  و2019   2017 ب��ني 
عن خطط الدفاع عن اجلزيرة اإن 
عدٍد  “اإىل  اأي�شاً  حاجة  يف  تايوان 

كبري من الدفاعات ال�شغرية«.
ُنظم  ال����دف����اع����ات  ه�����ذه  وت�����ش��م��ل 
امل����ع����ل����وم����ات ال�����ش����ت����خ����ب����ارات����ي����ة 
وُنُظم  وال����ش���ت���ط���الع،  وامل���راق���ب���ة 
واملراقبة،  ال�شتخبارات  مكافحة 
�شغرية  واأ���ش��ل��ح��ة  وال���ش��ت��ط��الع، 
اإخ��ف��اوؤه��ا عن  ال��دق��ة ميكن  بالغة 
واأ�شلحة  ال�����ش��اروخ��ي��ة،  الهجمات 
م�������ش���ادة ل���ل���ط���ائ���رات، مل��ن��ع��ه��ا من 
الق����رتاب، وغ��ريه��ا م��ن الذخائر 
خ�شائَر  ُت��ل��ح��ق  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي 
من  مقربة  على  بالغزاة  ج�شيمة 

ال�شاطئ.
واأ�شاف يل يف يوليو-متوز بقوله: 
“اإذا اأردنا اأن ن�شمد، واإذا اأردنا اأن 
ننجح يف الدفاع عن نف�شنا، فعلينا 
اأن ن��ت��غ��ري. ه���ذه م�����ش��األ��ة ح��ي��اة اأو 

موت«.
خماوف من ح�شار �شيني

ولفت الكاتب اإىل اأن هناك بالطبع 
كامنة  �شائكة  دبلوما�شية  ق�شايا 
يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق. ف��م��د ي��د العون 
واإذا  ب���ك���ني.  ���ش��ُي��غ�����ش��ب  ل���ت���اي���وان 
فاإن  بال�شتقالل،  ت��اي��وان  طالبت 
غزوها �شيكون موؤكداً. ولكن هناك 
امل�شوؤولني  يقلق  ب��داأ  اآخ��ر  احتمال 

بنائه  اإع����ادة  و�شي�شتغرق  ت��راج��ع 
اأعواماً.

�شعوبة ت�شليح تايوان
�شيكون من  اأن���ه  ال��ك��ات��ب  واأو����ش���ح 
تايوان على عك�س  ت�شليح  ال�شعب 
احلافلة  احل�����دود  ذات  اأوك���ران���ي���ا 
�شحنات  ت�شتطيع  التي  بالثغرات 
عربها،  النفاذ  وال��دع��م  الأ�شلحة 
املتوقع،  الع�شكري  ال�شراع  خالل 
هريتزنغر،  بليك  ت�شريح  ح�شب 
املحيط  مبنطقة  الأم��ن��ي  اخلبري 

الهادئ.
ف��ج��زي��رة ت���اي���وان ت��ق��ع ع��ل��ى ُبعد 
ال�����ش��ني، وهي  ���ش��رق  م��ي��ل   100
بينما  ���ش��واري��خ��ه��ا،  ن��ط��اق  �شمن 
القوات  ت�����ش��ت��ج��ي��ب  اأن  ُي��ف��رت���س 
اليابان، ومن بقاع  الأمريكية من 

اأخرى يف قارة اآ�شيا.
اأخ��رياً يف جملة  وكتب هريتزنغر 
ف���وري���ن ب��ول��ي�����ش��ي م���ا م���ف���اده اأن 
“املدفعية ذاتية احلركة ومن�شات 
اإطالق �شواريخ كروز هي املعدات 
ت����اي����وان  ُت���ع���ل���ي  اأن  ي���ج���ب  ال����ت����ي 
اأهميتها، غري اأنها مل َت�شمها بعد 

اإىل قوات دفاعها«.
البحري  اأول  ال����ف����ري����ق  وق��������ال 
الرئي�س  ه�شي-ِمني  يل  املُتقاعد 
لتايوان  العامة  ل��الأرك��ان  الأ�شبق 

•• باري�س-وكاالت

 ”1 “اأوروبا  ق���ن���اة  م���وق���ع  ق�����ال 
اليمني  و�����ش����ول  اإن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
ال�شلطة،  اإىل  اإيطاليا  يف  املتطرف 
���ش��ي��ع��ق��د ال����ع����الق����ات ب�����ني روم�����ا 
داخل  وباري�س التي خ�شرت حليفاً 
الربملان الأوروبي، الأمر الذي قد 
الحت���اد  يف  “زلزال”  اإىل  ي����وؤدي 

الأوروبي.
لالنتخابات  املعلنة  النتائج  ووف��ق 
جيورجيا  ف��������ازت  الإي����ط����ال����ي����ة، 
“اأخوة  ح���زب  م��ر���ش��ح��ة  م��ي��ل��وين، 
املتطرف  ال��ي��م��ي��ن��ي  اإيطاليا” 
%44 من  ب��ح��وايل  ب��ال�����ش��دارة، 
ت�شبح ميلوين  وبذلك  الأ���ش��وات. 
ت��راأ���س حكومة ميينية  اإم���راأة  اأول 
م��ت��ط��رف��ة يف ت���اري���خ ب���الده���ا منذ 

احلرب العاملية الثانية.
الفرن�شي  الرئي�س  اأن  املوقع  وذكر 
اإميانويل ماكرون، املقرب جداً من 
ال�شابق  الإي��ط��ايل  ال����وزراء  رئي�س 
ماريو دراغي، خ�شر حليفاً ل �شيما 
و�شيتعني  الأوروب������ي،  ال���ربمل���ان  يف 
ع��ل��ي��ه ال���ت���ع���ام���ل م����ع ج�����ار جديد 

ي�شكك يف الحتاد الأوروبي.
اأن  ال����وا�����ش����ح  م����ن  اأن  واأ�������ش������اف 
جيورجيا ميلوين مل تكن مر�شحة 
م����اك����رون، لذلك  ل����دى  م��ف�����ش��ل��ة 
ح��ر���س ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي على 

قبل  تعليقات  ب���اأي  الإدلء  جتنب 
م�شاعديه،  اأح��د  لكن  النتخابات، 
ب�شكل  ط��ال��ب  �شيغورين،  �شتيفان 

علني بالت�شويت �شدها.
النتخابات،  اأي��ام من  وقبل ثالثة 
ميلوين،  “مع  ���ش��ي��غ��ورين:  ق����ال 
اإيطاليا متحالفة  اأن تكون  نخ�شى 

مع املجر بقيادة فيكتور اأوربان«.
“كان  م���اك���رون  اأن  امل���وق���ع  واأك������د 
م���ق���رب���اً ج�����داً م���ن دراغ�������ي، وك���ان 

م�شاألة  ب�����ش��ب��ب  خ���ا����ش���ًة  ف��رن�����ش��ا، 
الهجرة الإفريقية اإىل اأوروبا«.

“ا�شطراب”  ال���ت���ق���ري���ر  ورج������ح 
البلدين،  ب��ني  الثنائية  العالقات 
الأوروب����ي.  الحت���اد  و”زلزاًل” يف 
وبعد اإعالن نتائج النتخابات، عرب 
“للخيار  اح���رتام���ه  ع��ن  م���اك���رون 
داعياً  اإيطاليا،  يف  الدميقراطي” 
مع  “موا�شلة التعاون”  روما اإىل 

الأوروبيني.

بع�شهما  ي������ق������دران  ال������رج������الن 
ال��ب��ع�����س، ومل����دة ع���ام ون�����ش��ف عام 
�شهر  تعي�شان  وروم��ا  باري�س  كانت 
فرن�شا  وجعلت  دبلوما�شياً،  ع�شل 
غرار  على  رئي�شياً  �شريكاً  اإيطاليا 

اأملانيا«.
“بهذه  ال�����ت�����ق�����ري�����ر  واأ����������ش���������اف 
حليفه  ماكرون  يفقد  النتخابات، 
الرئي�شي، ويجد نف�شه يف مواجهة 
�شخ�شية مل تتوقف اأبداً عن انتقاد 

وجاء يف الدرا�شة نف�شها اأن “على 
وحلفاوؤءها  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
حجر  ف��ر���س  اح��ت��م��ال  اإىل  النظر 
جمهورية  جانب  من  تايوان  على 
م�شاراً  ب�شفته  ال�شعبية  ال�شني 
ُم���زع���زع���اً ل��ال���ش��ت��ق��رار مي��ك��ن اأن 

مي�شي خطرياً للغاية ب�شرعة«.
يرتتب  اأن  مي�كن  م��ا  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
ملوؤ�ش���شة  وف��ق�����������������اً  احلج�����ر  ع��ل��ى 

راند.
»�شتتاأثر تايوان �شريعاً، اإذ �شيجعل 
عدم التماثل بينها وبني جمهورية 
ال�شني ال�شعبية قدرة الأوىل على 
ُم�شتقرة.  غ��ري  اقت�شادياً  العمل 

يتدخل  اأن  ال���دويل  املجتمع  على 
للتو�شل اإىل طريقة للتعاطي مع 

هذا التحدي«.
ملوؤ�ش�شة  ح��دي��ث��ة  درا����ش���ة  وح�����ش��ب 
تنظر  اأن  الأرج���������ح  “من  ران������د 
اإىل احلجر بو�شفه خياراً  ال�شني 
اأن حظر  ُمو�شحًة  اأقل خطورة”، 
ال�شفن من دخول تايوان، ل يعدو 
اأن يكون حماولة لتنظيم التجارة 
والحتالل”.  ب��ال��غ��زو  ُق�����وِرَن  اإذا 
غري اأنه ل يجب النظر اإىل احلجر 
اأقر  ال��ذي  غ��رار  يَنفذ على  ال��ذي 
بعد اأزمة ال�شواريخ الكوبية، على 

اأنه حمدود املخاطر.

هو  الأم��ري��ك��ي��ني،  التخطيط  ع��ن 
فر�س ال�شني ح�شاراً اأو “َحْجراً” 
د ال�شتجابة لها. من �شاأنه اأن ُيعقِّ

وي���ق���ول ال���ف���ري���ق ال���ب���ح���ري ك���ارل 
توما�س قائد الأ�شطول الأمريكي 
بحرية  ���ش��الح  “لديهم  ال�����ش��اب��ع: 
اأن  اأرادوا  واإذا  ج��������داً،  ك����ب����رياً 
�ُشفناً  وي�شعوا  قوتهم  ي�شتعر�شوا 
ح��ول ت��اي��وان، فلن يقف ���ش��يء يف 
لو  اأنهم  الوا�شح  وم��ن  طريقهم. 
اأي خطوة ل تتطلب  اأقدموا على 
حتركات، اأعني اأن ي�شربوا ح�شاراً 
اإذ يعد خطوة ل تنطوي �شوى على 
�شيتعني  فحينها  اأق����ل،  حت��رك��ات 

الوزراء  من جهتها، �شددت رئي�شة 
لالحتاد  اأن  على  ب���ورن  اإل��ي��زاب��ي��ث 
يتم�شك  حم���ددة  “قيم  الأوروب�����ي 
بها مثل حقوق الإن�شان”، يف اإ�شارة 
�شعار  حت���ت  م��ي��ل��وين  ح��م��ل��ة  اإىل 
ما  والعائلة”،  وال���وط���ن،  “اهلل، 
اأث���ار خم��اوف م��ن ت��راج��ع اإيطاليا 
ع��ن احل��ق يف الإج��ه��ا���س، وحقوق 

املثليني.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، اأ���ش��اد اليمني 
ميلوين،  بفوز  الفرن�شي  املتطرف 
املر�ّشحة  ل���وب���ان،  م��اري��ن  وغ����ردت 
على  الفرن�شية  للرئا�شة  ال�شابقة 
ال�شعب  “قرر  ق���ائ���ل���ة:  ت����وي����رت، 
م�شريه  ي�����اأخ�����ذ  اأن  الإي������ط������ايل 
ب��ان��ت��خ��اب ح��ك��وم��ة وطنية  ب��ي��دي��ه 
ميلوين  وه���ن���اأت  �شيادة”،  وذات 
اليميني  ال��راب��ط��ة  ح���زب  ورئ��ي�����س 
امل��ت��ط��رف م��ات��ي��و ���ش��ال��ف��ي��ن��ي على 
الحت���اد  ت��ه��دي��دات  “مقاومتهما 
واملناه�س  امل��ت��غ��ط��ر���س  الأوروب������ي 

للدميقراطية«.
ال��ن��ائ��ب يف الربملان  ق���ال  وب�����دوره، 
الفرن�شي فران�شوا كزافييه بيالمي 
اأن  الع��ت��ق��اد  اجل���ن���ون  “”من  اإن 
%25 من الإيطاليني، فا�شيون”، 
م�شيفاً اأن “اخلطر احلقيقي على 
اأوروبا، لي�س جيورجيا ميلوين، بل 
يف  ال�شرعية  غري  الهجرة  انت�شار 

اإيطاليا«.

و�شط خماوف من ردة فعل الأخري 

»اإدارة الدولة«.. حتالف �سيا�سي ي�سم اجلميع اإل مقتدى ال�سدر
•• بغداد-وكاالت

نحو  العراقية  ال�شيا�شية  الكتل  تتجه 
ب�شكل  اجل�����دي�����دة،  احل���ك���وم���ة  ت���األ���ي���ف 
مت�شارع، حيث اأعلنت عن حتالف �شيا�شي 
وا�شع، �شم جميع الكتل املتخا�شمة، دون 

التيار ال�شدري بزعامة مقتدى ال�شدر، و�شط خماوف من ردة فعل الأخري الذي 
قد يعيد اجلميع اإىل نقطة البداية عرب حتريك تظاهرات لأن�شاره. التحالف 
املفاجئ، �شم احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين، برئا�شة م�شعود بارزاين، وحتالف 
ال�شيادة، برئا�شة خمي�س اخلنجر، بالإ�شافة اإىل قوى الإطار التن�شيقي املدعوم 
من اإيران، مبا فيها الحتاد الوطني الكرد�شتاين، بزعامة اآل طالباين، وحتالف 
نوري  مكتب  مدير  الركابي،  ه�شام  ون�شر  ال�شامرائي.  مثنى  برئا�شة  “عزم” 
املالكي، تدوينة عرب “تويرت” قال فيها: “على بركة اهلل اأبحرت �شفينة ائتالف 
“�شمن الإط��ار التن�شيقي”  اإدارة الدولة«. ب��دوره، قال القيادي يف تيار احلكمة 
الدولة”  اإدارة  “حتالف  ت�شكيل  على  النهائي  التفاق  “مت  اإن��ه  ال�شمري:  ف��ادي 
ال�شيادة،  وحتالف  العزم،  وحتالف  الكرديني،  واحلزبني  التن�شيقي،  الإط��ار  بني 

وبابليون، وتوقيع ورقة التفاق ال�شيا�شي«.
رئا�شة  مر�شح  ت�شمية  م�����ش��اورات  ا�شتكمال  اأم��ل  “على  ل��ه  ت�شريح  يف  واأ���ش��اف، 
ملهامه  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب  جمل�س  عمل  ا�شتئناف  م��وع��د  وحت��دي��د  اجل��م��ه��وري��ة، 
الد�شتورية«. عمليا يعني هذا التحالف، ان�شمام جميع الكتل النافذة يف مركب 
واحد، دون وجود اأي جهة معار�شة، اإل بع�س النواب امل�شتقلني، وهم ل ي�شكلون 

رقما �شعبا.

التن�شيقي على مر�شحه حممد �شياع ال�شوداين.
ويعطي هذا التحالف، موؤ�شراً على طبيعة العملية ال�شيا�شية يف العراق، فباإمكان 
الكتل التحول من اأق�شى اليمني اإىل اأق�شى الي�شار دون حرج من جمهورها، اأو 

دون اعتبار لأي اإجراءات اأو ممار�شات اتخذتها �شد خ�شومها.
فعلى �شبيل املثال، تعر�س احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين، اإىل هجمة �شر�شة، 
عن  ف�شاًل  التن�شيقي،  الإط��ار  قوى  اأطلقتها  التي  التهامات  من  �شياًل  وواج��ه 
الهجمات ال�شاروخية التي ا�شتهدفت اأربيل، وهو احلال نف�شه الذي تعر�س له 

حتالف ال�شيادة يف حمافظة الأنبار.

 م�شمون التفاق
وك�شفت م�شادر �شيا�شية ل�”�شكاي نيوز عربية” عن اتفاق اأويل جرى بني الكتل 

املن�شوية حتت هذا التحالف، وت�شمن جملة مطالب للقوى ال�شنية والكردية.
�شحب احل�شود الع�شكرية والف�شائل من املحافظات ال�شنية، واإبدالها بقوات   •

من ال�شرطة املحلية، وتطويع اأبناء تلك املناطق يف �شفوف الأجهزة الأمنية.
• فتح ملف النازحني، وحتديدا منطقة جرف ال�شخر يف حمافظة بابل، واإعادة 

املهجرين اإليها وعددهم نحو 80 األفا، خرجوا منها قبل 8 �شنوات.

 اإعالن م�شتعجل
اأن  عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي  اأو�شح  الدعمي،  غالب  العراقي،  ال�شاأن  يف  اخلبري 
هذا الإع��الن جاء م�شتعجاًل، ول بد اأن يكون هناك املزيد من احلوار بني تلك 

الأطراف.
• هناك خالفات كبرية بني الكتل املن�شوية حتت هذا التحالف، ول ميكن غ�س 

النظر عن تلك اخلالفات، فهي م�شتحكمة وبحاجة اإىل حلول عميقة.
اأن يكون هناك ح��وار كبري بني تلك الأط��راف قبل الن�شواء حتت اأي  يجب   •

حتالف.
• امل�شاألة اأكرب من اإعالن حتالف، فهناك مطالب لل�شنة، واأخرى للقوى الكردية 

ول ميكن للقوى ال�شيعية حتقيقها.
• اجلميع ما زال عالقا يف عقدة اخلالفات، وهي املنا�شب مثل رئي�س اجلمهورية 

على وجه التحديد بني القوى الكردية، فكيف يتم الإعالن عن حتالف بينها؟
الكتل الأخ��رى، الكردية وال�شنية،  التن�شيقي ل ميكنه تلبية مطالب  الإط��ار   •

لأنها �شتوقعه يف اإحراج اأمام جمهوره.
احلكومة  ت�شكيل  اإمكانية  يعني  ذل��ك  ف���اإن  التحالف،  ه��ذا  يف  امل�شي  ح��ال  ويف 
الإطار  ا�شتقرار  م��ع  ال��ربمل��اين،  الغطاء  ت��واف��ر  ت��ام��ة، جلهة  ب�شهولة  اجل��دي��دة، 

بت�شوية  ال���ك���ردي���ة،  ال���ق���وى  ط��ال��ب��ت   •
ملف النفط والغاز، وعدم تطبيق قرار 
بت�شليم  ال��ق��ا���ش��ي  الحت���ادي���ة  امل��ح��ك��م��ة 

نفط الإقليم اإىل بغداد.
باإلغاء  ال�شنية  ال��ق��وى  ط��ال��ب��ت  ك��م��ا   •
باإبعاد  “معنية  والعدالة  امل�شاءلة  هيئة 
اإىل  الأم����ور  واإح��ال��ة  امل��ل��ف��ات،  بع�س  وت�شوية  العليا”،  املنا�شب  ع��ن  البعثيني 

املحاكم.
واإخراج  الإره���اب،  مكافحة  قانون  من  الرابعة  امل��ادة  باإلغاء  �شنية  مطالبات   •

املعتقلني الأبرياء من ال�شجون.

 موقف ال�شدريني
ب�شاأن  ال�شدر،  اأو زعيمه مقتدى  ال�شدري،  التيار  وا�شح، من  مل ي�شدر موقف 
هذا التفاق، لكن ع�شو التيار، ع�شام ح�شني، اأكد اأن بع�س املُعلن ان�شمامها غري 

مقتنعة ب�شكل تام.
وقال ح�شني يف تعليق له، اإن “التفاق املزعوم الذي وقع يوم اأم�س هو نف�س اتفاق 
وبني  الإط���ار  بني  مرير  �شراع  بعد  ماأ�شاوية  نهاياته  كانت  ال��ذي   2010 ع��ام 
الأكراد وال�شنة ب�شبب عدم تطبيق بنود التفاق بعد ت�شكيل احلكومة، لذلك ل 
اأعتقد اأن بارزاين مقتنع بهذا التفاق، لذلك اأر�شل بنكني ريكاين الطامح لوزارة 

ومل ير�شل وفدا من الإقليم«.
ما  التطورات،  لتلك  راف�شاً  كان  اإذا  وفيما  ال�شدر،  موقف  من  خم��اوف  وت�شود 

يعني حتريك اأن�شاره اإىل ال�شارع جمدداً، والعودة اإىل املربع الأول.

»زلزال« يف الحتاد الأوروبي

ما م�سري العالقات بني فرن�سا واإيطاليا بعد فوز ميلوين؟

قتيل ح�سيلة غرق مركب املهاجرين قبالة �سوريا   100
•• دم�شق-اأ ف ب

ال����ذي ك���ان يقل  امل���رك���ب  ارت��ف��ع��ت ح�شيلة ���ش��ح��اي��ا غ���رق 
ال�شورية  ال�شواحل  قبالة  لبنان،  من  انطلقوا  مهاجرين 
اخلمي�س املا�شي اىل مئة قتيل مع انت�شال جثة جديدة كما 

اأفادت و�شائل الإعالم ال�شورية الر�شمية.
وح�شيلة غرق املركب هذا التي تعد بني الأعلى يف منطقة 
�شرق املتو�شط، ارتفعت تباعا منذ العثور على اأول اجلثث 
اأ�شل  م��ن  فقط  �شخ�شا   20 جن��ا  فيما  املا�شي  اخلمي�س 
�شامر  العميد  ال�شورية  امل��وان��ئ  وق��ال مدير  راك��ب��ا.   150
الر�شمية  ال�شورية  الن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف  قرب�شلي 
اإىل100  اللبناين و�شل  املركب  “عدد �شحايا  اإن  -�شانا  
ان��ت�����ش��ال ج��ث��ة م��ن عر�س  ب��ع��د  الآن، وذل���ك  �شخ�س ح��ت��ى 

البحر مقابل البا�شيه يف بانيا�س«.
اأن كل الناجني خرجوا من امل�شت�شفى.  اأي�شا  واأفادت �شانا 
املركب  م��ن  على  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  غالبية  وك��ان 

الذي انطلق من مدينة طرابل�س ب�شمال لبنان، لبنانيني 
ولجئني �شوريني وفل�شطينيني وبينهم اأطفال وم�شنون.

الالجئني  ل�شوؤون  ال�شامي  املتحدة  الأمم  مفو�س  وق��ال 
داعياً  فيليبو غراندي يف بيان “هذه ماأ�شاة موؤملة اأخرى”، 
ل�”حت�شني  الكاملة  امل�شاعدة  تقدمي  اإىل  ال��دويل  املجتمع 
ال�شرق  يف  امل�شيفة  واملجتمعات  ق�شراً  ال��ن��ازح��ني  ظ��روف 
الأو�����ش����ط«. واأ����ش���اف يف ب��ي��ان م�����ش��رتك م��ع وك��ال��ة الأمم 
الدولية  واملنظمة  الفل�شطينيني  الالجئني  لغوث  املتحدة 

للهجرة “الكثريون يدفع بهم نحو حافة الهاوية«.
الذي  لبنان  يف  ج��دي��دة  ظ��اه��رة  لي�شت  ال�شرية  وال��ه��ج��رة 
ال�شوريني  ل��الج��ئ��ني خ�����ش��و���ش��اً  ان���ط���الق  م��ن�����ش��ة  ���ش��ّك��ل 
والفل�شطينيني باجتاه دول الحتاد الأوروبي. لكن وتريتها 
ازدادت على وقع النهيار القت�شادي الذي يع�شف بالبالد 
منذ نحو ثالث �شنوات والذي دفع لبنانيني اىل املخاطرة 
باأرواحهم بحثاً عن بدايات جديدة. وي�شتقبل لبنان اأكر 

من مليون لجئ �شوري فروا من احلرب يف بالدهم.

بلينكن يدعو باك�ستان ملطالبة ال�سني بتخفيف ديونها 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأباد  ن�شح وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن اإ�شالم 
بال�شعي لدى حليفتها بكني للح�شول على تخفيف للديون 
اإ�شالح  باك�شتان  فيه  حت���اول  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  ال�شينية، 
الدمار الوا�شع الذي خّلفته في�شانات هائلة �شربت البالد 
اأعقاب اجتماعه يف وا�شنطن  بلينكن يف  اأ�شابيع. وقال  قبل 
الوليات  اإّن  زرداري  ب��وت��و  ب��ي��الوال  الباك�شتاين  بنظريه 
املّتحدة �شتقّدم دعماً كبرياً لباك�شتان التي غمرت املياه ثلث 

اأرا�شيها اأي ما يوازي م�شاحة بريطانيا.
واأ�شاف “ر�شالتنا ب�شيطة: نحن هنا من اأجل باك�شتان مثلما 

كّنا يف كوارث طبيعية �شابقة، ونتطّلع لإعادة الإعمار«.

زمالءنا على  اأي�شاً  يت  “لقد ح�شّ الأمريكي  الوزير  وتابع 
اأن يبحثوا مع مع ال�شني يف ق�شايا هاّمة تتعّلق بتخفيف 
التعايف  م��ن  باك�شتان  تتمّكن  حتى  هيكلته  واإع����ادة  ال��دي��ن 
اقت�شادي  �شريك  وال�شني  اأ���ش��رع«.  ب�شكل  الفي�شانات  من 
و�شيا�شي رئي�شي لباك�شتان التي ميّر عربها م�شروع “ممّر 
اقت�شادي” تزيد كلفته عن 54 مليار دولر ويربط غرب 
مع  املّتحدة  ال��ولي��ات  وحت��ال��ف  الهندي.  باملحيط  ال�شني 
ال��ب��اردة، يعاين حالياً  امل��وروث من حقبة احل��رب  باك�شتان، 
وا�شنطن  تنفّك  ول  ال�شني.  منها  ا�شتفادت  �شعوبات  من 
التي  لباك�شتان  دي��ون��ه��ا  ف��وائ��د  �شتجني  ب��اأّن��ه��ا  بكني  تّتهم 

باملقابل �شرتزح حتت عبء ديون ل ميكنها حتّملها.
ل��ك��ّن اإ���ش��الم اأب����اد جت��اه��ل��ت ع��ل��ى ال����دوام ه���ذه التحذيرات 

يف  م�شرعهم  �شخ�س   1600 ح���وايل  ول��ق��ي  الأم��ريك��ي��ة. 
ماليني   7 و���ش��ّردت  باك�شتان  اج��ت��اح��ت  ال��ت��ي  الفي�شانات 
اآخر. واأث��ارت هذه الكارثة خماوف من احتمال اأن  �شخ�س 

تتكّرر ب�شبب التغرّي املناخي.
اإن�شانية  م�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  امل��ّت��ح��دة  ال���ولي���ات  وت��ع��ّه��دت 
 17 اأّنها ا�شتاأجرت  56 مليون دولر كما  لباك�شتان بقيمة 
اإّن���ه يفكر كذلك  الإث��ن��ني  اإم�����دادات. وق���ال بلينكن  ط��ائ��رة 

بتقدمي دعم طويل الأجل لباك�شتان.
الأمريكي جو  الرئي�س  الباك�شتاين  الوزير  دعا  من جهته، 
بايدن الذي وّقع يف اآب-اأغ�شط�س قانوناً يلحظ ا�شتثمارات 
تاريخية ملكافحة ظاهرة الحتبا�س احلراري، اإىل مزيد من 

“العدالة املناخية«.

وا�سنطن حتذر بريوت من ا�ستهداف 
حزب اهلل كاري�س الإ�سرائيلي

•• وا�شنطن-وكاالت

ت�شريف  حكومة  رئي�س  بلينكن  اأن��ت��وين  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  ح��ذر 
الأعمال اللبنانية جنيب ميقاتي من مغبة حترك ميلي�شيا حزب اهلل �شد 
اإ�شرائيل يف حقل كاري�س للغاز الطبيعي “حتى لو كان ل�شتعرا�س القوة«.

و�شدد بلينكن اأمام ميقاتي على اأن “وا�شنطن لن متنع اإ�شرائيل من الرد 
وفق �شحيفة  ولن تكون قادرة اأي�شاً على احتواء ردها اأوال�شيطرة عليه”، 

“جريوزامل بو�شت” اأم�س الثالثاء.
واأو�شحت ال�شحيفة، اأن بلينكن حذر ميقاتي يف اللقاء الذي جمعهما على 

هام�س اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك.
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املال والأعمال
انطالق اجلولة الأوىل من حمادثات ال�سراكة القت�سادية ال�ساملة بني الإمارات وجورجيا

والرقمنة  الب����ت����ك����ار  وت�������ش���ه���ي���ل 
وال�شعي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  واع��ت��م��اد 
�شال�شل  يف  ال�����ش��م��ول  م���ن  مل���زي���د 
وجعل  العاملية،  والقيمة  التوريد 
حمركان  وال����ش���ت���ث���م���ار  ال���ت���ج���ارة 

للتنمية امل�شتدامة.
و�����ش����م وف�������د ال������دول������ة امل���������ش����ارك 
التجارة  وزراء  اج���ت���م���اع���ات  يف 
الع�شرين،  ملجموعة  وال���ش��ت��ث��م��ار 
عبيد  �����ش����امل  اهلل  ع���ب���د  �����ش����ع����ادة 
ال���ظ���اه���ري ���ش��ف��ري ال����دول����ة لدى 
ورابطة  اإن��دون��ي�����ش��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
حممد  جمعة  و���ش��ع��ادة  الآ���ش��ي��ان، 
امل�شاعد  ال��������وزارة  وك���ي���ل  ال���ك���ي���ت، 
وزارة  يف  الدولية  التجارة  ل�شوؤون 

القت�شاد.

•• بايل - اإندوني�شيا-وام: 

اأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 
للتجارة  دول�����ة  وزي�����ر  ال�����زي�����ودي، 
الثابت  امل���وق���ف  ع��ل��ى  اخل���ارج���ي���ة 
لدولة الإمارات ل�شمان املزيد من 
وال�شتثمار  التجارة  تدفق  حرية 
انطالقاً  ي���اأت���ي  ال���ع���امل  دول  ب���ني 
م���ن اإمي���ان���ه���ا ال���را����ش���خ ب�����اأن ذلك 
وازدهار  لنمو  الأك��رب  احلافز  يعد 
القدرة  ومنحه  العاملي  القت�شاد 
الراهنة  ال��ت��ح��دي��ات  تخطي  ع��ل��ى 
تزايد  وخ�شو�شاً  يواجهها،  التي 
التباطوؤ  وبوادر  الت�شخم  معدلت 
احلمائية  وت�شاعد  الق��ت�����ش��ادي، 
�شال�شل  وا�شطرابات  والنعزالية 

ات��ف��اق��ي��ات م��ن ه���ذا ال��ن��وع م��ع كل 
واإندوني�شيا  واإ�شرائيل  الهند  من 
التفاقيات  م���ن  امل���زي���د  وه���ن���اك 
املثيلة التي جُترى حالياً حمادثات 
جمموعة  م����ع  اإل���ي���ه���ا  ل��ل��ت��و���ش��ل 
خم����ت����ارة ب���ع���ن���اي���ة م����ن الأ������ش�����واق 
ال�شرتاتيجية  الأه����م����ي����ة  ذات 
للتجارة  ال��دول��ي��ة  اخل��ري��ط��ة  على 

وال�شتثمار عاملياً واإقليمياً.
اتفاقيات  اإن  م��ع��ال��ي��ه  واأ������ش�����اف 
ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة التي 
تربمها دول��ة الإم���ارات مع الدول 
�شال�شل  تاأمني  يف  ت�شهم  ال�شريكة 
ال���ت���وري���د واإزال�������ة احل���واج���ز اأم����ام 
التجارة وال�شتثمار وت�شريع تدفق 
ال�شلع واخلدمات وروؤو�س الأموال 

واأ���ش��ح��اب امل��واه��ب وامل���ه���ارات، مبا 
اأكر  مل�شتقبل  متيناً  اأ�شا�شاً  ي�شع 
منواً وا�شتدامة لالقت�شاد العاملي.

الوا�شع  بالإجماع  الزيودي  واأ�شاد 
اج��ت��م��اع��ات وزراء  ���ش��ه��دت��ه  ال����ذي 
ال�����ت�����ج�����ارة وال�����ش����ت����ث����م����ار ل�����دول 
ال��ع�����ش��ري��ن ع��ل��ى فوائد  جم��م��وع��ة 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة وق��درت��ه��ا على 
خلق الفر�س وحتفيز النمو ودعم 
التنمية القت�شادية والجتماعية، 
العمل  موا�شلة  �شرورة  اإىل  داعياً 
الق�شايا  ملعاجلة  والبناء  امل�شرتك 
ت��ق��ف يف طريق  ال���ت���ي ق���د  امل��ل��ح��ة 
حتقيق ه��ذا ال��ه��دف، وذل��ك عرب: 
املفتوحة  العاملية  ال��ت��ج��ارة  تعزيز 
والفعالة،  وال�����ش��ام��ل��ة  وال���ع���ادل���ة 

التوريد.
األقاها  ال��ت��ي  الكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
معاليه اأمام “احلوار العام لفريق 
ع��م��ل ال��ت��ج��ارة وال���ش��ت��ث��م��ار لدول 
الذي   B2 ال��ع�����ش��ري��ن«  جم��م��وع��ة 
انعقد يف اإندوني�شيا بح�شور اأكر 
م���ن 700 م�����ش��ارك م���ن ال�����وزراء 
وكبار امل�شوؤولني وممثلي منظمات 
الأعمال يف دول جمموعة الع�شرين 
وع��دد م��ن ال���دول الأخ���رى، وذلك 
وفد  معاليه  ت��روؤ���س  هام�س  على 
الدولة امل�شارك يف اجتماعات وزراء 
ملجموعة  وال���ش��ت��ث��م��ار  ال���ت���ج���ارة 
ا�شت�شافته  ال�������ذي  ال���ع�������ش���ري���ن 

اإندوني�شيا موؤخراً.
وي�����ع�����د ف�����ري�����ق ع����م����ل ال����ت����ج����ارة 

ال��ت��ج��ارة وال���ش��ت��ث��م��ار خالل  عمل 
الج���ت���م���اع���ات ال�����وزاري�����ة ل������وزراء 
دول  يف  وال����ش���ت���ث���م���ار  ال����ت����ج����ارة 

جمموعة الع�شرين.
وقال معايل ثاين الزيودي موجهاً 
 :B20 يف  امل�شاركني  اإىل  خطابه 
اقت�شادي  منو  حتقيق  ميكننا  »ل 
من  اإل  وم�شتدام  و�شامل  م��ت��وازن 
خ����الل الج���ت���م���اع وال���ت���ح���دث مع 
وامل�شدرين  وامل�شنعني  ال�شركات 
ومنظمات  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 

جمتمع الأعمال«.
ودع��������ا م����ع����ايل ث�������اين ال�����زي�����ودي 
امل�شاركني اإىل موا�شلة العمل على 
يواجهها  التي  التحديات  مواجهة 
القت�شاد العاملي واحلر�س على األ 

جمموعة  ل�������دول  وال�����ش����ت����ث����م����ار 
الرئي�شي  املنرب   B20 الع�شرين 
للحوار بني جمتمع الأعمال العاملي 
واحد  وه��و  الع�شرين،  وجمموعة 
الثمانية  التوا�شل  من جمموعات 
التي  ال��ع�����ش��ري��ن  جم��م��وع��ة  �شمن 
اإىل  وي��ه��دف   ،2010 يف  تاأ�ش�شت 
دفع  بكيفية  ال��وع��ي  م�شتوى  رف��ع 
التجارة وال�شتثمار لعجلة التعايف 
والنمو القت�شادي والتنمية حول 
العامل. وخالل احلوار العام لفريق 
ع��م��ل ال��ت��ج��ارة وال���ش��ت��ث��م��ار لدول 
نقل  ي��ت��م  الع�شرين”  جم��م��وع��ة 
ال�شرتاتيجية  املناق�شات  وتعزيز 
القابلة  ب��ال��ت��و���ش��ي��ات  امل��ح��ي��ط��ة 
ي���ط���وره���ا فريق  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

ن�شّيع التقدم احلا�شل من خالل 
م�شار التجارة وال�شتثمار ملجموعة 
الع�شرين وكذلك “حزمة جنيف” 
يف امل��وؤمت��ر ال����وزاري ال��ث��اين ع�شر 

ملنظمة التجارة العاملية.
الرائد  التجربة  معاليه  وع��ر���س 
قاعدة  تو�شيع  الإم���ارات يف  لدولة 
العامل  ح��ول  التجاريني  �شركائها 
التدفقات  زي������ادة  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا 
التجارية وال�شتثمارية كم�شاهمة 
اإنعا�س  اإع��ادة  من الدولة يف جهود 
القت�شاد العاملي، وذلك من خالل 
التفاقيات  من  جديد  جيل  تبني 
ال�����ت�����ج�����اري�����ة ه�������ي ال�����������ش�����راك�����ات 
اإىل  م�شرياً  ال�شاملة،  القت�شادية 
 3 اأب���رم���ت ب��ال��ف��ع��ل  اأن الإم�������ارات 

يف كلمته اأمام احلوار العام لفريق عمل التجارة وال�شتثمار لدول جمموعة الع�شرين

ثاين الزيودي: الإمارات توؤمن باأن حرية تدفق التجارة 
وال�ستثمار  ت�سمن منو القت�ساد العاملي وتخطي التحديات الراهنة

اإجمايل  م��ن   5% م��ن  ي��ق��رب  م��ا  اأي   ،2022 يونيو  بنهاية  دولر  مليار 
ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر عاملياً يف جورجيا.

اأم�����س الأول  امل��ح��ادث��ات التي انطلقت  ان��ط��الق اجل��ول��ة الأوىل م��ن  وي��اأت��ي 
وت�شتمر اىل غد بهدف التو�شل اإىل اتفاقية �شراكة اقت�شادية �شاملة بني 
الإمارات وجورجيا �شمن خطة الدولة لتو�شيع قاعدة �شركائها التجاريني 
تنفيذاً لربنامج التفاقيات القت�شادية العاملية املعلن العام املا�شي �شمن 
اتفاقيات   3 بالفعل  الإم����ارات  دول��ة  اأب��رم��ت  وق��د  اخلم�شني”،  “م�شاريع 
وقد  واإندوني�شيا،  واإ�شرائيل  الهند  من  كل  مع  �شاملة  اقت�شادية  �شراكة 
والثالثة  الثانية  تدخل  فيما  املا�شي،  مايو  يف  التنفيذ  حيز  الأوىل  دخلت 
حيز التنفيذ قريباً، ويف الوقت ذاته تتوا�شل جولت املحادثات الرامية اإىل 
التو�شل لتفاقيات مثيلة مع كل من تركيا ، بالإ�شافة اإىل دول اأخرى ذات 

اأهمية ا�شرتاتيجية عاملياً واإقليمياً على خريطة التجارة الدولية.

مع جورجيا التي تربطها بدولة الإمارات عالقات دبلوما�شية واقت�شادية 
معاليه:  املا�شية.” واأ���ش��اف  الأع���وام  خ��الل  م�شتمراً  ت��ط��وراً  ت�شهد  قوية 
بالعالقات  الرتقاء  يف  ت�شاهم  لتفاقية  التو�شل  ت�شتهدف  املحادثات  “اإن 
على  الرتكيز  مع  اأرح��ب،  اآف��اق  اإىل  الدولتني  بني  وال�شتثمارية  التجارية 
وال�شياحة،  ال�شطناعي  الذكاء  وتطبيقات  الزراعة  مثل  حيوية  قطاعات 
القطاع اخلا�س  ق��درات  تعزيز  العمل على  والطاقة، وغريها، مع  والنقل، 
الأ�شواق،  اإىل  النفاذ  الأعمال، وحت�شني  النا�شئة ورواد  لل�شركات  والرتويج 
وزيادة حجم التجارة الثنائية ب�شكل م�شتدام. وهذا يعك�س التزاماً م�شرتكاً 
بالنفع  امل�شرتكة ويعود  امل�شالح  التعاون مبا يحقق  بال�شتفادة من فر�س 
الكيت،  ويرتاأ�س �شعادة جمعة حممد  البلدين”.  على جمتمع الأعمال يف 
الفريق  القت�شاد  وزارة  الدولية يف  التجارة  ل�شوؤون  امل�شاعد  ال��وزارة  وكيل 
وال��ذي ي�شم ممثلني عن كل اجلهات  ه��ذه اجلولة  امل�شارك يف  الإم��ارات��ي 

املعنية يف الدولة. وت�شهد التجارة اخلارجية غري النفطية لدولة الإمارات 
العام اجلاري  اإذ جتاوزت يف الن�شف الأول من  مع جورجيا منواً متزايداً، 
%104 و%118 و%85 مقارنة  166 مليون دولر بنمو قيا�شي بلغ 
فيما  التوايل،  على  و2019  و2020   2021 اأع��وام  املثيلة من  بالفرتة 
جت��اوزت التجارة اخلارجية غري النفطية لدولة الإم��ارات مع جورجيا يف 
 52% بن�شبة  ومنت  اأمريكي،  دولر  مليون   223 قيمته  ما   2021 عام 
مقارنة بعام 2020، وبن�شبة %11 مقارنة بعام 2019 فيما ت�شكل دولة 
اإج��م��ايل حجم جت��ارة جورجيا مع الدول  %63 من  اأك��ر من  الإم���ارات 
اإىل اقرتابها من  املبا�شر بني اجلانبني  العربية. وت�شري بيانات ال�شتثمار 
اأهم  2022. كما تعد دولة الإم��ارات  1.5 مليار دولر حتى نهاية يونيو 
جورجيا،  اإىل  العربية  ال��دول  من  املبا�شرة  الأجنبية  لال�شتثمارات  م�شدر 
 1.231 قيمته  باإجمايل  عاملياً،  ال�شتثمارات  لتلك  م�شدر  اأك��رب  و�شاد�س 

•• تبلي�شي-وام:

من  الأوىل  اجل��ول��ة  اأع��م��ال  تبلي�شي  اجل��ورج��ي��ة  العا�شمة  ف��ى  ت��وا���ش��ل��ت 
املحادثات الرامية اإىل التو�شل لتفاقية �شراكة اقت�شادية �شاملة بني دولة 
الدولتني  يف  القت�شادي  النمو  يحفز  مبا  جورجيا  وجمهورية  الإم���ارات 

ويتوج العالقات العميقة واملتنامية بينهما.
وقال معايل الدكتور ثاين الزيودي: “توا�شل دولة الإمارات تو�شيع قاعدة 
وعاملياً،  اإقليمياً  ا�شرتاتيجية  اأهمية  ذات  اأ�شواق  مع  القت�شادية  �شراكاتها 
اإىل م�شاعفة جتارتها اخلارجية غري النفطية،  الرامية  تنفيذاً خلططها 
 3 اإىل  و���ش��وًل  الوطني  القت�شاد  م�شاعفة  جهود  يف  امل�شاهمة  وبالتايل 
اجلولة  انطالق  اأهمية  تاأتي  هنا  وم��ن   ،2030 بحلول  دره��م  تريليونات 
الأوىل من املحادثات الرامية اإىل التو�شل لتفاقية �شراكة اقت�شادية �شاملة 

الحتاد لئتمان ال�سادرات توؤ�س�س مكتبا متثيليا جديدا يف غرفة ال�سارقة

فالي دبي تبداأ رحالتها املنتظمة اىل مننكان الأوزبكية

دوكاب تزود امل�سروع الأكرب من نوعه يف العامل للطاقة ال�سم�سية يف اأبوظبي بحلول الكابالت ذات اجلهد العايل

فر�س  تعزيز  على  �شتعمل  اجل��دي��دة  ال��رح��الت  و�شتعمل 
من  املزيد  متكني  اإىل  وتطلع  بلدينا  بني  والتجارة  ال�شفر 
امل�شافرين من دولة الإمارات واملنطقة من زيارة هذا البلد 
يف  الثالثة  وجهاتنا  م��ن  اأي  ع��رب  وثقافيا  تاريخيا  الغني 

اأوزبك�شتان ».

•• دبي-وام:

تعزيز  دب������ي  ف������الي  ت����وا�����ش����ل 
اأوزب���ك�������ش���ت���ان مع  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف 
اىل  املنتظمة  رح��الت��ه��ا  ان��ط��الق 
ب���واق���ع رحلتني  م��دي��ن��ة من��ن��ك��ان 
ا���ش��ب��وع��ي��ا ح��ي��ث ت��ع��د ف���الي دبي 
ت�شري  وطنية  ط��ريان  �شركة  اأول 
رح�����الت م��ب��ا���ش��رة م���ن دب����ي اإىل 
من��ن��ك��ان، ث���ال���ث اأك�����رب م��دي��ن��ة يف 

اأوزبك�شتان.
و�شتعمل الرحالت من املبنى رقم 
 BXD ال���دويل  دب��ي  مبطار   2
ب��واق��ع م��رت��ني يف الأ���ش��ب��وع يومي 

الأربعاء وال�شبت.
دبي  ل�شركة فالي  التنفيذي  الرئي�س  الغيث  واأع��رب غيث 
عن �شكره لل�شلطات املخت�شة و حاكم مننكان �شافكاجتون 
عبدالرازقوف على دعمهم وجهودهم لطالق رحالتنا اىل 
هذه املدينة م�شيفا “ نلتزم بتو�شيع �شبكتنا يف اأوزبك�شتان 

مثالية  من�شة  ي��ع��د  ح��ي��ث  دب���ي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
امل�شتجدات  واأح��دث  املو�شوعات  اأهم  ومناق�شة  لعر�س 
يف جمالت عدة ت�شمل املياه والطاقة والإدارة البيئية 
والتنمية امل�شتدامة وتقنيات تر�شيد ا�شتهالك الكهرباء 
وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، وف��ر���ش��ة ل��ب��ن��اء ال�����ش��راك��ات وعقد 

ال�شفقات والتعرف على احتياجات ال�شوق.
اأع����رب حم��م��د امل���ط���وع، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة 
دوكاب، عن فخره بالتعاون مع �شركة اأبوظبي الوطنية 
اأحد  لت�شغيل  م�����ش��درا  ت��ع��د  وال��ت��ي  ل��ل��ط��اق��ة )ط���اق���ة( 
امل�شاريع املرموقة يف جمال الطاقة املتجددة من خالل 
القدرات  يعك�س  ما  ال�شم�شية،  للطاقة  الظفرة  حمطة 
الهند�شية والتقنية التي تتمتع بها ال�شركة يف تقدمي 
اأعلى املعايري العاملية يف حلول الكابالت. حيث �شاهمت 
ال�شم�شية  الطاقة  م�شاريع  م��ن  العديد  ببناء  دوك���اب 

الطاقة  م�شاريع  اأك��رب  من  م�شروعني  اإىل  ال�شم�شية، 
 ”1 “�شم�س  العامل، هما م�شروع حمطة  ال�شم�شية يف 
يف اأبوظبي وم�شروع “جممع حممد بن را�شد اآل مكتوم 

للطاقة ال�شم�شية” يف دبي.
يف  “�شنع  ملبادرة  الداعمني  اأح��د  كونها  من  وانطالقاً 
حلول  توفري  على  دوك���اب  دور  يقت�شر  ل  الإمارات”، 
الإم���ارات  دول��ة  يف  ال��رائ��دة  الطاقة  مل�شاريع  الكابالت 
فح�شب، بل ميتد اأي�شاً اإىل دعم املنتجات وال�شركات يف 
القطاعات امل�شاندة الأخرى لرت�شيخ القدرات ال�شناعية 
اأهم ال�شركات من  اإح��دى  للدولة. وتتعاون دوك��اب مع 
“الإمارات  �شركة  مثل  الإم���ارات���ي  ال�شناعي  القطاع 
كيزاد  ال�شناعية  خليفة  ومدينة  لالأملنيوم”  العاملية 
وبروج، بينما حت�شل اأي�شاً على العديد من املواد اخلام 

واملتطلبات من موؤ�ش�شات عاملة يف الإمارات.

•• دبي -وام:

اأعلنت جمموعة دوكاب، عن ح�شولها على عقد تنفيذ 
 EPC والت�شييد  وامل�����ش��رتي��ات  الهند�شية  الأع���م���ال 
كيلو   400 ب��ق��درة  ك��اب��الت  وتركيب  لتوريد  بالكامل 
ف��ول��ت وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا ل��رب��ط حم��ط��ة ال��ظ��ف��رة للطاقة 
ل�شركة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  بال�شبكة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�شم�شية 
وي�شمل  الإم��ارة.  تران�شكو يف  والتحّكم  للنقل  اأبوظبي 
والت�شغيل  الخ��ت��ب��ار  ع��م��ل��ي��ات  ت��غ��ط��ي��ة  اأي�����ش��اً  ال��ع��ق��د 
واجلودة  التميز  م�شتويات  اأعلى  ي�شمن  للم�شروع مبا 

يف نقل الكهرباء.
وياأتي الإعالن عن امل�شروع تزامناً مع م�شاركة دوكاب 
للمرة الرابعة ع�شر يف معر�س تكنولوجيا املياه والطاقة 
والبيئة ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�شية الذي تنظمه 

الإم��ارات ب�شكل م�شتمر، وتقوم الآن  املختلفة يف دول��ة 
بتوريد الكابالت الالزمة لأكرب ثالثة م�شاريع للطاقة 

ال�شم�شية يف الدولة.
اأولوي  ب�شكل  ال��دول��ة  دع��م جهود  واأك���د احل��ر���س على 
وت��ع��زي��ز احل��د من  امل��ن��اخ��ي  التغري  ل��ظ��اه��رة  للت�شدي 
والتي  روؤيتنا  مع  يتما�شى  مبا  الكربونية،  النبعاثات 
 ‘2050 ل��ل��ط��اق��ة  ’ ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الإم�������ارات  ت��دع��م 
اإجمايل  يف  النظيفة  الطاقة  م�شاهمة  لرفع  الهادفة 
مزيج الطاقة املنتجة يف الدولة من %25 اإىل 50% 

بحلول عام 2050«.
وميثل م�شروع الظفرة اأحدث م�شروع رئي�شي للطاقة 
ال�����ش��رك��ة ق��د قامت  امل��ت��ج��ددة ل�شركة دوك����اب. وك��ان��ت 
 SolarBICC بتوريد منتجاتها من كابالت دوكاب
الطاقة  ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  خ�شي�شاً  امل�شممة 

•• ال�شارقة -وام: 

لئتمان  الحت������اد  “�شركة  اأ���ش�����ش��ت 
الئتمان  حماية  �شركة  ال�شادرات” 
مكتبها  الحتادية  للحكومة  التابعة 
التمثيلي اجلديد يف ال�شارقة، وذلك 
بهدف دعم م�شرية التنوع القت�شادي 
الت�شدير  واإع�����������ادة  وال�����������ش�����ادرات 
وال�شتثمار الأجنبي وامل�شاهمة ب�شكل 
رئي�شي يف رفع م�شاهمة القطاع غري 

النفطي يف القت�شاد الوطني.
التمثيلي  امل���ك���ت���ب  اإط�������الق  ي���ه���دف 
عمل  ن���ط���اق  ت��و���ش��ي��ع  اإىل  اجل����دي����د 
الحت���������اد لئ����ت����م����ان ال�����������ش�����ادرات يف 
الإمارات ال�شمالية بدعم من �شركائها 
فريق  متكني  وبالتايل  احلكوميني، 
تطوير الأع��م��ال يف الحت��اد لئتمان 
ب�شهولة  ال���و����ش���ول  م���ن  ال�������ش���ادرات 
ال�شارقة  يف  املقيمني  امل�شدرين  اإىل 
ع��ل��ى خدمات  ح�����ش��ول��ه��م  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
امل�����ش��اري��ع وحلول  ال��ت��اأم��ني ومت��وي��ل 
حيث  من  واملنا�شبة  الفعالة  التاأمني 
ال��ت��ك��ل��ف��ة ل��ت��و���ش��ي��ع اأع���م���ال���ه���م على 

م�شتوى العامل.
ال�شادرات  لئتمان  الحت��اد  واتخذت 
هذه املبادرة ا�شتجابة للطلب املتزايد 
الئتمان  ت���اأم���ني  ب��اأه��م��ي��ة  وال���وع���ي 
ال�شادرات  متويل  وح��ل��ول  ال��ت��ج��اري 
م���ن ق��ب��ل امل�����ش��دري��ن الإم���ارات���ي���ني، 
مثالية  عمل  بيئة  توفري  جانب  اإىل 
ملجتمع الأعمال يف الإمارة من خالل 
�شبكتها  اإىل  ج��دي��د  م��ك��ت��ب  اإ���ش��اف��ة 
ال��وا���ش��ع��ة، ك��م��ا يف اإم���ارت���ي اأب���و ظبي 
ودبي. ياأتي افتتاح املكتب يف �شبتمرب 
التفاهم  مذكرات  اأعقاب  يف   2022

املحليني  ل��ل��م�����ش��دري��ن  ح��ي��ث مي��ك��ن 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  وال�������ش���رك���ات 
ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ح��ل��ول ال��ت��اأم��ني على 
الئتمان التجاري اخلا�شة بال�شركة.. 
اجل��دي��د يف  التمثيلي  امل��ك��ت��ب  ي��ع��د  و 
مهمة  خطوة  ال�شارقة  جت��ارة  غرفة 
لتعزيز هذا التعاون من اأجل تو�شيع 
ال�شركات  خل��دم��ة  احل��ال��ي��ة  �شبكتنا 
 ، ال�شمالية  الإم����ارات  يف  الإم��ارات��ي��ة 
العاملي  والتو�شع  النمو  يدعم  مب��ا  و 

لتلك ال�شركات.
الئتمان  رئ��ي�����س ح��م��اي��ة  اأك����د  ف��ي��م��ا 
ال���ت���ج���اري ومت����وي����ل ال���������ش����ادرات يف 
ال�شادرات،  لئ��ت��م��ان  الحت���اد  �شركة 
املحلية  ال�شركات  دعم  جلفار،  ماجد 
اأثناء  م�شتحقاتها  �شمان  خالل  من 

التداول يف الأ�شواق الدولية.

اأن  من  واثقون  نحن  العامل..  اأنحاء 
ال�شادرات  لئ��ت��م��ان  الحت����اد  ح��ل��ول 
توفر حافًزا واإلهاًما كبرًيا لل�شركات 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن بيئة  الإم����ارات����ي����ة 
مكانة  تعزز  ل  والتي  احل��رة،  ال�شوق 
للتجارة  كوجهة  التاريخية  ال�شارقة 
فح�شب،  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  العاملية 
ب����ل ت���دع���م م���ك���ان���ة دول������ة الإم��������ارات 
وعاملياً  اإقليمياً  رائ��د  اأع��م��ال  كمركز 
من  ال��رغ��م  على  الت�شدير  ���ش��وق  يف 
ال���ش��ط��راب��ات ال�����ش��دي��دة يف ال����دورة 

القت�شادية احلالية ».
احلو�شني  اهلل  عبد  ق��ال  جانبه  م��ن 
والتوزيع  التجارية  الأع��م��ال  م��دي��ر 
�شركة  يف  ال�شرتاتيجية  وال�شراكات 
الحتاد لئتمان ال�شادرات اإن ال�شركة 
تهدف اإىل اإن�شاء بيئة اأعمال جديدة 

وم�شاعدتها  ال�شمالية،  الإم�����ارة  يف 
م�شرفية  ق��رو���س  على  احل�شول  يف 
ومرنة  متعددة  ائتمانية  ب�شمانات 
بالإ�شافة اإىل حلول تاأمينية ومتويل 
�شت�شاهم  بدورها  والتي  ل�شادراتها، 
التجارية اخلارجية  اأعمال  تعزيز  يف 
غري  ال�شادرات  قطاع  دع��م  وبالتايل 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  النفطية 

املتحدة والنمو القت�شادي«.
�شلطان  اهلل  �شعادة عبد  ق��ال  ب���دوره، 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س، 
“اإن  ال�������ش���ارق���ة:  و����ش���ن���اع���ة  جت������ارة 
احل�������ش���ور ال���ق���وي ل�����ش��رك��ة الحت����اد 
للحكومة  التابعة  ال�شادرات  لئتمان 
الحتادية يف ال�شارقة، �شيعطي ميزة 
الذين  وال��ت��ج��ار  لل�شركات  اإ���ش��اف��ي��ة 
ي�شتثمرون يف اأ�شواق النمو يف جميع 

الثالث التي وقعتها الحتاد لئتمان 
ال�����ش��ادرات م��وؤخ��ًرا م��ع غرفة جتارة 
ال�����ش��ارق��ة، وه��ي��ئ��ة املنطقة  و���ش��ن��اع��ة 
املنطقة  ، وه��ي��ئ��ة  ب��احل��م��ري��ة  احل���رة 

احلرة ملطار ال�شارقة الدويل .
امل���ك���ت���ب م����ن قبل  ت���وف���ري  ���ش��ي��ت��م  و 
ال�شارقة..  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
التفاو�س  ال�شركة يف مرحلة  اأن  كما 
الإم���ارات  م��ع اجل��ه��ات احلكومية يف 
ل��ف��ت��ح مكاتب  الأخ�������رى  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
وراأ����س  ع��ج��م��ان  يف  مم��اث��ل��ة  متثيلية 

اخليمة والفجرية.
ويف الأ�شهر اخلم�شة الأوىل من هذا 
العام تركت الحتاد لئتمان ال�شادرات 
تاأثرًيا كبرًيا على جمتمعات التجارة 
ال�شمالية  الإم��������ارات  يف  والأع����م����ال 
يف  ا�شتثنائي  منو  حتقيق  خ��الل  من 
يف  امل�شمونة،  النفطية  غري  التجارة 
اإماراتي  دره��م  مليار   1.5 ال�شارقة 
درهم  504 ماليني  راأ���س اخليمة   ،
مليون   102 ال���ف���ج���رية  اإم�����ارات�����ي 
282 مليون درهم و  درهم، عجمان 

اأم القيوين 159 مليون درهم.
الرئي�س   ، فال�شيوين  ما�شيمو  وق��ال 
لئتمان  الحت���اد  ل�شركة  التنفيذي 
املكتب  اإط�������الق  “اإن  ال���������ش����ادرات: 
الحتاد  ل�����ش��رك��ة  اجل��دي��د  التمثيلي 
لئ��ت��م��ان ال�����ش��ادرات يف ال�����ش��ارق��ة هو 
التو�شعية  ا�شرتاتيجيتنا  م��ن  ج��زء 
ال����ت����ي ت��ن�����ش��ج��م م����ع اأه���������داف دول����ة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف دعم 
التجارة  لقطاعي  التناف�شية  القدرة 

وال�شادرات الغري نفطية«.
واأ�شاف : “�شيكون العائد كبريا من 
خالل دعم ومتكني ال�شركات املحلية 

- الإمارات تتبنى جياًل جديدًا من التفاقيات التجارية هو ال�شراكات القت�شادية
 ال�شاملة الهادفة لتحفيز التجارة وال�شتثمار بني اأرجاء العامل 

- حتديات القت�شاد العاملي تتطلب املزيد من ت�شافر اجلهود الدولية لتحفيز التدفق
 التجاري وال�شتثماري والبتعاد عن احلمائية
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

احتفلت  اأم���������س،  ���ش��اب��ق  وق����ت  يف 
الر�شمي  ب���الف���ت���ت���اح  اإي���ط���ال���ي���ا 
ملعر�س ويتيك�س 2022 )معر�س 
تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة( 
وذلك  ال�شم�شية،  للطاقة  ودب���ي 
العاملي  ال���ت���ج���اري  دب����ي  م��رك��ز  يف 
اإيطالية،  �شركة   51 ح�شور  م��ع 
اأكرب م�شاركة لها على  والتي تعد 

الإطالق يف دورة هذا العام.
ب��ت��ن��ظ��ي��م م�����ن وك�����ال�����ة ال���ت���ج���ارة 
الإي��ط��ال��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع �شفارة 
العربية  الإم���������ارات  يف  اإي���ط���ال���ي���ا 
العامة  وال���ق���ن�������ش���ل���ي���ة  امل����ت����ح����دة 
اجلناح  ي��ق��ع  دب�����ي،  يف  لإي��ط��ال��ي��ا 
ي�شت�شيف  )ال��������ذي  الإي������ط������ايل 
اأ�شل  م���ن  اإي��ط��ال��ي��ة  ���ش��رك��ة   45
القاعة  اإي��ط��ال��ي��اً( يف  ع��ار���ش��اً   51
�شة  متخ�شّ ���ش��رك��ات  وي�����ش��م   ،6
امل����ك����ون����ات  اأح����������دث  ت�������ش���ن���ي���ع  يف 
حلول  وت���ق���دمي  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
متقدمة لقطاع الطاقة املتجددة.

دبي  حكومة  روؤي��ة  اإيطاليا  تدعم 
م�شتدام،  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ل��ب��ن��اء  ك��ل��ي��اً 
دوراً  وي��ت��ي��ك�����س  م��ع��ر���س  وي��ل��ع��ب 
م��ه��م��اً يف ق���ي���ادة امل��ن��اق�����ش��ات حول 

عام  ب��ح��ل��ول  امل��ائ��ة  يف   32 بن�شبة 
العالقات  اإىل  وبالنظر   ».2030
ال���ت���ج���اري���ة م����ع دول������ة الإم��������ارات 
اإيطاليا  حتتل  امل��ت��ح��دة،  العربية 
املرتبة الرابعة يف ت�شدير التقنيات 
م�شادر  يف  ح�����ش��ري��اً  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
م�شخات  متّثل  املتجددة.  الطاقة 
و�شواغط  ت��ف��ري��غ��ه��ا،  اأو  ال���ه���واء 
الهواء اأو الغازات الأخرى واملراوح، 
واأغطية ال�شفاط اأو اإعادة التدوير 
املزودة مبراوح مدجمة، ما يقرب 
احل�شة  م����ن   %50 ن�����ش��ب��ة  م����ن 
الثنائيات  ت�شكل  بينما  ال�شوقية، 
اأ�شباه  واأج��ه��زة  وال��رتان��ز���ش��ت��ورات 
مبا  لل�شوء،  احل�شا�شة  املو�شالت 
الكهرو�شوئية  اخل��الي��ا  ذل���ك  يف 
ج��زءاً من هذه الفئة التي �شهدت 
اأكرب ارتفاع يف الطلب من عام اإىل 
الف�شل  يف   %127+( بن�شبة  اآخ��ر 
تليها   ،)2022 ع���ام  م���ن  الأول 
بن�شبة  ال��ق��ي��ادة  واآلت  امل��ح��رك��ات 

الب�شائع  ق��ي��م��ة  يف  زي�����ادة   %56
امل�شتوردة اإىل الإمارات حتى يونيو 

.2022
املفّو�س  ���ش��ك��ارب��ا،  اأم���ي���دي���و  ق����ال 
ال��ت��ج��ارة الإي���ط���ايل يف الإم�����ارات 
اإيطاليا  “اإن  امل��ت��ح��دة:  ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  والإم��������������ارات 
جهودهما  يف  مت��ام��اً  م��ت��وائ��م��ت��ان 
التحديات  مل���واج���ه���ة  امل�������ش���رتك���ة 
معر�س  وي��ع��د  احل��ال��ي��ة،  املناخية 
ملوا�شلة  املثالية  املن�شة  ويتيك�س 
التجارية  ال����ع����الق����ات  ت���ط���وي���ر 
ال���ط���اق���ة  ق�����ط�����اع  ال����ث����ن����ائ����ي����ة يف 

املتجددة.
م���ع من���و ����ش���ادرات امل��ن��ت��ج��ات اإىل 
بقيمة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
عام  يف  ي���ورو  مليون   154 بلغت 
امل�����ورد  اإي���ط���ال���ي���ا  ت���ع���د   ،2021
البلد  ل���ه���ذا  ال����ث����اين  الأوروب�����������ي 
بتقنيات  الأم�������ر  ي��ت��ع��ل��ق  ع���ن���دم���ا 
وتوا�شل  املتجددة.  الطاقة  قطاع 

ه�����ذا امل���و����ش���وع وت����ق����دمي اأح�����دث 
التكنولوجيا  اإل���ي���ه  ت��و���ش��ل��ت  م���ا 
لتحقيق م�شتقبل واقت�شاد اأخ�شر 

واأكر ا�شتدامة. 
الطاقة  ق���ط���اع  ت��ق��ن��ي��ات  ���ش��ه��دت 
زيادة مطردة على مدى  املتجددة 
امل��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث بلغت  ال�����ش��ن��وات 
عام  يف  ي���ورو  مليار   4.6 قيمتها 
اإيطاليا  �شمعة  وتعززت  2021؛ 
باأ�شا�شات  ت��ت��م��ت��ع  ك��ون��ه��ا  ع���امل���ي���اً 
ق��وي��ة يف ج����ودة ال��ت�����ش��ن��ي��ع، حيث 
املتجددة  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  ���ش��ّج��ل 
بن�شبة  الإيطالية  ال�شادرات  منو 
يورو،  مليار   2.7 لتبلغ   %15.6
ال�����ش��ادرات مقارنة  اإج��م��ايل  قيمة 

بالعام ال�شابق.
ال�شدارة  م��وق��ع  اإي��ط��ال��ي��ا  حت��ت��ل 
يف ت��ط��ب��ي��ق الق��ت�����ش��اد ال���دائ���ري 
يف اأوروب�������������ا، وم������ن اأج��������ل ذل�����ك، 
�شت خطتها الوطنية للتعايف  خ�شّ
ملياري  م���ن  اأك����ر   )PNRR(

ا�شرتاتيجيات  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ي������ورو 
الفّعالة،  ال�����دائ�����ري  الق���ت�������ش���اد 
لإدارة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وت���وف���ري 
وجمع النفايات الع�شوية واملرنة. 
تدوير  ب�����اإع�����ادة  اإي���ط���ال���ي���ا  ت���ق���وم 
والنفايات  اخل���ا����ش���ة  ال���ن���ف���اي���ات 
بن�شبة  ال�������ش���ل���ب���ة  احل���������ش����ري����ة 
اأي  م��ن  اأك���ر  امل���ائ���ة،  79.5% يف 
اأخ��رى )�شجلت  اأوروب��ي��ة  مقاطعة 
 %66 وفرن�شا   %69 ن�شبة  اأملانيا 
تقدماً  و�شجلت   ،)%49 واإ�شبانيا 
الأوروب���ي  املتو�شط  ع��ن  ملحوظاً 
نتيجة  وه����ي   .%48.6 ب��ن�����ش��ب��ة 
���ش��ن��وي يف  ان��خ��ف��ا���س  ت������وؤدي اإىل 
مليون   23 اإىل  ت�شل  النبعاثات 
البرتول  من  مكافئة  كقيمة  طن 
كقيمة مكافئة  مليون طن   63 و 
م��ن ث���اين اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون. يتم 
ن�شبة  م��ن   %50 ح����وايل  حت��وي��ل 
ال���ن���ف���اي���ات امل����ع����اد ت���دوي���ره���ا اإىل 
ا�شتخدامها يف  اإع���ادة  م��واد ميكن 

التحتية.  والبنية  البناء  قطاعي 
من  ن��ق��ط��ة   268 ر����ش���ي���د  وم�����ع 
اإيطاليا  ت��ت�����ش��در   ،300 اأ����ش���ل 
الكفاءة  الأوروب��ي��ة مبوؤ�شر  ال��دول 
م��ع موؤ�شر  امل�����وارد.  ا���ش��ت��خ��دام  يف 
الإنتاجية  العتبار  عني  يف  ياأخذ 
ا�شتخدام  عند  الفّعالة  وال��ك��ف��اءة 
والطاقة  وامل�����ي�����اه  اخل������ام  امل��������واد 
الدفيئة.  غ��ازات  انبعاثات  وكثافة 
املتو�شط  اأع��ل��ى م��ن  وه���و ر���ش��ي��د 
ي��ب��ل��غ )147  ال������ذي  الأوروب����������ي 
وفرن�شا   )157( واأمل��ان��ي��ا  نقطة( 

)152( واإ�شبانيا )142(.
و�شّرح �شعادة جوزيبي فينوكيارو، 
دبي:  يف  لإيطاليا  ال��ع��ام  القن�شل 
ب���دول���ة  اإي����ط����ال����ي����ا  ع����الق����ة  “اإن 
طويلة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الأمد ومتنوعة، من خالل التعاون 
يف العديد من القطاعات املختلفة 
ترتاوح  امل��زي��د.  حتقيق  واإمكانية 
الهتمام  ذات  الرئي�شية  املجالت 

حلول  اإىل  الب��ت��ك��ار  م��ن  امل�شرتك 
ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة وامل����ي����اه، ومن 
التحتية  البنية  اإىل  التكنولوجيا 
واملتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات 
الذكية  واملدن  النا�شئة  وال�شركات 
وكلها   - ال�����دائ�����ري  والق���ت�������ش���اد 
الإم����ارات  دول���ة  روؤي���ة  يف  اأ�شا�شية 
يف  ا���ش��ت��دام��ة  اأك���ر  اقت�شاد  لبناء 

امل�شتقبل.
مع كون اإيطاليا ثاين اأكرب م�شّنع 
اأوروب����ا و���ش��اد���س دول���ة م�شّدرة  يف 
يف  ح�شرياً  امل�شتخدمة  للتقنيات 
م�شادر الطاقة املتجددة يف العامل، 
الإيطالية  ال�شركات  �شت�شتعر�س 
يف  م�شاركتها  خ��الل  من  خرباتها 
ال�����دورة ال��راب��ع��ة وال��ع�����ش��ري��ن من 
معر�س ويتيك�س. وكونها رائدة يف 
القطاع، ط��ّورت بالدنا خطة  ه��ذا 
واملناخ،  للطاقة  متكاملة  وطنية 
زي���ادة ح�شتها  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
املتجددة  ال���ط���اق���ة  م�������ش���ادر  م���ن 

الإيطالية  ال��ت�����ش��دي��ر  ���ش��ن��اع��ة 
على  والتطور  التدريجي  بالنمو 
زيادة  �شجلت  ح��ي��ث  ال�����ش��ن��ني،  م��ر 
بن�شبة 14% العام املا�شي مقارنة 

بعام 2020.
اختتم ال�شيد �شكاربا قائاًل »اليوم 
ويتيك�س  معر�س  يف  جم��دداً  نعود 
كفاءة  اأك��ر  اإيطالية  �شركات  م��ع 
من  ه��ي  ال�شتدامة  لأن  وم��ه��ارة، 
و�شعارنا  اأعمالنا؛  جدول  اأولويات 
ه����ذا ال���ع���ام ه���و »ال����ش���ت���دام���ة هي 

ال�شتدامة الإيطالية«.
املنتجني  ل����ق����اء  ل������ل������زّوار  مي���ك���ن 
اخلدمات  وم��ق��ّدم��ي  وامل�����ش��ّن��ع��ني 
ال���ق���ادم���ني م����ن اإي���ط���ال���ي���ا خالل 
مدى  على  ي�شتمر  ال���ذي  احل���دث 
�شيقدمون  ال���ذي���ن  اأي������ام،  ث��الث��ة 
البيئية  لل�شحة  متقدمة  ح��ل��وًل 
النفايات  وم��ع��اجل��ات  وال��غ��ذائ��ي��ة 
التاأهيل  اإعادة  املتكاملة وحمطات 
ومعدات  املياه  ومعاجلات  البيئي 
الكيميائية  امل��ي��اه واجل��رع��ات  ن��زح 
البحر  م���ي���اه  حت��ل��ي��ة  وحم����ط����ات 
والوقود البديل وم�شخات القيا�س 
واأنظمة  امل��ع��م��ل��ي��ة  والخ���ت���ب���ارات 
ال����ط����اق����ة امل�����ت�����ج�����ددة وحم����ط����ات 

ال�شتخدام املدين والزراعي.  

احتفلت بالفتتاح الر�شمي ملعر�ص ويتيك�ص 2022 

اإيطاليا تعزز التعاون مع دولة الإمارات لتحقيق م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة

تعزز  الوطنية  ال��ن��اق��الت 
عمان  �سلطنة  اإىل  رحالتها 
اأ�سبوعيا رح��ل��ة   79 ع��رب 

•• اأبوظبي-وام:

ال��وط��ن��ي��ة لدولة  ال���ن���اق���الت  ع����ززت 
الإمارات رحالتها اإىل �شلطنة عمان 
على مدار ال�شنوات املا�شية يف خطوة 
العمالء  ط��ل��ب  م��واك��ب��ة  ت�����ش��ت��ه��دف 
بني  الطريان  املطرد حلركة  والنمو 
البلدين يف ظل العالقات التاريخية 
القت�شادية  وال����رواب����ط  امل���ت���ج���ذرة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��را���ش��خ��ة ال��ت��ي تربط 

القيادتني وال�شعبني ال�شقيقني.
للطريان  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وك�����ش��ف��ت 
امل�������دين ل���وك���ال���ة اأن�����ب�����اء الإم���������ارات 
اأن الناقالت الوطنية ال�شت  “وام”، 
و”طريان  للطريان”  “الحتاد 
للطريان”  و”العربية  الإمارات” 
و”فالي دبي” و”ويز اأير اأبوظبي” 
اأبوظبي”  ل���ل���ط���ريان  و”العربية 
اأ�شبوعياً  رح��ل��ة   79 ن��ح��و  ي�����ش��ريون 

من الإمارات اإىل �شلطنة عمان.
“الحتاد  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو�����ش����ح����ت 
رحالت   10 نحو  ت�شري  للطريان” 
طائرات  ع��رب  م�شقط  اإىل  اأ�شبوعياً 
 ،»A321»و  »A320« اإي��رب��ا���س 
فيما ت�شري “طريان الإمارات” نحو 

7 رحالت اأ�شبوعياً اإىل م�شقط.

حتدي تكنولوجيا الغذاء يعلن عن تاأهل 30 �سركة نا�سئة للفوز بجائزة 2 مليون دولر اأمريكي
•• دبي-وام: 

مت الإعالن اأم�س عن اختيار 30 �شركة نا�شئة يف جمال التكنولوجيا الزراعية 
اإي��ج��اد حلول  اإىل  ت�شعى  والتي  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  ال��غ��ذاء من جميع  وتكنولوجيا 
مبتكرة لتحديات الأمن الغذائي، �شمن القائمة النهائية للفوز بجائزة حتدي 
الن�شخة  ت��ه��دف  اأم��ري��ك��ي.  دولر  مليون   2 بقيمة  العاملي  ال��غ��ذاء  تكنولوجيا 
القادم  العقد  تكنولوجيا  ا�شتك�شاف  اإىل  الغذاء  تكنولوجيا  حتدي  من  الثانية 
بكفاءة  التقليدية  ال��زراع��ة  ممار�شات  �شتغرّي  التي  والتقنيات  الب��ت��ك��ارات  من 
وا�شتدامة. ومت اإطالق التحدي يف اإك�شبو 2020 دبي بتنظيم من وزارة التغري 
ك�شريك رئي�شي. مت اختيار  “اأ�شباير”  اإىل جانب  املناخي والبيئة و”متكني” 
ال�شركات النا�شئة ال� 30 من اأ�شل 667 طلبا م�شاركة من 79 دولة، ما ميثل 
التحدي،  الأوىل من  بالن�شخة  امل�شاركة مقارنة  يف طلبات   ?52 بن�شبة  زي��ادة 

م�شار  دع��م  على   ADQ و”القاب�شة«  “�شالل”  �شركتا  رك��زت  وق��د  رئي�شية. 
اإنتاج الغذاء بالعتماد على خربتهما يف القطاع، فيما ركزت موؤ�ش�شة الإمارات 
“نعمة”  على دعم م�شار فقد وهدر الأغذية مبا يتما�شى مع املبادرة الوطنية 
والتي تهدف اإىل تغيري ال�شلوك املجتمعي للحد من فقد وهدر الغذاء وتعزيز 
لدولة  الغذائي  لالأمن  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اأه���داف  لتحقيق  ال�شتدامة 
الإمارات العربية املتحدة يف احلد من فقد وهدر الغذاء بن�شبة %50 بحلول 
العام 2030 متا�شياً مع الهدف 12.3 من اأهداف التنمية امل�شتدامة لالأمم 
املتحدة. وتاأكيداً على الطابع العاملي للم�شابقة، مت اختيار املر�شحني ال� 30 من 
خمتلف الدول. وقد جاء اأكرب عدد من ال�شركات النا�شئة املوؤهلة هذا العام من 
اململكة املتحدة، والإمارات، واإ�شرائيل، واإ�شبانيا، والوليات املتحدة الأمريكية، 
و�شنغافورة. كما �شهد حتدي تكنولوجيا الغذاء زيادة ملحوظة يف عدد امل�شاركني 
18 و35  47 من الفرق امل�شاركة بني  اأعمار  من فئة ال�شباب، حيث تراوحت 

الفائزين  ت��ك��رمي  مت  وق��د  دول���ة،   68 م��ن  م�شاركة  طلب   437 تلقت  وال��ت��ي 
اأ�شرتاليا واململكة العربية ال�شعودية والإم��ارات العربية املتحدة  ال�شابقني من 
واململكة املتحدة. ي�شتهدف التحدي امل�شاريع النا�شئة يف مراحلها الأوىل والتي 
ت�شعى اإىل ابتكار حلول لالأمن الغذائي بالعتماد على التكنولوجيا املتطورة. 
وي�شعى التحدي اإىل اإيجاد حلول فعالة ومبتكرة ملعاجلة حتديات اإنتاج الغذاء 
واإدارة  والراأ�شية  الداخلية  ال��زراع��ة  ذل��ك  ال��غ��ذاء، مبا يف  وه��در  وحتديات فقد 
النفايات واملواد املعاد تدويرها بكفاءة. ومن بني ال�شركات النا�شئة املوؤهلة، ركز 
ب�شكل  الرتكيز  مع  الغذاء  اإنتاج  حتديات  معاجلة  على  امل�شاركني  من   50%
كبري على تربية احل�شرات والأحياء املائية، واإدارة املزارع، واحللول القائمة على 
الطبيعة، والزراعة الدقيقة. فيما ركز باقي امل�شاركني من ال�شركات املوؤهلة على 
اإيجاد حلول لفقد الأغذية وهدرها، مبا يف ذلك تكنولوجيا اإدارة بقايا الطعام، 
ومن�شات م�شاركة الطعام، ومراقبة �شل�شلة التوريد، واإمكانية التتبع كموا�شيع 

اأبرز  من  �شخ�شاً   28 ت�شم  املر�شحني من قبل جلنة حتكيم  اختيار  عاماً. مت 
التقنية  ذل��ك جم���الت  ال��ق��ط��اع��ات، مب��ا يف  م��ن خمتلف  واملخت�شني  اخل���رباء 
والتجارة. ويف املرحلة التالية، �شيقوم �شركاء امل�شابقة باإجراء املقابالت لتقييم 
اأن  9 حّكام للتاأكد من  املر�شحني، يلي ذلك تقييم نهائي للمر�شحني من قبل 
كل مفهوم يتم حتليله بدقة ومن منظور �شامل. وت�شم جلنة التحكيم معايل 
مرمي بنت حممد املهريي، وزيرة التغري املناخي والبيئة والرئي�س امل�شارك يف 
�شركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  امل��ه��ريي،  املقرب  ورمي��ا  ال��غ��ذاء،  تكنولوجيا  حت��دي 
بن  خالد  والأم��ري  الغذاء،  تكنولوجيا  حتدي  يف  امل�شارك  والرئي�س  “متكني” 
ومعايل  الوليد، املوؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة “كيه بي دبليو فينت�شرز”، 
في�شل البناي، الأمني العام ل�مجل�س اأبحاث التكنولوجيا املتطورة، اإىل جانب 
�شعادة بدر العلماء، الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة »HUB71«، ود. اأغني�س 

كاليباتا، رئي�س “التحالف من اأجل ثورة خ�شراء يف اأفريقيا”.

مذكرة تفاهم بني القت�ساد و�سحة دبي لدعم ال�سياحة العالجية وزيادة ا�ستقطاب ال�سياح ال�سحيني للدولة

•• اأبوظبي-وام:

وقعت وزارة القت�شاد وهيئة ال�شحة يف دبي، موؤخراً، مذكرة تفاهم 
واخلربات  التجارب  وتبادل  بينهما،  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  بهدف 
لدعم ال�شياحة العالجية يف الدولة، وتر�شيخ مكانة الدولة كوجهة 

مثالية لطالبي العالج وال�شت�شفاء.
وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة القت�شاد، �شعادة جمعة حممد 
امل�شاعد لقطاع التجارة اخلارجية، ومن جانب هيئة  الكيت، الوكيل 
ال�شحة يف دبي، �شعادة الدكتور مروان املال، املدير التنفيذي لقطاع 

التنظيم ال�شحي. 
ووفقاً للمذكرة �شيقوم اجلانبان بتبادل اخلربات يف جمالت امللكية 
بيئة  الب��ت��ك��ار يف  ي��ع��زز ممكنات  الخ����رتاع، ومب��ا  وب����راءات  الفكرية 
العمل املوؤ�ش�شي يف الدولة، وي�شب يف تنمية الإبداع واقت�شاد املعرفة، 
الكيت  �شعادة  وق���ال  اخلم�شني.  وم��ب��ادئ  م�شتهدفات  م��ع  ان�شجاماً 
جنحت دولة الإمارات - بف�شل توجيهات وروؤية القيادة الر�شيدة - يف 
تر�شيخ موقعها �شمن اأف�شل الوجهات ال�شياحية يف املنطقة والعامل، 
يف  وم�شتدام  وف��ري��د  متميز  �شياحي  كمق�شد  �شمعتها  ع��ززت  حيث 
معظم الأن�شطة ال�شياحية”، م�شرياً اإىل اأن ال�شياحة العالجية تعترب 
اأحد اأهم الأن�شطة ال�شياحية التي حققت فيها دولة الإمارات تقدماً 
متزايداً و�شمعة مرموقة على خريطة ال�شياحة الإقليمية والعاملية، 

من  العالجية  ال�شياحة  لطالبي  اجل��اذب��ة  ال��وج��ه��ات  اإح���دى  وب��ات��ت 
ال�شراكة  تفتح  �شعادته  واأ�شاف  العاملية.  ال�شياحية  الأ�شواق  خمتلف 
التنظيمية  الأط���ر  لتعزيز  ج��دي��دة  اآف��اق��اً  دب��ي  يف  ال�شحة  هيئة  م��ع 
الأ�شا�شية  ال��رواف��د  اأح��د  باعتبارها  ال��دول��ة،  يف  العالجية  لل�شياحة 
لتنمية القطاع ال�شياحي، و�شنعمل ب�شورة م�شرتكة مع الهيئة على 
ال�شياح  ا�شتقطاب  وزي��ادة  الوطنية  العالجية  ال�شياحة  جاذبية  دعم 
ال�شحيني اإىل الدولة من خالل التعريف بتنوع وتطور بيئة ال�شياحة 
تقدمها  ال��ت��ي  واملتكاملة  ال��راق��ي��ة  ال�شحية  واخل��دم��ات  العالجية 
من�شاآت ال�شياحة العالجية يف دبي، ودولة الإمارات، وتوفري احلوافز 
والت�شهيالت واخلدمات املبتكرة التي ترتقي بتناف�شية الدولة يف هذا 
املجال. من جانبه اأكد الدكتور مروان املال، املدير التنفيذي لقطاع 
التعاون  ه��ذا  اأهمية  على  بدبي  ال�شحة  هيئة  يف  ال�شحي  التنظيم 
ال��ت��ع��ري��ف مب��ق��وم��ات وحوافز  امل�����ش��رتك��ة، يف  اجل��ه��ود  �شيعزز  ال���ذي 
ال�شياحة ال�شحية يف الدولة، والت�شهيالت والباقات العالجية التي 
توفرها املن�شاآت ال�شحية مبختلف التخ�ش�شات الطبية، م�شرياً اإىل 
الدولة يف  م�شتوى  ال�شحية على  املنظومة  التي حققتها  النجاحات 

جذب ال�شائح الدويل من خمتلف قارات العامل.
وقال اإن تكامل وتطور ومرونة الت�شريعات ال�شحية يف دولة الإمارات 
على  امل�شتندة  املتميزة،  والعالجية  الت�شخي�شية  اخلدمات  وتوفر   ،
ال�شحي،  املجال  يف  الذكية  واحل��ل��ول  والتطبيقات  التقنيات  اأح��دث 

�شي�شاهم ب�شكل فاعل يف حتقيق امل�شتهدفات الوطنية، وتعزيز القدرة 
التناف�شية للدولة كوجهة مف�شلة ومثالية لل�شياحة العالجية.

بالتعاون مع  دبي  ال�شحة يف  اعتزاز هيئة  املال عن  الدكتور  واأع��رب 
وزارة القت�شاد وغريها من ال�شركاء ال�شرتاتيجيني للهيئة لتن�شيط 
حركة ال�شياحة ال�شحية وجذب ال�شائح الدويل ومتكينه من ال�شتفادة 
من اخلدمات الطبية ذات اجلودة العالية مبختلف املن�شاآت ال�شحية 
يف الدولة. ومبوجب املذكرة، تتعاون فرق عمل وزارة القت�شاد وهيئة 
ال�شحة بدبي، لدعم اإقامة الفعاليات واملوؤمترات اخلا�شة بال�شياحة 
يف  ال�شحية  للمرافق  ال�شياحية  ال��وف��ود  زي���ارة  وت�شهيل  ال�شحية، 
ال���دول���ة، واإط�����الق احل��م��الت ال��رتوي��ج��ي��ة وال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة ال��ت��ي تربز 
الطرفني  بني  اجلهود  وتعزيز  العالجية،  واملراكز  ال�شياحية  املعامل 
للم�شاركة يف املعار�س وور�س العمل مبا ي�شهم يف ن�شر ثقافة ال�شياحة 
ال�شحية، وتبادل اخلربات يف كافة املجالت ذات الهتمام امل�شرتكة، 
وتر�شيخ التعاون يف جمالت التدريب التقني بهدف الرتقاء بكفاءات 
ال��ك��وادر الإداري����ة ب��ني ال����وزارة والهيئة. وب��ال��ت��وازي م��ع ذل��ك، توفر 
التدريبية  ال��ربام��ج  من  جمموعة  امل��ذك��رة  �شوء  يف  القت�شاد  وزارة 
وور�س املتخ�ش�شة يف جمال امللكية الفكرية وبراءة الخرتاع ملوظفي 
هيئة �شحة دبي، مبا ي�شاهم يف تعزيز ممكنات البتكار ون�شر ثقافة 
حقوق امللكية الفكرية لديهم، اإ�شافة اإىل تنظيم فعاليات واأن�شطة يف 

املجالت الداعمة لالبتكار وامللكية الفكرية.

- ت�شهيل زيارة الوفود ال�شياحية للمرافق ال�شحية يف الدولة واإقامة املعار�ص والفعاليات الداعمة لل�شياحة ال�شحية
- التعريف بتنوع وتطور بيئة اخلدمات ال�شحية الراقية واملتكاملة التي تقدمها اأع�شاء جتربة

 دبي ال�شحية وتوفري احلوافز جلذب ال�شياح ال�شحيني

املدعو / حممد عبداملزيد  فقد 
حممد عالء الدين ، بنغالدي�س  
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   -  )02733485A(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / عائ�شه نيا فاداكات 
ن��وف��ل ن��وف��ل اجن��الك��داف��ات ، 
�شفره  ج���واز  اجلن�شية  الهند 
رقم )t6870749(  يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.  

فقدان جواز �سفر

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8061/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : و�شع ال�شيغة التنفيذية يف الطلب والزام املنفذ �شدهما بان يوؤديا لطالب التنفيذ مبلغ وقدره 
املرجتع  ال�شيك  والثابت مبوجب  اماراتي  درهم  الف  واربعمائة وخم�شة وثالثون  اربعة مليون  درهم   )4.435.000(
درهم   )1000000( بقيمة  علي  جبل  ف��رع  الوطني  الفجرية  بنك  عن  وال�شادر   2022/3/19 امل���وؤرخ   )000117( رق��م 
اماراتي وال�شيك املرجتع رقم )000169( املوؤرخ 2022/5/17 وال�شادر عن بنك الفجريه الوطني فرع جبل علي بقيمة 
ال�شفر والتعميم بذلك على كافة منافذ وخمارج الدولة  الثانيه من  املنفذ �شدها  )3435000( درهم اماراتي ومنع 

والزام املنفذ �شدهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : هومان توما�س غا�شيمى - عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي - �شارع بني 

يا�س - مبنى امل�شرف - �شقة 1407 - بجوار بلدية دبي
املطلوب اإعالنهما : 1- بيال دي دبليو �شي �س.ذ.م.م 2- خلود ابراهيم يحى - �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4435000( 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1854/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
الف درهم  ب�شداد مبلغ )800.000( ثمامنائة  املدعي عليه  بالزام  المر  با�شدار  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
اماراتي بال�شافة الفوائد القانونية 5% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف . 
التاأمني املتحدة �س.م.ع  التاأمني فيدلتي املتحدة �س.م.ع - فرع دبي - امل�شماة م�شبقا �شركة  املدعي:�شركة 

- فرع دبي
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع اخلليج التجاري 2 - برج �شوبا �شفاير - 

مكتب 404 - وميثله:احمد حممد مطر مطر املهريي
املطلوب اإعالنه :  1- حنا ت�شاو  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/8/29 - بالزام 
املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعيه مبلغ وقدره )800.000( ثمامنائة الف درهم اماراتي والفائدة 
درهم  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  وبالر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت طلب النفاذ املعجل ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�شتئنافه بح�شب الحوال 

وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اعالن بالن�شر        
 1930/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املتنازع �شده : 1- جميد خان را�شد خان را�شد خان خليل خان  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :مو�شى لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م 
ال�شيارة و�شداد مبلغ  بت�شليم  املتنازع �شده  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد 
ا�شابت  تكون قد  اخرى  ا�شرار  اي  او  ايجار وخمالفات  ي�شتجد من  اماراتي ما  درهم   )5670(
ال�شيارة ابتداء من تاريخ:2022/7/2 حتى تاريخ ا�شتالمها الفعلي وحفظ كافة حقوقها الخرى 
و�شداد ر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة القانونية وحتى ال�شداد 

التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2022/10/6 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

بهاجواتى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
نيبال     ، ك�����ارك�����ى  ج������ريى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )11795528( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0543625072

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / غوبون بايدياى 
بنغالدي�س     ، بايدياى  جانتا 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)0334475EH(  رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0505172218

فقدان جواز �سفر

ن���دمي حميد  امل���دع���و /  ف��ق��د 
باك�شتان      ، ح��م��ي��د  حم���م���د 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)6277403AQ(  رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0556089422

فقدان جواز �سفر
ال�شيد  ي��ا���ش��ر   / امل��دع��و  ف��ق��د 
م�شر     ، غ����ايل  ع��ب��دال�����ش��الم 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)18413976A(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0525002803

فقدان جواز �سفر

امتياز  حممد   / امل��دع��و  فقد 
ب���اك�������ش���ت���ان   ، ع����ب����دامل����ج����ي����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)1270944AJ( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
امل��دع��و / حم��م��د �شليم  ف��ق��د 
باك�شتان   ، ���ش��دي��ق  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)CE5757872(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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مليون درهم اإماراتي قيمة ال�سفقات التجارية التي حققها معر�س ميدلب ال�سرق الأو�سط 2022 يف دبي  469
•• دبي-الفجر: 

وموؤمتر  معر�س  اأكرب  الأو�شط،  ال�شرق  ميدلب  وموؤمتر  معر�س  �شيعود 
للمختربات الطبية يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، اإىل مركز 
دبي التجاري العاملي يف الفرتة من 6 اإىل 9 فرباير 2023 كحدث م�شتقل 
نتيجة الطلب غري امل�شبوق من قبل اجلهات العار�شة لن�شخة 2022 من 
احلدث. وتاأتي هذه الأخبار بعد اأن اأعلنت �شركة اإنفورما ماركيت�س، اجلهة 
من   2022 ن�شخة  اأن  الأو�شط  ال�شرق  ميدلب  وموؤمتر  ملعر�س  املنظمة 
اآراب  معر�س  مع  بال�شرتاك  ا  عار�شً  454 م�شاركة  �شهدت  التي  احل��دث 
درهم  مليون   469 عن  قيمتها  تزيد  جتارية  �شفقات  اأبرمت  قد  هيلث، 
اإماراتي خالل فرتة املعر�س التي ا�شتمرت لأربعة اأيام، حيث اأكدت ن�شخة 
للتقدم  الطريق  “متهيد  �شعار  حتت  �شتعود  والتي  املعر�س،  من   2023

يطلقون منتجات جديدة ومطالبتهم بوجود من�شة عاملية لعر�شها«.
ب�شكل  وال����زوار  العار�شني  م��ن  الطلب  زاد  “لقد  ق��ائ��اًل:  ك��ومل��ان  واأ���ش��اف 
كبري، ونحن الآن يف و�شع حيث توجد حاجة ما�شة لعودة ميدلب ال�شرق 
التطورات  على  ال�شوء  ت�شليط  من  نتمكن  حتى  م�شتقل  كحدث  الأو�شط 
الرائدة التي حتققها ال�شناعة من خالل عر�س اأحدث البتكارات واحللول 

املتطورة يف الكت�شاف والختبار واللقاحات«.
يغطي الالعبون الرئي�شيون امل�شاركون يف ن�شخة عام 2023 من احلدث 
جميع جوانب �شناعة املختربات ابتداًء من ال�شركات امل�شنعة العاملية اإىل 
اأب��وت و�شيميك�س و بيكمان كولرت و  م��وردي املختربات مبا فيها كاًل من: 
كما  واملزيد غريها.  ميندراي  و  راندوك�س  و  بيومريو  و  لومنيا  و  دي  بي 
 14 180 دول��ة و�شي�شم  اأك��ر من  �شي�شهد احل��دث م�شاركة ممثلني من 

جناًحا وطنياً.

التكنولوجي وال�شتدامة يف الطب املخربي” على م�شاركة اأكر من 700 
عار�س مع توقع ح�شور اأكر من 20.000 زائر.

جائحة  مكافحة  يف  حم��ورًي��ا  دوًرا  الطبية  املختربات  �شناعة  لعبت  وق��د 
اللقاحات  وت���ط���وي���ر  وامل���راق���ب���ة  ال��ت�����ش��خ��ي�����س  خ����الل  م���ن  كوفيد-19 
الأ�شاليب  ت�شمنت  حيث  الخ��ت��ب��ار،  وجمموعات  الختبار  وب��روت��وك��ولت 
الت�شخي�شي  والختبار  املناعي  والختبار  اجليني  الت�شل�شل  امل�شتخدمة 

ال�شريع من بني العديد من الأمور الأخرى.
 - “ميدلب  ملعر�س  املجموعة  مدير  ك��ومل��ان،  ت��وم  ق��ال  املنا�شبة،  ه��ذه  ويف 
اإنفورما ماركيت�س للرعاية ال�شحية يف اأوروبا وال�شرق الأو�شط واأفريقيا: 
“لقد تقدمت تكنولوجيا املختربات بوترية مت�شارعة يف ال�شنوات الأخرية، 
زاد  ق��د  اجل��ائ��ح��ة  تف�شي  لكن  ت�شاعدي،  م�شار  بالفعل  ه��ن��اك  ك��ان  حيث 
ال�شناعة  الكبار يف  الالعبني  العديد من  راأينا  ونتيجًة لذلك  من حدته، 

هيئة املنطقة احلرة الدولية يف دبي تربم �سراكة مع جامعة اأملانية رائدة

حتالف بيئة - جرين بالنيت يوقع عقدا مع مدينة �سرم ال�سيخ لإدارة النفايات ملدة 10 �سنوات

•• دبي-الفجر:

الدولية  احل��رة  املنطقة  هيئة  اأعلنت 
الدولية  احل������رة  امل���ن���ط���ق���ة  دب������ي،  يف 
الأكر ديناميكية يف الإمارات العربية 
�شبتمرب  يف  اإب���رام���ه���ا  ع���ن  امل���ت���ح���دة، 
�����ش����راك����ة م����ع كلية  ال����ع����ام  م����ن ه������ذا 
هايلربون  بجامعة  العليا  ال��درا���ش��ات 
موؤ�ش�شة خمت�شة  )HUGS(، وهي 
ال����ع����ايل يف جمال  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���ت���وف���ري 
وكجزء  اأمل��ان��ي��ا.  يف  التجارية  الأع��م��ال 
م���ن اأك���ادمي���ي���ة ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة احلرة 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ت��دري��ب )اأك��ادمي��ي��ة هيئة 
�شتقدم  ال���دول���ي���ة(،  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
لها  املرخ�س  لل�شركات  ال�شراكة  ه��ذه 
اأعمال  دورات  امل��ح��رتف��ني  وال�����ش��رك��اء 
تعزيز  �شاأنها  م��ن  دول��ًي��ا  بها  م��ع��رتف 

الب�شري وحت�شني فر�س العمل«.
لتنمية  ال��رام��ي��ة  م�شاعيها  اإط���ار  ويف 
عاملة  قوة  ورعاية  با�شتمرار  املواهب 
للم�شتقبل،  وج�����اه�����زة  م�������ش���ت���دام���ة 
احلرة  املنطقة  هيئة  اأك��ادمي��ي��ة  ي�شّر 
ع��ن تقدميها على  الإع����الن  ال��دول��ي��ة 
الأوىل من  ال��ث��م��ان��ي��ة  الأ���ش��ه��ر  م����دار 
 7،000 م����ن  اأك������ر   2022 ال����ع����ام 
عادلت  امل��ح��رتف��ني،  ل��ل�����ش��رك��اء  جل�شة 
وذل����ك  ت�����دري�����ب،  ����ش���اع���ة   15،000
لآلف امل�شاركني. كذلك توا�شل هيئة 
املنطقة احلرة الدولية يف دبي متكني 
من  كجزء  امل�شافة  القيمة  ذات  املزايا 
م��ن��ظ��وم��ة الأع���م���ال خ��ا���ش��ت��ه��ا، وذلك 
ا�شتقطاب  وزي�����ادة  ال���ش��ت��ث��م��ار  ل��دع��م 
اإىل  الأع�����م�����ال  ورواد  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

املنطقة.

املنطقة احلرة الدولية باأدوات ممنهجة 
ح�شه  واإلهام  قدراته  تعزيز  يف  ت�شاهم 
املنطقة  هيئة  يف  ون��وؤك��د  الب��ت��ك��اري. 
بتطوير  التزامنا  على  الدولية  احلرة 
ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة يف دول�����ة الإم������ارات 
العربية املتحدة وتوفري م�شاحة لرواد 
الأعمال ليك�شفوا اأجنحتهم ويحّلقوا«.  
الدكتورة  ال��ربوف��ي�����ش��ورة  واأ����ش���اف���ت 
حما�س  “يعرتينا  م���ريل���ني:  ب��ي��ت��ي��ن��ا 
احلرة  املنطقة  هيئة  مع  للعمل  كبري 
ل��ت��ق��دمي جمموعة  دب����ي  ال���دول���ي���ة يف 
جديدة من الدورات الرامية لتطوير 
احل��رة. هذا  املنطقة  م��ه��ارات جمتمع 
درا�شية  ح�ش�س  تنظيم  اإىل  ونتطلع 
خم�ش�شة تركز على حماور الهتمام 
ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع اجتاهات  احل��ال��ي��ة مب���ا 
ال�شوق، وذلك ل�شمان تنمية راأ�س املال 

املالية،  الإدارة  وم����ب����ادئ  م��ف��اه��ي��م 
تقدمها الربوفي�شورة الدكتورة بيتينا 
مريلني، مديرة برنامج ريادة الأعمال 
العليا  ال��درا���ش��ات  كلية  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي 
بجامعة هايلربون، كما والربوفي�شور 
الدرا�شات  كلية  رئي�س  ديلروب،  رال��ف 
وعليه،  ه���اي���ل���ربون.  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
مهًما  دع��ًم��ا  ��ا  اأي�����شً ال��ت��ع��اون  �شيج�شد 
لربنامج هيئة املنطقة احلرة الدولية 
اإطالقه قريًبا  �شيتم  ال��ذي  الإر���ش��ادي 

لرواد الأعمال املحليني والدوليني.
رئي�س  �شلي�شرت،  ق��ال هوجلر  وب��دوره 
ال�����ش��وؤون امل��ال��ي��ة ل���دى ه��ي��ئ��ة املنطقة 
نت�شارك  اأن  “ي�شرنا  الدولية:  احل��رة 
م��ع ك��ل��ي��ة ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا بجامعة 
هايلربون، مدر�شة الأعمال الرائدة يف 
اأوروبا، �شعًيا منا لتزويد جمتمع هيئة 

مهاراتهم وتطوير معارفهم. ويف اإطار 
اأكادميية  اأن  اإىل  اآخ��ر، جت��در الإ���ش��ارة 
م�شجلة  الدولية  احلرة  املنطقة  هيئة 
الب�شرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  لدى 
)KHDA(، وهي اأول معهد تدريب 
من نوعه داخ��ل وخ��ارج قطاع املنطقة 
اأك��ادمي��ي��ة هيئة  ه��ذا و�شتقدم  احل���رة. 
بالتعاون  ال���دول���ي���ة،  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
م��ع ك��ل��ي��ة ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا بجامعة 
ه����اي����ل����ربون، جم���م���وع���ة وا����ش���ع���ة من 
العمل  ال��درا���ش��ي��ة وور������س  احل�����ش�����س 
وامل���ه���ارات احليوية  ب��امل��ع��رف��ة  ال��غ��ن��ي��ة 
هيئة  ���ش��رك��اء  لتمكني  ط��ل��ًب��ا  والأك����ر 
امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ال��دول��ي��ة م���ن اتخاذ 
بثقة.  احل��ا���ش��م��ة  الأع����م����ال  ق�������رارات 
عن  ع���ب���ارة  الأول  ال��ع��ر���س  و���ش��ي��ك��ون 
تناق�س  م��ت��ع��م��ق��ة  ت���دري���ب���ي���ة  دورة 

يتم توزيع اآلف العبوات اخلا�شة 
ال�شكان ل�شتعمالها يف جمع  على 
و�شعها  ثم  ومن  امل�شتعمل  الزيت 
بالتبعية  وال��ت��ي  الآل��ي��ات  تلك  يف 
اأخ��رى فارغة  �شتوفر لهم عبوات 

لإعادة ا�شتعمالها.
و ُي��ع��ت��رب ال��ع��ق��د م��ع م��دي��ن��ة �شرم 
بيئة  ملجموعة  ال��ث��اين  ه��و  ال�شيخ 
العربية حيث  يف جمهورية م�شر 
 2020 ع��ام  يف  املجموعة  وق��ع��ت 
عقداً مع �شركة العا�شمة الإدارية 
للتنمية العمرانية تتوىل مبوجبه 
العا�شمة  يف  ال���ن���ف���اي���ات  اإدارة 
الإداري����������ة اجل����دي����دة اأح������د اأك����رب 
العامل  يف  العمرانية  امل�����ش��روع��ات 
%80 من  م��ع خ��ط��ط ل��ت��ح��وي��ل 

النفايات بعيداً عن املكبات.
وير�شخ العقد اجلديد مع مدينة 
جمموعة  م���ك���ان���ة  ال�����ش��ي��خ  ����ش���رم 
العربية  م�شر  جمهورية  يف  بيئة 
الكبرية  النجاحات  بعد  واملنطقة 

التي حققتها يف دولة الإمارات .
“جرين  ����ش���رك���ة  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
ل���ت���واك���ب  ت���اأ����ش�������ش���ت  بالنيت” 
و2050   2030 م�����ش��ر  روؤي���ت���ا 
املخلفات  معاجلة  حم��ور  خا�شة 
ال�شلبة بالقاهرة الكربي واإيجاد 
املخلفات  مل��ع��اجل��ة  مبتكرة  اأف��ك��ار 
حجم  تقليل  مع  ال�شلبة  البلدية 
ال�شارة  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات 
باملناخ كما تقوم ال�شركة بالتجهيز 
املخلفات  مل���ع���اجل���ة  والإع��������������داد 
املخلفات  وك��ذا  وال�شلبة  اخلطرة 

الإلكرتونية.

•• �رشم ال�شيخ-وام:

جرين   – “بيئة  حت���ال���ف  وّق������ع 
ال�شيخ  �شرم  مع مدينة  بالنيت” 
م�شر  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال�����ش��اح��ل��ي��ة 
لإدارة  ع��ق��داً  ال�شقيقة  ال��ع��رب��ي��ة 

النفايات ملدة ع�شر �شنوات.
�شياق  يف  اخل���ط���وة  ت��ل��ك  وت����اأت����ي 
ال�شتدامة  حم���ور  ومت��ك��ني  دع���م 
فعاليات  ان��ط��الق  ُقبيل  م�شر  يف 
للمناخ   امل���ت���ح���دة  الأمم  م���وؤمت���ر 
ال�شيخ  ����ش���رم  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه  ال�����ذي 
خ���الل ال���ف���رتة م���ن 6 ح��ت��ى 18 

نوفمرب املقبل .
معايل  العقد  توقيع  حفل  �شهد 
الدكتور م�شطفى مدبويل رئي�س 
جم��ل�����س ال�������وزراء امل�����ش��ري حيث 
ك���ل م���ن خ���ال���د احلرميل  وّق���ع���ه 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
اأ�شعد  حممد  وال��دك��ت��ور  “بيئة” 
رئي�س جمل�س اإدارة �شركة “جرين 
واللواء خالد  من جهة  بالنيت” 
ف���ودة حم��اف��ظ ج��ن��وب �شيناء من 

جهة اأخرى.
اأ�شحاب  م��ن  ع��دد  احل��ف��ل  ح�شر 
ال������وزراء يف م�����ش��ر منهم  امل���ع���ايل 
معايل الدكتور حممد معيط وزير 
يا�شمني  الدكتورة  ومعايل  املالية 
اللواء  البيئة ومعايل  وزيرة  فوؤاد 
املحلية  التنمية  وزي��ر  اآمنة  ه�شام 
يف ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة .. 
كما ح�شر احلفل وفد من �شفارة 
العربية  الدولة بجمهورية م�شر 
و ممثل عن بلدية ال�شارقة اإ�شافة 

ل���ت���ع���زي���ز م�������ش���ت���وى ال���ن���ظ���اف���ة يف 
الوجهة  ال�������ش���ي���خ  ����ش���رم  م���دي���ن���ة 
على  لتحافظ  العاملية  ال�شياحية 
�شنطلق  و  وج��اذب��ي��ت��ه��ا  ري���ادت���ه���ا 
بالتعاون مع �شركائنا يف جمموعة 
“ بيئة “ حملة توعوية ت�شتهدف 
باأهمية  وتوعيتهم  املدينة  �شكان 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
اإمياناً  واملحميات  وال�����ش��ح��راوي��ة 
واأنه  املجتمعي  ال��دور  باأهمية  منا 
املوؤ�ش�شات  دور  عن  اأهمية  يقل  ل 
الأخرى  اخلدمية  اأو  احلكومية 
مع التاأكيد على اأن الآثار ال�شلبية 
وا�شحة  اأ�شبحت  املناخي  للتغري 
وتطال جميع بلدان العامل وعلينا 
التكاتف للم�شاهمة يف عالجها« .

و �شيوفر حتالف “بيئة – جرين 
من  وا���ش��ع��ة  جم��م��وع��ة  بالنيت” 
اخلدمات للمجتمع لرت�شيخ تلك 
اإعادة  خ��دم��ات  ومنها  امل��م��ار���ش��ات 
امل�شتعمل  ال��ط��ه��ي  زي����ت  ت���دوي���ر 
وال���ت���ي ���ش��ت��خ��ف��ف ال�����ش��غ��ط على 
باأنابيب  اخلا�شة  التحتية  البنية 
امل��ج��اري وال��ت��ي ع���ادة م��ا تت�شرر 
امل��واد كما ميكن  تلك  باإلقاء مثل 
وق����ود  اإىل  امل��������واد  ت���ل���ك  حت����وي����ل 
للعقد املربم  اأخ�شر بديل. ووفقاً 
فاإن التحالف �شين�شر اآليات اإعادة 
يف  امل�شتعمل  الطهي  زي��ت  ت��دوي��ر 
اأن  باملدينة على  املناطق  عدد من 

اىل وفد من جمموعة بيئة.
و �شيعمل حتالف “بيئة – جرين 
حلول  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  بالنيت” 
يف  ال���ن���ف���اي���ات  لإدارة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
م��ع خطط  ين�شجم  امل��دي��ن��ة ومب��ا 
يف  اآم��ال��ه��ا  ويحقق  البيئية  م�شر 
ال�شارة  النبعاثات  اآث��ار  معاجلة 
وي���ع���زز الق��ت�����ش��اد ال���دائ���ري كما 
���ش��ي��ع��م��ل ال���ت���ح���ال���ف ع���ل���ى رف���ع 
يف  وال�شتدامة  النظافة  م�شتوى 
املدينة العاملية والرتقاء مب�شتوى 
تطبيق  ع����رب  وذل������ك  اخل����دم����ات 
املعايري  اأع����ل����ى  م����ن  جم���م���وع���ة 
التقنيات  ت�شخري  منها  ال��ع��امل��ي��ة 
النفايات  ج��م��ع  ع��م��ل��ي��ات  ���ش��م��ن 

واإعادة التدوير.
من  جمموعة  التحالف  و�شين�شر 
حاويات النفايات املعززة برقاقات 
واأ�شطول مركبات  ل�شلكية  رادي��و 
واملراقبة  ال��ت��ت��ب��ع  ب��ن��ظ��ام  ي��ع��م��ل 
اإىل توظيف  اإ�شافة  لرفع كفاءته 

اأمهر العمالة.
�شرم  مدينة  العقد  �شيت�شمن  و 
ال�����ش��ي��خ مب���ا ف��ي��ه��ا حم��ي��ط مركز 
ي��ع��ق��د موؤمتر  ح��ي��ث  امل����وؤمت����رات 
واملناطق  ل��ل��م��ن��اخ  امل��ت��ح��دة  الأمم 
باملناطق  والرتفيهية  ال�شياحية 

ال�شحراوية وال�شاطئية.
 “  : احل������رمي������ل  خ�����ال�����د  ق�������ال  و 
ال�شراكة  ات��ف��اق  ب��ت��وق��ي��ع  ���ش��ع��داء 

التدوير  اإع�����ادة  ث��ق��اف��ة  ل��رت���ش��ي��خ 
النفايات  م��ن  الآم����ن  والتخل�س 
اآمنة  بطريقة  ت��دوي��ره��ا  واإع�����ادة 
التحتية  البنية  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 

لإدارة النفايات.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��دك��ت��ور حممد 
بامل�شتقبل  متفائلون   “  : اأ���ش��ع��د 
ون���ت���ط���ل���ع ب�������ش���غ���ف ل���ل���ع���م���ل مع 
وبقية  ���ش��ي��ن��اء  ج���ن���وب  حم��اف��ظ��ة 
البيئي  بال�شاأن  املعنية  املوؤ�ش�شات 

الأ�شقاء  ومت��ك��ني  دع���م  ال���واج���ب 
على  العربية  م�شر  جمهورية  يف 
�شمن  ال�شتدامة  مبادرات  تنفيذ 
 2030 ال�����واع�����دة  م�����ش��ر  روؤي�������ة 
و����ش���ن���ق���وم ب��ن�����ش��ر جم���م���وع���ة من 
واملعدات  والآل����ي����ات  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
مبهنية  العمليات  لبدء  املتطورة 
الع�شر  ال�����ش��ن��وات  ع��ال��ي��ة وخ����الل 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  �شنعمل  ال��ق��ادم��ة 
النهو�س  على  بالنيت”  “جرين 

�شيناء لإدارة  مع حمافظة جنوب 
ال�شيخ  ���ش��رم  مدينة  يف  ال��ن��ف��اي��ات 
ح���ي���ث ����ش���ن���ع���م���ل ب����ال����ت����ع����اون مع 
على  بالنيت”  “جرين  �شركائنا 
النظافة  م�شتويات  اأع��ل��ى  ت��وف��ري 
طبيعتها  على  واحلفاظ  للمدينة 
وبيئاتها ويف الوقت ذاته الرتقاء 
مب�����ش��ت��وى ج�����ودة ح���ي���اة الأف������راد 
والزوار ومع اقرتاب موعد اإقامة 
للمناخ من  املتحدة  الأمم  موؤمتر 

املدينة  يف  ال���ش��ت��دام��ة  مب�شتوى 
لتحويل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  و���ش��ع  و 
ال���ن���ف���اي���ات ب��ال��ك��ام��ل ب���ع���ي���داً عن 
احلكومية  اجلهات  ودع��م  املكبات 
ذكية  مدينة  ال�شيخ  ���ش��رم  لتكون 

م�شتدامة ت�شت�شرف امل�شتقبل« .
�شينظم  ال��ت��ح��ال��ف  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
جم�����م�����وع�����ة م�������ن ال����ف����ع����ال����ي����ات 
ال�شاحلية  امل��دي��ن��ة  يف  ال��ت��وع��وي��ة 
ت�شتهدف خمتلف �شرائح املجتمع 

انطالق موؤمتر الحتاد العاملي لأ�سواق البيع باجلملة يف اأبوظبي 19 اأكتوبر
•• اأبوظبي-وام: 

ت�شت�شيف اأبوظبي يومي 19 و20 اأكتوبر املقبل “ موؤمتر الحتاد العاملي 
لأ�شواق البيع باجلملة 2022” مب�شاركة اأبرز اأ�شحاب العالقة الفاعلني 
يف ر�شم معامل الأنظمة الغذائية من اجلهات احلكومية ومنتجي الأغذية 
الطازجة والهيئات امل�شوؤولة عن اأ�شواق اجلملة وبنوك الأغذية واملوؤ�ش�شات 
اللوج�شتية واخلرباء الأكادمييني يف اجلامعات لبحث اأبرز الق�شايا امللّحة 

يف الوقت الراهن.
ت�شمل قائمة املتحدثني الذين تاأكد ح�شورهم املوؤمتر .. معايل مرمي بنت 
�شعيد  و�شعادة  والبيئة  املناخي  التغري  وزي��رة  املهريي  �شعيد حارب  حممد 
ل��ل��زراع��ة وال�شالمة  اأب��وظ��ب��ي  ع��ام هيئة  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري،  ���ش��امل  البحري 
 - لالأغذية  اأبوظبي  جممع  التنفيذي،  الرئي�س  �شاندز  وغراهام  الغذائية 
البيع  العاملي لأ�شواق  اإدارة الحتاد  رئي�س جمل�س  و�شتيفان لياين،  كيزاد 
اإدارة �شوق روجني�س العاملي  باجلملة، والرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س 

وبيريي ليفي، الرئي�س التنفيذي واملوؤ�ش�س امل�شارك لدى “كاليفراي�س«.
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الأوىل  للمرة  ينعقد  ال��ذي   - امل��وؤمت��ر  وي�شكل 
حت��ت ع��ن��وان: “ الأم���ن ال��غ��ذائ��ي ال��ع��امل��ي يف ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين: 
الطازجة  لالأغذية  اإم��داد  �شل�شلة  ل�شمان  واحللول  والتحديات  املخاطر 
يتم عقدها هذا  التي  الفعاليات  اأهم  اأحد   - وال�شتدامة”  باملرونة  تت�شم 
العام �شمن قطاع الأغذية العاملي و�شرتتكز مناق�شات ن�شخة العام اجلاري 
على اأعمال دورة العام املا�شي من املوؤمتر و التي در�شت اأهم حتديات �شل�شلة 

التوريد الغذائية يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 العاملية.
للنقل  اآي تي”  “اأم  الأبحاث يف مركز  الدكتور كري�س ميغيا، عامل  وق��ال 
وعمليات  لالأغذية  تي”  اآي  “اأم  ملخترب  واملوؤ�ش�س  واملدير  واللوج�شتيات، 
“تتطلب  املوؤمتر:  يف  املتحدثني  بني  �شيكون من  وال��ذي  بالتجزئة،  البيع 
�شال�شل توريد الأغذية العاملية املتطورة بنية حتتية متقدمة وكوادر مدربة 
وموؤهلة، كما اأن تاأمني هذين املطلبني لن يكون هدفاً �شعباً اإذا ما با�شرنا 

مبعاجلة هذه الق�شايا الآن«.

غرفة جتارة دبي وجمل�س جتار حتا يبحثان امل�ساريع واخلطط واملبادرات التنموية امل�ستقبلية
•• دبي -وام:

وخطط  م�شاريع  حتا  جت��ار  جمل�س  اأع�شاء  م��ع  دب��ي  جت��ارة  غرفة  بحثت 
لتحقيق  امل�����ش��رتك��ة  اجل��ه��ود  �شمن  للمجل�س  املقبلة  امل��رح��ل��ة  وم���ب���ادرات 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  حتا  لتطوير  ال�شاملة  اخلطة  م�شتهدفات 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«. وناق�شت غرفة جتارة دبي التي ت�شرف على 
جمل�س جتار حتا خالل الجتماع الذي عقد يف مقر الغرفة ام�س كيفية 
املجل�س  لدعم  الغرفة  وم��وارد  ومبادرات  وت�شخري خربات  تن�شيق اجلهود 
وا�شتعر�شت اخلطط وامل�شاريع القت�شادية اجلديدة التي من �شاأنها تفعيل 

م�شاركة املجل�س يف تطبيق اخلطة ال�شاملة لتطوير حتا.
اأن  اإىل  دب��ي  غ��رف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغرير  العزيز  عبد  معايل  واأ���ش��ار 
الغرف حري�شة على تطبيق روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
ال�شتدامة يف  القت�شادي وحتقيق  الزخم  املحافظة على  اإىل  التي تهدف 
القت�شاد  عجلتي  دف��ع  يف  الوطنية  ال��ك��وادر  واإ���ش��راك  دب��ي  مناطق  جميع 
والتنمية قدماً ب�شكل فاعل وموؤثر موؤكداً اإن اخلطة ال�شاملة لتطوير حتا 

املنبثقة عن خطة دبي احل�شرية 2040 خطوة مهمة يف ت�شريع وترية منو 
املنطقة وتعزيز تناف�شية بيئة الأعمال فيها. واأ�شار الغرير اإىل اأن الغرفة 
منوذج  اإىل  حتا  يف  التنمية  من��وذج  لتحويل  حتا  جت��ار  جمل�س  م��ع  تن�شق 
يحتذى يف اخلطط التنموية ال�شاملة كا�شفاً عن وجود عدد من اخلطط 
التنمية  م�شرية  ب��اك��ورة  لتكون  قريباً  امل��رك��ز  �شيطلقها  التي  امل�شتقبلية 
املتجددة يف منطقة حتا جمدداً التزام الغرف بتوفري كل اخلربات والأدوات 
التي متكن اأبناء حتا من تعزيز وتفعيل دورهم يف م�شرية التنمية. وبدوره 
قال مانع اأحمد الكعبي رئي�س جمل�س جتار حتا:” تن�شيقنا مع غرفة جتارة 
دبي م�شتمر ودائم حيث بداأنا بو�شع خطط وا�شرتاتيجيات املرحلة املقبلة 
مبا ي�شاهم يف حتقيق طموحات وروؤى اإمارة دبي وتعزيز م�شرية حتول حتا 
املنطقة  اأبناء  عليها  يعمل  التي  الرائدة  التنموية  للم�شاريع  جديٍد  ملركٍز 

ورواد الأعمال املواطنني«.
واأ�شاف الكعبي باأن الجتماع بحث متكني ال�شباب املواطن من رواد الأعمال 
وتعزيز تناف�شيتهم وقدرتهم على التميز والنجاح وال�شتثمار يف اإمكاناتهم 
مل�شلحة امل�شرية التنموية وتفعيل دور املجل�س يف التوا�شل بني رواد الأعمال 
واجلهات احلكومية موؤكداً اأن التعاون والتن�شيق مع غرف دبي مثمر وفعال 

لتحقيق اأهداف املرحلة املقبلة.

Date 28/ 9/ 2022  Issue No : 13658
Ajman Federal Court of First Instance

Case Management Office
Notification of Payment Order (by Publication) 

Notification by Publication in Arabic and English language 
Notification No. MOJAU 2022-0064698

Based on the request of the Notifying Party, Hashim Rayammarakkar Hussain Hussain 
Rayammarakkarvitel.
To the Notified Party, E-MOVERS (L.L.C) and its legal representative.
Explanation : Subject: Judicial Notice of Delivery of Shipment.
As a result of the previous agreement between Mr. Hashim Hussain, an employee of Offshore 
Engineering and Marketing Ltd., JAFZA, who worked as Operations Supervisor and was assigned to 
agree with the Notified Party to deliver a shipment from Canada to Dubai, United Arab Emirates. Such 
agreement was concluded on 24 July 2021. On 14 October 2021, the shipment was delivered and we 
found that one of the boxes was missed of such Shipment, and by emailing you, you acknowledged 
that one of the boxes was not delivered.
Whereas the Notified Party has not delivered the Shipment in whole as agreed upon, and despite the 
lapse of the date of delivery of the missing box and repeatedly amicable requests, but to no vail.
Now therefore, we hereby notify you to necessarily deliver the box missing from the shipment within 
five (5) days from the date hereof. Otherwise, we will have to take the required legal actions. In the 
event of refusal or repetition of such Notification, we will unfortunately have to recourse to the court 
to file a case against you and to be charged for all judicial expenses, attorney's fee and all losses we 
suffered.
Kholoud Salem Al-Sweidi
Case Manager  / Ajman Federal Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 28/ 9/ 2022  Issue No : 13658
Dubai Courts of First Instance

Payment Order Notification by Publication
Execution No. 253/2022/4480 - Cheques Execution

Heard before Ninth Execution Circuit No. 230
Subject of Execution : Claim for the value of the bounced cheques drawn on National Bank of Fujairah 
from the account of the first execution debtor and signed by the second execution debtor, being the 
authorized signatory on behalf of the third execution debtor which in turn negotiated the said cheques 
by endorsing them by the signature of the fourth execution debtor in favor of the payee (endorsee) bank 
- execution creditor- after it became forcibly enforceable and binding to the execution debtors with the 
following amounts (3,070,182.02) + 6285
Claimant National Bank of Fujairah (Dubai Branch)
Address : Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates and Legal Consultants, Al Ghanem Business Centre - 
6th floor - office no. 606 - Tel no: 065289955- Fax: 065289922.
Notified party: 1. MOHAMED DEBBI, Capacity : Execution Debtor
2. MAHER ALWAN TRANSPORT BY HEAVY TRUCKS L.L.C, Capacity : Execution Debtor
3. MAHER AWAD ALWAN, Capacity : Execution Debtor
4. QASR AL MELOUK BLDG. MAT TR, Capacity : Execution Debtor
Notification Subject : The claimant has filed the above execution case against you requesting to order 
you to pay the adjudged amount of AED 3070182.02 to the claimant or the court treasury in addition 
to an amount of fees for the court treasury. Therefore, the court will initiate the execution procedures 
against you in the event of not complying with the said decision within 15 days as from the publication 
date of this notification.
Prepared by : Mohamed Obaid Abdulla Al Mazroae
Approval Date : 27-09-2022 10:40:57

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
MOJAU_2022- 0091070 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
م�شر  اجلن�شية   ، الكافورى  حمب  فتحي  �شعيد   : ال�شيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن  البيع  ، يرغب يف   784198254024791 ويحمل بطاقة هوية رقم 
كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيدة/ �شيماء ال�شيد عبداهلل عبده ، اجلن�شية 
امل�شماة  الرخ�شة  يف   784199137274371 رقم  هوية  بطاقة  وحتمل   ، م�شر 
رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  ال�شماك(  لطهي  البحار  )عامل 
)773065( ال�شادرة من دائرة الإقت�شادية بال�شارقة ، وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 70535
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : جي ا�ص ام للعقارات - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم GSHP12-0701 ملك �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد - الكرامة 
رقم   ، م(  م  )ذ  الواحد  ال�شخ�س   - ذات م�شوؤولية حم��دودة  �شركة   : القانوين  ال�شكل   -
الرخ�شة : 900136 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1507282 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/26 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد -  
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - 
ديرة - بور�شعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  ه��ذا 
لت�شفية جي ا�ص ام للعقارات - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/9/26 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/9/26
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة اأم القيوين االإحتادية 

املرجتعة  ال�شيكات   UAQCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000603/ 
اإىل املحكوم عليه : احمد بهزاد حممد مراد   العنوان : يعلن بالن�شر 

حيث انه قد �شدر احلكم �شدك ل�شالح 
املنفذ م�شرف ال�شارقة ال�شالمي يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي : 69364.0 درهم 

بالإ�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف. 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
انذار عديل بالن�شر

رقم )150828/2022(
املنذر : اورنغزيب خان ا�شغر حممد )باك�شتاين اجلن�شية( 
�شد املنذر اليها : الأغ�شان للنقل الربي العام )�س ذ م م( 

ل���ذل���ك ، ف�����اإن امل���ن���ذر ي��خ��ط��ر امل���ن���ذر ال��ي��ه��م��ا ب�������ش���رورة امل����ب����ادرة ل�������ش���داد مبلغ 
و�شتون  و�شتة  ومائة  اآلف  وثمانية  )�شتمائة  اإماراتي  درهم   608،166،00
ل�شالح  والت�شامم  بالت�شامن  ذمتيهما  املرت�شدة يف  املديونية  درهما عبارة عن 
املنذر ، وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار ، واإل �شي�شطر 
املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اليهما للمطالبة باملبلغ 
والر�شوم  امل�شاريف  حتميلها  مع   %12 بواقع  القانونية  الفوائد  مع  امل��ذك��ور 

واتعاب املحاماة. مع حفظ كافة حقوق املنذرالخرى ،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : دراجوين انرنا�شيونال )�ص ذ م م(  
العنوان : م�شنع ملك ديبا للديكور الداخلي - جممع دبي ال�شتثمار - بردبي - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رقم   535093  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
72180 مبوجب هذا تعلن دائ��رة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت  التجاري : 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/4/20
الوحدة ملراجعة احل�شابات وال�شت�شارات الدارية - ح�شن املرزوقي  العنوان 
 : هاتف   - املمزر   - دي��رة   - البنا  عبدالرحمن  �شلطان  قا�شم  ملك   706 رق��م  مكتب   :
2979412-04 فاك�س : 2979413-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : الوحدة ملراجعة احل�شابات وال�شت�شارات الدارية - 
ح�شن املرزوقي العنوان : مكتب رقم 706 ملك قا�شم �شلطان عبدالرحمن 
البنا - ديرة - املمزر - هاتف : 2979412-04 فاك�س : 2979413-

04 مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
وذلك  م(  م  ذ  )�ييص  انرنا�شيونال  دراجييوين  لت�شفية  اأع����اله  امل��ذك��ور 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/20 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/4/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شائم ح�شن زيدى 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 00032074/ 
اإىل املحكوم عليه : �شائم ح�شن زيدى  

101 رقم مكاين  �شقة   67 �شارع  الب�شتان  الهند عنوان عجمان  : �شائم ح�شن زيدى اجلن�شية  العنوان 
 0555341417 ت   4410810912

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ الندل�س لتاأجري ال�شيارات احلافالت ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 22147.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
 - يوم  )ين( بح�شور جل�شة  )م( مكلف  فاأنت  ذلك  )م( عن  تخلفك  الإخطار. ويف حالة  بهذا  اإعالنكم   /
بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   - املوافق 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

اداء    امر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002097/ 
اإىل املحكوم عليه : �شيد حبيب اقا كل اقاكل  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ ا�س بي كيه للعقارات  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 7150.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003075/ 
اإىل املحكوم عليه : ا�شي�س �شاول 

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ الندل�س لتاأجري ال�شيارات احلافالت - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 18880.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شربينغ فايل لل�شفر وال�شياحة �ض ذ م م  
مدين    SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001882/ 

اإىل املحكوم عليه : �شربينغ فايل لل�شفر وال�شياحة - �س ذ م م - العنوان : 0505681241 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ الوان لل�شياحة - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 17115.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - االحتاد االوروبي ملقاوالت البناء - ذ م م  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006090/ 

اإىل املحكوم عليه : الإحتاد الوروبي ملقاولت البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شم�شري خان اطبار كل - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 19088.0 درهم

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإخطار عديل بالن�شر

رقم )2022/150664(
املخطر : اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�شية

املخط�ر اإليها : �شوليرت اإنرتنا�شيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اإليها ويكلفها ب�شرورة الوفاء مببلغ  مبوجب هذا الخطار يخطر املخطر - املخطر 
اإليها  املخطر  على  التنبيه  مع  درهم  وخم�شمائة  اآلف  �شبعة  درهم  وقدره 7،500 
باأنه يف حال عدم اللتزام بتنفيذ ما ورد بالإخطار الراهن خالل مدة اأق�شاها )30( 
يوم من تاريخ هذا الإع��الن ، �شي�شطر املخطر اإىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 
يف  باملرت�شد  واإلزامها  امل��وؤج��رة  العني  من  واإخالئها  اإليها  املخطر  جت��اه  والق�شائية 
املوؤجرة  العني  على  املرتتبة  امل�شتحقات  كافة  وك��ذا  التام  الإخ��الء  تاريخ  حتى  ذمتها 
من  )اأ(  البند  ل�شالح هيئة الكهرباء واملياه وذلك طبقاً لن�س املادة )25( الفقرة )1( 

القانون رقم )26( ل�شنة 2007 ب�شاأن ايجار الأماكن يف امارة دبي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
انذار عديل بالن�شر

رقم )150827/2022(
املنذر : جورج ميالد جنيم - لبناين اجلن�شية

املنذر اليهما :- كلريفيو لأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي �س.ذ.م.م.
- حممد طارق حممد ب�شري �شيخ

املو�شوع
ينذر املنذر املنذر اإليهما بالوفاء بقيمة ال�شيكات البالغة /65،852/ خم�شة و�شتون 
وذلك  للمنذر،  بذمتهما  املتوجبة  اإماراتياً،  درهما  وخم�شون  واثنني  وثمامناية  األفاً 
مبهلة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ هذا الإنذار، واإل �شوف ي�شطر املنذر لإتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية ومن �شمنها ا�شت�شدار اأمر اأداء باملبلغ املذكور �شد املنذر اإليهما، 
�شبيل ذلك، مع حفظ كافة  يتكبدها يف  التي  وامل�شاريف  الر�شوم  مع حتميلهما كافة 

حقوق املنذر جتاه املنذر اإليهما.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
MOJAU_2022- 0091119 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : عي�شى خليفه را�شد امل�شوى ال�شويدي اجلن�شية المارات ويحمل بطاقة 
البالغة  ح�شته  كامل  م��ن   %1 ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  يرغب   ،784198057149092 رق��م  هوية 
ويحمل  الم����ارات،  اجلن�شية  احل��م��ادي،  خلفاين  غ��الم  حممد  عبدالعزيز   : ال�شيد  اىل  وذل���ك   %100
ح�شته  كامل  من   %99 عن  والتنازل  البيع  يف  ويرغب   784198780754655 رقم  هوية  بطاقة 
رقم  ه��وي��ة  بطاقة  ويحمل  باك�شتان  اجلن�شية  عبداملجيد،  اح��م��د   : ال�شيد  اىل  وذل���ك   %100 البالغة 
ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  والتي  لل�شياحة((  ))اللية  امل�شماه  الرخ�شة  يف   )784199930217916(
 : اأخ��رى  بال�شارقة. تعديالت  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  ال�شادرة من  مبوجب رخ�شة رقم )775151( 
تغيري ال�شم التجاري لل�شركة، تنازل �شحاب الرخ�شة ال�شابق ل�شحابها احلاليني، تغيري ال�شكل القانوين 
من فردية اىل ذات م�شوؤولية حمدودة ، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
ذل��ك عليه  اي اعرتا�س حيال  لديه  الع��الن فمن  ه��ذا  تاريخ  ا�شبوعني من  بعد  اليه  امل�شار  الج��راء  على 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
MOJAU_2022- 0090756 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / ح�شن را�شد ح�شن عبداهلل الكعبي اجلن�شية الإمارات يحمل 
البالغه  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   784195660728536 رق��م  هوية 
ال�شيد: حممد خاقان بابر، اجلن�شية باك�شتان . يحمل هوية رقم  % و ذلك اىل كل من   100
 ، : عبداهلل خاقان حممد خاقان بابر  وال�شيد   :  %50 بن�شبة   784195647193903
اجلن�شية باك�شتان ، يحمل جواز �شفر رقم AD4162984 بن�شبة 50% يف رخ�شة امل�شماه 
)موؤ�ش�شة اكزاكت�س لتجارة قطع غيار ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 
رقم )122170( تعديل مبدائي دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة : تنازل �شاحب الرخ�شة 
( ل�شنة  القانون الحت��ادي رقم )4  امل��ادة )14( فقرة رقم )5( من احكام  لخر وعمال بن�س 
العدل فقد اقت�شى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �شوف يتم الت�شديق  الكاتب  �شاأن  يف   2013
على الإجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لإتباع الإجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
MOJAU_2022- 0090803 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

رقم  ه��وي��ة  يحمل  الإم����ارات  اجلن�شية  امل��ه��ريي  ط��ار���س  ب��ن  عبيد  �شلطان   / ال�شيد  ب���اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
784194673130962 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغه 100% و ذلك اىل كل من ال�شيد: 
عمر �شلطان عبيد بن طار�س املهريي ، اجلن�شية الإمارات يحمل هوية رقم 784197909843613 بن�شبة 
اأفغان�شتان، يحمل هوية رقم 784196402020646  51%؛ وال�شيد: امري حممد �شيد حممد، اجلن�شية 
 FE0152163 بن�شبة 40% وال�شيد : بايندا حممدحممد �شعيد اجلن�شية باك�شتان ، يحمل جواز �شفر رقم
ال�شارقة  ب��اأم��ارة  تاأ�ش�شت  والتي  وال�شاعات(  الكهربائية  ل���الدوات  ال�شباح  )ب��رج  امل�شماه  رخ�شة  يف   %9 بن�شبة 
مبوجب رخ�شة رقم )117182( تعديال اأخرى : مت تغري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )�شركة 
ذات م�شوؤولية حمدودة( - )ذ.م.م( - مت تغيري ال�شم التجاري من )برج ال�شباح لالدوات الكهربائية وال�شاعات( 
اإىل )برج ال�شباح لالدوات الكهربائية وال�شاعات ذ.م.م( وعمال بن�س املادة )14( فقرة رقم )5 (من احكام القانون 
الحتادي رقم )4 ( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �شوف يتم 
الت�شديق على الإجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لإتباع الإجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
MOJAU_2022- 0091031 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�شة  - ميلك  اجلن�شية  اماراتي   - الكتبي  الندا�س  �شيف  على  �شيف  : حممد  ال�شيد  اأن  حيث 
بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  امل�شتندات(  وت�شوير  لطباعة  التوفيق  )ب��اب  التجارية 
 - الكتبي  الندا�س  �شيف  على  �شيف  حممد  ال�شيد:  ان  حيث   )789578( رق��م  رخ�شة  مبوجب 
اماراتي - اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))باب التوفيق 
هندي   - برمبات  ان�شار  حممد   : ال�شيد  اإىل   )%100  ( البالغة  امل�شتندات((  وت�شوير  لطباعة 
القانوين من  ال�شكل  تاييل كوتاكات - هندي اجلن�شية تغيري  وال�شيد/ حممد ع�شكر  اجلن�شية - 
موؤ�ش�شة فردية ايل وكيل خدمات، ا�شافة �شريك / �شركاء، و عمال بن�س املادة )14 ( فقره 5 من 
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر هذا الإعالن 
للعلم و انه �شوف يتم الت�شديق على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن 

لديه اأي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن اإخطار عديل بالوفاء )بالن�شر( 

اإعالن ن�شر باللغتني العربية والجنليزية
MOJAU_2022- 0064698 رقم املعاملة

بناءا على طلب من املخطر / ها�شم رايا ماراكار ح�شني ح�شني رايا ماراكارفيتيل
اإىل املخطر اإليه / اي موفرز ذ م م ومن ميثلها قانونيا 

ال�شرح : املو�شوع : اإخطار عديل بت�شليم �شحنه
 - املحدودة  والت�شويق  للهند�شة  اف�شور  �شركة  موظفني  احد   ، ح�شني  ه�شام   / ال�شيد  بني  امل�شبق  لالتفاق  نتيجة 
جافزا - والذي عمل مبهنة )م�شرف عمليات( بال�شركة ، والذي مت تكليفه بالتفاق مع املخطر اإليه على تو�شيل 
�شحنة من كندا اىل دبي المارات العربية املتحدة ومت التفاق بتاريخ 24-7-2021 ومت تو�شيل ال�شحنة بتاريخ 
14-10-2021 وتبني لنا ان ال�شحنة نق�شت احد ال�شناديق ومبرا�شلتكم عرب المييل اقررمت بعدم ت�شليم احد 
ال�شناديق. وحيث ان املخطر اليه مل يقوم بت�شليم ال�شحنه كاملة كما مت التفاق ورغم م�شي تاريخ ت�شليم ال�شندوق 
الناق�س واملطالبة الودية مراراً وتكرار ولكن دون جدوى.  لذلك فاأننا نخطركم ب�شرورة ت�شليم ال�شندوق الناق�س 
من ال�شحنة خالل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية ، ويف حالة الرف�س اأو 
تكرار مثل هذا الخطار فاأننا �شن�شطر اأ�شفني اىل اللجوء اإىل الق�شاء لرفع دعوى ق�شائية �شدكم معع حتميلكم 

طافة الر�شوم الق�شائية وامل�شاريف واأتعاب املحاماة وكل ماتكبدناه علينا من خ�شائر.
 خلود �شامل ال�شويدي 
مدير دعوى / حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية     

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : كومي دي�ص �شتار للتجارة - ذ م م  
 -  1 الق�شي�س   - الفال�شي  ثاين  ال  �شعيد عبداهلل  18 ملك عبداهلل  رقم  العنوان : حمل 
ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�س الواحد )ذ م م( ،  رقم الرخ�شة 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   1648583  : ال��ت��ج��اري  بال�شجل  القيد  رق��م   1012075  :
الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/13 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
 005 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�شابات  لتدقيق  خادم  بن  يو�شف  املعني  امل�شفي  اإىل 
-1201-1202-1203-1204 ملك ليجند ال�شرق الو�شط - رقة البطني - ا�شتدامة 
B - هاتف : 2223773-04 فاك�س : 2223773-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
ليجند  ملك   1204-1203-1202-1201-  005 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�شرق الو�شط - رقة البطني - ا�شتدامة B - هاتف : 2223773-04 فاك�س 
2223773-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت   :
تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية كومي دي�ص �شتار للتجارة - ذ م م وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/9/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/9/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اأعاله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم 
الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  والأوراق  امل�شتندات  معه كافة  م�شطحباً 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : فيتن�ص �شتور لتجارة املعدات الريا�شية - �ص ذ م م  
 - التجاري  اخلليج  ب��ردب��ي   - �شرف  ده��ال��وم��ال  ج��وب��ال  ملك   1905 مكتب   : العنوان 
ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة ال�شخ�س الواحد ذ م م ، رقم الرخ�شة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1537691  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   929387  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/23 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - 
هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
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70021 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات
ال�شباب -  914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع  العنوان : مكتب رقم 
ديرة - بور�شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04  مبوجب 
هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ص   - الريا�شية  املييعييدات  لتجارة  �شتور  فيتن�ص 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/9/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/9/23
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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70021

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شالح با�ض عبد الهادي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004927/ 

اإىل املحكوم عليه : �شالح با�س عبد الهادي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ اأحمد حممد حم�شن يو�شف اأحمد ال�شريف - اجلن�شية : م�شري  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 23422.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة-الفجر

ح��ق��ق ف��ري��ق األ��ع��اب ال��ق��وى ب��ن��ادي الإم�����ارات املراكز 
الدولة  ب��ط��ول��ة  يف  م��ت��ن��وع��ة  م��ي��دال��ي��ات   7 و  الأوىل 
الأ�شبال  ، على م�شتوى  ال�شاحية  الفرقية لخ��رتاق 
ميداليات  الفريق  ح�شد  وق��د  وال�شابات  والنا�شئات 
ح�شل  حيث  البطولة  نتائج  وكانت  متنوعة،  ملونة 
�شامل  وه��م  ذهبية  ميداليات   5 على  الأ���ش��ب��ال  فريق 
ال���غ���اف���ري، حم��م��د ال���ظ���ه���وري، م��اي��د ع��ب��ي��د، يو�شف 
منري، علي اأ�شرف،  كما حققت النا�شئة �شلمى اأ�شرف 
ميدالية ذهبية وكذلك حققت زميلتها يف فئة ال�شابات 

جنى خالد ميدالية برونزية.
م��ن ج��ان��ب��ه ت��ق��دم ي��و���ش��ف ع��ب��د اهلل ال��ب��ط��ران رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي الإمارات وبح�شور جمال ابراهيم 
الألعاب  م�����ش��رف  الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ر���ش��ي 
وخال�س  بال�شكر  املنا�شبة  بهذه  واجلماعية  الفردية 
التهاين جلميع لعبي ولعبات األعاب القوى بالنادي 
هادي  الكابن  الفريق  م��درب  جهود  على  اأث��ن��ى  كما 
اإجن��از ونتائج  ، م�شيداً مبا حققوه من  حممد كرمي 
لف��ت��ة ق��د رف��ع��ت م��ن ا���ش��م ال��ن��ادي وجعلت م��ن نادي 
الإمارات كيانا ريا�شيا متميزا يف جمال األعاب القوى 

بف�شل مثابرتهم واإخال�شهم ونتائجهم املميزة.

يف البطولة الفرقية على م�شتوى الدولة

�سقور نادي الإمارات لألعاب القوى يح�سدون الذهب واملركز الأول 

•• ال�شارقة-وام:

اللتزام  وثيقة  على  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  وق��ع 
امل��ب��ادرة التي  اإط���ار جتديد  مب��راع��اة ال�شن و ذل��ك يف 
التابع  لل�شن  مراعية  مدينة  ال�شارقة  مكتب  اأطلقها 
لدائرة اخلدمات الإجتماعية وذلك �شمن م�شوؤوليات 
لنهج  تعزيزا  ،و  ال�شن  كبار  ملراعاة  املجتمعية  املجل�س 
الإم��ارة يف هذا اجلانب واحلث على حتقيق الأهداف 
التي ترمي لها الوثيقة من خالل توفري بيئة مثالية 
ال�شبكة  يف  ع�شو  ال�����ش��ارق��ة  اأن  و  ،ل�شيما  م�شتدامة 

العاملية للمدن املراعية لل�شن منذ عام 2016.
وقع على مذكرة التفاهم مبقر املجل�س كل من �شعيد 
اأ���ش��م��اء اخل�شري  ال��ري��ا���ش��ي و  ال��ع��اج��ل اخل��ب��ري  علي 

مدير مكتب ال�شارقة مدينة مراعية لل�شن ، وبح�شور 
الإت�شال احلكومي  اإدارة  حممد علي بن حماد مدير 
عفراء  و   ، اإداري  م�����ش��اع��د  ال��ع��اج��ل  ���ش��امل  خ��ول��ة  ،و 
امل�شغوين رئي�س ق�شم العالقات العامة باإدارة الإت�شال 
الوثيقة  ان  العاجل  �شعيد  وقال   . باملجل�س  احلكومي 
تدعم توفري كل مقومات ال�شعادة و راحة البال للكبار 
ال�شبكة  يف  الإم����ارة  ع�شوية  تعزز  و   ، مقاما  و  قيمة 
العاملية للمدن املراعية لل�شن ، و يف الوقت نف�شه توؤكد 
املوؤ�ش�شات يف رفع ن�شبة  ح�شورنا و �شراكتنا مع بقية 
،و  ال�شن  ك��ب��ار  م��راع��اة  بثقافة  املوظفني  ب��ني  ال��وع��ي 
نحن اإذ نرحب بالتوقيع على تلك الوثيقة،نوؤكد اأن ما 
نقوم به هو دور طبيعي ين�شجم مع ا�شرتاتيجية عمل 

املجل�س و دوره يف دعم كل املبادرات املجتمعية.

•• دبي - وام: 

اأبرمتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ف��ق��ات  ���ش��اه��م��ت 
للمحرتفني يف  اأدن��وك  دوري  اأندية 
الأيام القليلة املا�شية يف رفع القيمة 
ال�����ش��وق��ي��ة لأغ���ل���ى 10 لع���ب���ني يف 
القدم  الإماراتي لكرة  اأدن��وك  دوري 
القيد  ب���اب  غ��ل��ق  ق��ب��ل  للمحرتفني 

ال�شيفي.
وارتفعت القيمة ال�شوقية الإجمالية 
ال��ع�����ش��رة الأوىل  امل���راك���ز  لأ���ش��ح��اب 
اإىل  امل�شابقة  لعبي  اأغلى  قائمة  يف 

الآن. حتى  يورو  مليون   65.8
القدم  لكرة  الإم����ارات  احت��اد  ويغلق 
املقبل،  اأك���ت���وب���ر   4 يف  ال��ق��ي��د  ب����اب 
"اخلمي�س" هو  غ��دا  يكون  اأن  على 
املحرتفني  ل�شتقدام  الأخ��ري  اليوم 
ال���دول���ة؛ ح��ي��ث تقت�شر  م���ن خ����ارج 
على  اأكتوبر   4 حتى  التالية  الأي���ام 

داخل  م���ن  اأو  امل��ح��ل��ي��ة  الن���ت���ق���الت 
الدولة اإىل خارجها.

املا�شية،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأي������ام  خ���الل  و 
املحرتفني  دوري  اأن����دي����ة  اأب����رم����ت 
ان�شمام  مثل  جديدة،  �شفقات  عدة 

 31" م���ارك���و����س  اآلن  ال���ربازي���ل���ي 
الإجنليزي  اإي��ف��رت��ون  لع��ب  عاما" 
ال�شابق اإىل فريق الوحدة يف �شفقة 

انتقال حر.
و تبلغ قيمة ماركو�س ال�شوقية وفق 

العاملي  ماركت"  "تران�شفري  موقع 
واإح�شائيات  اأرق����ام  يف  املتخ�ش�س 
10 ماليني  والأن���دي���ة،  ال��الع��ب��ني 
قائمة  ���ش��دارة  و�شعه يف  م��ا  ي���ورو، 
اأعلى لعبي دوري اأدن��وك من حيث 

القيمة ال�شوقية.
بيانيت�س  مرياليم  البو�شني  ويحتل 
بر�شلونة  من  املن�شم  عاما"،   32"
ال�����ش��ارق��ة يف  ن�����ادي  اإىل  الإ����ش���ب���اين 
الثاين  امل��رك��ز  ح���ر،  ان��ت��ق��ال  �شفقة 

مليون   9.5 ت��ب��ل��غ  ���ش��وق��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة 
الإ�شباين  ث��ال��ث��ا  ي��اأت��ي  فيما  ي����ورو، 
عاما" لعب   29" األ��ك��ا���ش��ري  ب��اك��و 
ال�����ش��ارق��ة ب��ق��ي��م��ة ���ش��وق��ي��ة ت��ب��ل��غ 9 

ماليني يورو.

األك�شاندرو  ال���روم���اين  وي�����ش��ت��ح��وذ 
من  امل��ع��ار  عاما"   25" ت�شيكالداو 
اإىل فريق  ال��رتك��ي  ���ش��راي  ج��ال��ط��ة 
احتاد كلباء على املركز الرابع بقيمة 
ويليه  ي����ورو  م��ل��ي��ون   7.5 ���ش��وق��ي��ة 

عاما"   30" كودجا  لب��ا  التوجويل 
فلورين  وال��روم��اين  العني  مهاجم 
تانا�شي "27 عاما" لعب اجلزيرة 
وال�شاد�س  اخل��ام�����س  امل���رك���زي���ن  يف 
لكليهما  ال�����ش��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  بنف�س 

يورو". مليون   5.5"
و ي��اأت��ي يف امل��راك��ز م��ن ال�����ش��اب��ع اإىل 
الربازيلي  ال��رتت��ي��ب  ع��ل��ى  ال��ع��ا���ش��ر 
مهاجم  عاما"   29" ب��ي��درو  ج���واو 
يورو"  م�����الي�����ني   5" ال�������وح�������دة 
كارفهال  اأن���ط���ون���ي���و  وال����ربت����غ����ايل 
الن�شر  عاما" لعب  "توزي" "29 
"4.8 مليون يورو" واملغربي �شفيان 
العني  لع���ب  عاما"   26" رح��ي��م��ي 
واليوناين  يورو"  م��ل��ي��ون   4.5"
عاما"   31" م��ان��ول���س  ك��و���ش��ت��ا���س 
املا�شية  ال�����ش��اع��ات  خ����الل  امل��ن�����ش��م 
�شويقة  بقيمة  ال�����ش��ارق��ة  ل�����ش��ف��وف 

اأي�شا. يورو  مليون   4.5

ارتفاع القيمة ال�سوقية لأغلى 10 لعبني يف دوري املحرتفني قبل اإغالق باب الت�سجيل

ال�سارقة الريا�سي يوقع وثيقة اللتزام مبراعاة ال�سن

فتح باب الت�سجيل للم�ساركة يف »اأبوظبي للمحامل ال�سراعية 22 قدما«
•• اأبوظبي-وام:

ل�شباق  الت�شجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  البحرية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  اأع��ل��ن 
غدا  اإغ��الق��ه  يتم  اأن  على  ق��دم��اً،   22 فئة  ال�شراعية  للمحامل  اأب��وظ��ب��ي 

اخلمي�س.

اأميال   7 مل�شافة  املقبل  ال�شبت  العا�شمة  كورني�س  على  ال�شباق  و�شيقام 
بحرية، ومن املتوقع اأن ي�شهد اإقباًل كبرياً على امل�شاركة يف ظل تخ�شي�س 
الفئة  هذه  كون  عن  ف�شاًل  الأوىل،  باملراكز  للفائزين  قيمة  مالية  جوائز 
هي املعنية بال�شباب. وكانت الفرتة املا�شية قد �شهدت اإقامة �شباقني الأول 
�شباق يا�س لفئة 22 قدماً والثاين النوف لفئة 43 قدماً، وذلك بعد العودة 

3 �شهور. واأك��د ماجد عتيق  من التوقف ال�شيفي الذي ا�شتمر لأكر من 
املا�شيني  ال�شباقني  اأن  النادي  يف  البحرية  الريا�شات  اإدارة  مدير  املهريي 
�شهداً اإقباًل كبرياً على التواجد وامل�شاركة من خمتلف الفئات خا�شة �شباق 
اآل  النوف الذي اأقيم حتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
كبرية  مب�شاركة  يب�شر  م��ا  وه��و  الظفرة،  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 

وتوجه  العا�شمة.  كورني�س  على  املقبل  ال�شبت  له  املقرر  اأبوظبي  �شباق  يف 
الدعم  رعاة وجهات حكومية على  النادي من  �شركاء  اإىل  بال�شكر  املهريي 
الدائم وامل�شتمر واجلهود املبذولة ب�شكل دائم يف اإجناح الأحداث وال�شباقات 
اإىل عدم وجود  اأبوظبي للريا�شات البحرية م�شرياً  التي تقام حتت مظلة 

خا�شر من امل�شاركة يف �شباقات البحر والرتاث الوطني الأ�شيل.
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نادي  �شفوف  اإىل  �شالح،  حممد  امل�شري،  النجم  ع��اد 
مع  م�شاركته  خمت�شرا  �شريعا،  الإجن��ل��ي��زي  ليفربول 

الفراعنة.
اأن ي�شارك حممد �شالح مع الفراعنة  وكان من املقرر 
املدرب  لكن  الثالثاء،  ليبرييا،  مع  الودية  املواجهة  يف 
روي فيتوريا قرر اإراحة النجم وال�شماح له بالعودة اإىل 

ناديه ليفربول.
وكان حممد �شالح قاد منتخب م�شر، اجلمعة، للفوز 
اأول ظهور للمدرب اجلديد  النيجر -3 �شفر، يف  على 

الربتغايل فيتوريا.
و�شجل �شالح ثنائية يف الدقيقتني 43 و67، فيما كان 
مهاجم نانت الفرن�شي م�شطفى حممد �شاحب الهدف 

الثالث يف الدقيقة 55.
وتاأتي هاتان املباراتان �شمن ا�شتعدادات منتخب م�شر 
للت�شفيات املوؤهلة لبطولة اأمم اإفريقيا التي حتت�شنها 

�شاحل العاج عام 2023.
املنتخب  اإىل  النيجر عودة �شالح  اأمام  املباراة  و�شّكلت 
دام  غياب  بعد  الدولية،  الودية  املواجهات  يف  امل�شري 

نحو 3 اأعوام.
تقلي�س  ���ش��الح فر�شة  اأم���ام  النيجر  م��ب��اراة  واأت��اح��ت   
ال��ف��ارق م��ع ح�����ش��ام ح�����ش��ن، ال���ذي ي��ط��ارده ���ش��الح بغية 

احل�شول على لقب الهداف التاريخي للفراعنة.
مباراة   84 ه��دف��ا يف   47 الآن  ح��ت��ى  ���ش��الح  واأح����رز 

هدفا   69 ح�شن  ح�شام  �شجل  فيما  دولية، 
يف 178 مباراة.

ميل"  "ديلي  �شحيفة  وكتبت 
الربيطانية اإن ليفربول تلقى 

دفعة قوية مع عودة �شالح 
ال�شريعة اإىل �شفوفه.

وت���اأت���ي ع����ودة ���ش��الح اإىل 
اإجن�����ل�����رتا م����ع اق������رتاب 

ا����ش���ت���ئ���ن���اف ال�������دوري 
املمتاز  الإجن���ل���ي���زي 

هناك.
 1 ال�شبت  اأن يواجه ليفربول برايتون يوم  املقرر  ومن 
الدوري  من  التا�شعة  املرحلة  مناف�شات  �شمن  اأكتوبر، 

املمتاز.
املو�شم احلايل،  ويعاين ليفربول من بداية متعرة يف 

ويحتل حاليا املرتبة الثامنة، بفوزين فقط.
اإن  "مريور" الربيطانية  �شحيفة  قالت  جانبها،  ومن 
قرار  بعد  عونا  تلقى  كلوب،  يورغن  "الريدز"،  م��درب 
النادي  �شفوف  اإىل  �شالح  يعيد  ال��ذي  م�شر  منتخب 

قبل املوعد املحدد.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن �شالح اأظهر يف مواجهة النيجر 
اأح�����ش��ن ح��الت��ه بعد  اإىل  ع����ودة 
ب������داي������ة  يف  ت��������راج��������ع 

الدوري.
اأداء  اإن  وق����ال����ت 
املباراة  يف  �شالح 
وعودته  ال���ودي���ة 
ال�شريعة �شت�شعد 
امل�������درب الأمل������اين 
اأنها  خا�شة  كثريا، 
ت����اأت����ي ق��ب��ي��ل ج����دول 
م����زدح����م ب���امل���واج���ه���ات 

املحلية.

حممد �سالح يعود مبكرا 
اإىل ليفربول

•• دبي -الفجر

امل��ائ��ي��ة يف منطقة  ت�����ش��ه��د ق��ن��اة دب���ي 
اجل������داف ق��ب��ال��ة حم��م��ي��ة خ����ور دبي 
املقبل  الأح����د  ي���وم  ال��ف��ط��ري��ة  للحياة 
ملناف�شات   27 رق��م  امل��و���ش��م  ان��ط��الق��ة 
بطولة دبي لقوارب التجديف املحلية 
وينظمها  والتي يحت�شنها  30 قدما 
نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
يف املو�شم الريا�شي اجلديد 2022-

.2023
وك��ان��ت ه���ذه ال��ف��ئ��ة ق��د راأت ال��ن��ور يف 
 1997-1996 الأول  م��و���ش��م��ه��ا 
ت��ن��ف��ي��ذا ل���ف���ك���رة امل���غ���ف���ور ل����ه -ب������اإذن 
اآل  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ ح���م���دان  اهلل- 
ال���ذي كان  ث���راه-  مكتوم -ط��ي��ب اهلل 
والعديد من  الفئة  اط��الق هذه  وراء 
املحلية  الرتاثية  البحرية  ال�شباقات 
باإذن  ل��ه-  املغفور  لهتمام  ا�شتمرارا 
اهلل -ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان 
-طيب اهلل ثراه- بالريا�شات البحرية 
املحلية للمحافظة على ما�شي الآباء 

والأجداد.
دبي  ن��ادي  يف  املنظمة  اللجنة  وب���داأت 
التن�شيق  البحرية  للريا�شات  الدويل 
م���ع ال�����ش��رك��اء وال���داع���م���ني م���ن اأجل 

تاأتي  والتي  املرتقبة  التظاهرة  اإجناح 
التي  دبي  بطولة  مناف�شات  فاحتة  يف 
كاأ�س  ���ش��وط  امل�����ش��ارك��ة يف  اىل  ت��وؤه��ل 
التجديف  ب��ط��ولت  اأغ��ل��ى  مكتوم  اآل 
والع�شرين  ال��راب��ع  يف  �شيقام  وال���ذي 

من �شهر دي�شمرب املقبل.
التظاهرة  جت��م��ع  ان  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
ال���ك���ب���رية ي����وم الأح������د م���ا ي���زي���د عن 
ونواخذة  مالك  بني  من  فردا   400
"جريرة"  وب����ح����ارة  و"�شكونيني" 
امل���راك���ز الوىل يف  ���ش��ت��ن��اف�����ش��ون ع��ل��ى 
للقوارب  الأول  الرئي�شيني  ال�شوطني 
املحلية والثاين �شوط الفئة املفتوحة 

وامل���خ�������ش�������س ل������ق������وارب ال�������ش���رك���ات 
واملوؤ�ش�شات اإ�شافة اىل قوارب الأ�شقاء 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م��ن 
على  مو�شم  ك��ل  يحر�شون  وال��ل��ذي��ن 

امل�شاركة يف الفعاليات.
للريا�شات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  وظ���ل 
الفئة  ه���ذه  تاأ�شي�س  وم��ن��ذ  ال��ب��ح��ري��ة 
على تنظيم اأكر من حمطة من اأجل 
ن�شرها على اأو�شع نطاق وت�شجيع اأبناء 
ممار�شتها  على  بها  واملهتمني  الدولة 
ال�شروط  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأ����ش���اف  ح��ي��ث 
الفئة  يف  خا�شة  امل�شاركة  ت�شهل  التي 
املا�شي  املو�شم  اإطلقها  التي  املفتوحة 

متفردة  جت���رب���ة  يف  الوىل  ل���ل���م���رة 
بحلة  لتكون  املطلوب  النجاح  حققت 
جديدة هذا املو�شم من اأجل اإ�شتقطاب 

املهتمني والرعاة للم�شاركني.
للريا�شات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  واإختار 
املنطقة  يف  املائية  دب��ي  قناة  البحرية 
ال��واق��ع��ة يف اجل����داف ق��ب��ال��ة حممية 
خ����ور دب����ي ل��ل��ح��ي��اة ال��ف��ط��ري��ة والتي 
تعترب م�شطحا مائيا مثاليا ملثل هذه 
ان�شايبي  جمرى  تتخذ  حيث  ال�شباق 
ط��ول��ه ي��زي��د ع���ن 3 ك��ل��م ح��ت��ى خور 
دبي ينا�شب م�شار ال�شباق الذي ي�شل 
امل�شار  عوامات  وتخلله  كلم   2.3 اىل 

واإطاللته  املكان  جمال  عن  ف�شال   ،
ب���رج خ��ل��ي��ف��ة وم�شروع  ب���ني  اخل���الب���ة 

برج دبي.
اللجنة  ت���ب���داأ  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  ه����ذا 
املنظمة يف اإ�شتكمال اإج��راءات ال�شباق 
املراحل  م���ن  ال���ع���دي���د  ت�����ش��م��ل  ال���ت���ي 
باب  فتح  اإع��الن  ومنها  املناف�شة  قبل 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل ال����ذي ي�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى يوم 
اجلمعة ، فيما ت�شتكمل الإجراءات يوم 
الأحد موعد ال�شباق بالفح�س الفني 
والأطقم  ال���ب���ح���ارة  ع��ل��ى  وال��ت��دق��ي��ق 
امل�شاركة واإجراء القرعة ملعرفة اأماكن 

وموقع كل قارب يف خط النطالقة

قناة دبي املائية على موعد مع الإثارة والت�شويق

مو�سم قوارب التجديف املحلية »ال�سابع والع�سرين« ينطلق الأحد
�شوطان يف اجلولة الأول للمحليني والثاين لفرق اخلليج واملوؤ�ش�شات

•• بروك�شل -وام:

الفعاليات  تنظيم  يف  تاألقها  اجلوجيت�شو  ملحرتيف  اأبوظبي  رابطة  وا�شلت 
الناجحة يف عدة اأماكن بالتزامن، واأقامت 5 بطولت يف 5 قارات خمتلفة 

يف غ�شون 48 �شاعة.
و�شول  و�شيكاغو  بروك�شل  �شبتمرب احلايل جولت  24 و25  يوما  و�شهد 
رابطة  لتعزز  ال��دويل،  ال��دوري  بطولة  �شمن  باأجنول  ول��وان��دا  وبرازيليا 
الإمارات  واحت��اد  اأبوظبي  العا�شمة  مكانة  اجلوجيت�شو  ملحرتيف  اأبوظبي 

للجوجيت�شو كاأكرب مطور للعبة يف العامل.
واأ�شبحت اإقامة هذه اجلولت ال�5 يف اآن واحد �شهادة جناح جديدة لرابطة 
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو وقدراتها التنظيمية، خا�شة واأنها داأبت على 
�شابقة لكنها قدمت  اأكر من منا�شبة  املتزامنة يف  الفعاليات  تنظيم هذه 
مزيدا من الإجادة هذه املرة بتنظيم اجلولت اخلم�شة يف 5 قارات خمتلفة 

ليكون الن�شاط والنجاح يف كل اأنحاء العامل.
اآن واحد وبهذه  ومل يقت�شر الأمر على هذا التنظيم املميز للبطولت يف 
الأع��داد الهائلة من امل�شاركني يف كل جولة واإمنا حر�شت الرابطة خالل 
الفرتة املا�شية اأي�شا على اإقامة دورات تاأهيل للحكام يف "م�شر" متهيدا 
لإقامة العديد من الفعاليات والبطولت التي �شتنظمها الرابطة املو�شم 
على  للتحكيم  موؤهال  20 حكما م�شريا  اأك��ر من  اأثمر جناح  ما  املقبل، 
الب�شاط ب�شكل معتمد ور�شمي وفقا لت�شريحات طارق البحري مدير عام 
اأن املرحلة املقبلة �شت�شهد  اأكد  اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو الذي  رابطة 
ان�شمام جمهورية م�شر العربية خلارطة البطولت الدولية التي تنظمها 
الرابطة، خا�شة يف ظل وجود اأكر من 5000 لعب ولعبة داخل م�شر 

ميار�شون ريا�شة اجلوجيت�شو.
وعن اجلولت اخلم�س التي اأقيمت يف 5 مدن ب� 5 قارات يف اآن واحد قال 

البحري: " كانت انطالقة هذه اجلولت اخلم�س من خالل جولة بروك�شل 
اجلوجيت�شو  مل��ح��رتيف  اأب��وظ��ب��ي  ل��راب��ط��ة  ال���دويل  ال����دوري  بطولة  �شمن 
للبدلة وبدون بدلة، والتي فتحت الباب للم�شاركني من جميع اجلن�شيات 

والأحزمة والفئات".
فاز  للمحرتفني،  كجم   77 وزن  للرجال  الأ���ش��ود  احل���زام  مناف�شات  ويف 
الربازيلي بابلو دترا من نادي بني يا�س للجوجيت�شو بالذهبية اإثر تغلبه 
 85 ل��وزن  الأ�شود  اأح��رز ذهبية احل��زام  الفرن�شي حيدر عبا�س، فيما  على 
كجم التون�شي اأحمد العريبي بالفوز على الأملاين فرا�س احلامد. وح�شد 
الكندي جاكوب ماكنزي ذهبية احلزام الأ�شود لالأ�شاتذة عن وزن 77 كجم 

بتغلبه على الإجنليزي والرت بارنز.
احلزام  ذهبية  ال�شاروين  روز  الهولندية  ح�شدت  ال�شيدات،  مناف�شات  ويف 
رافاييال  ال��ربت��غ��ال��ي��ة  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ك��ج��م   62 وزن  ع���ن  البني"الأ�شود 
احلزام  ذهبية  على  بي�شاو  غينيا  م��ن  يا�شمريا  كاتيو�شيا  وح�شلت  روزا، 
البني"الأ�شود لوزن 95 كجم بفوزها على الإيطالية �شيلفيا �شكومبارين.

ويف اليوم نف�شه "24 �شبتمرب"، وعلى بعد اآلف الكيلومرتات من بروك�شل، 
الرابطة �شمن الدوري الدويل بطولة �شيكاغو بالوليات املتحدة  اأقامت 

الأمريكية لنزالت البدلة وبدون البدلة.
واأ�شفرت مناف�شات احلزام الأ�شود للرجال لوزن 77 كجم عن فوز الربازيلي 
تياجو ماكدو بالذهبية اإثر تغلبه على الأمريكي نيكول�س مارتينيز، كما 
94 كجم  ل���وزن  الأ���ش��ود  احل���زام  ب��رمي��روز ذهبية  الكندي جا�شن  اأح���رز 
بالفوز على الأمريكي كوري فانديفانرت، وحقق جو�شتافو كاربيو من بريو 
ذهبية وزن 69 كجم بتغلبه على املغربي �شعيد حامت يف فئة احلزام الأ�شود 

لالأ�شاتذة.
ويف مناف�شات ال�شيدات، ح�شدت الأمريكية اأدريان اإينيكي�س ذهبية احلزام 
بتغلبها على مواطنتها رونرتي�س توما�س،  55 كجم  البني-الأ�شود لوزن 

لتحرز  توفليمري  ب��روك  الكندية  على  ياني�س  األيك�شا  الأمريكية  وف��ازت 
ذهبية احلزام البني-الأ�شود لوزن 95 كجم.

بر�شيد  الأمريكية  املتحدة  للوليات  ال�شدارة  كانت  ال��دول،  �شعيد  وعلى 
 1600" الربازيل  ثم  نقطة"،   3600" كندا  وتلتها  نقطة،   33200
اأف�شل  جائزة  وذهبت  الرتتيب،  على  والثالث  الثاين  املركزين  نقطة" يف 

اأكادميية لفريق كارل�شون جراي�شي الأمريكي بر�شيد 3600 نقطة.
اأبوظبي  لرابطة  ال��دويل  ال��دوري  �شبتمرب"، حط   25" التايل  اليوم  ويف 
اآ�شيا،  بقارة  �شول عا�شمة كوريا اجلنوبية  ملحرتيف اجلوجيت�شو رحاله يف 

وذلك يف مناف�شات البدلة.
وتغلب بطل احل���زام الأ���ش��ود ج��ي ه��ي��ون ي��وجن م��ن ك��وري��ا اجلنوبية على 
الكوري  ت��ف��وق  كما  ك��ج��م،   62 وزن  ذهبية  ليح�شد  اإردن��ي��ب��ات��ار  امل��ن��غ��ويل 
ذهبية  ليحرز  بات�شوخ  باتبايار  املنغويل  على  جوجن  �شوجن  هيي  اجلنوبي 

احلزام الأ�شود لوزن 77 كجم.
با�شاندورج  اأروينت�شوج  املنغويل  على  يل  ي��وجن  دوجن  الآخ��ر  الكوري  وف��از 
الأ�شرتايل  ك��م��ا تغلب  ك��ج��م،   85 ل���وزن  الأ����ش���ود  ل��ي��ح��رز ذه��ب��ي��ة احل����زام 
وزن  ذهبية  ليحرز  ت�شوي  انيوجن  الكوري اجلنوبي  على  نيني  كري�شتوفر 

كجم.  77
ن��اه��ي��ون ك��ي��م م��ن ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة على  ال�����ش��ي��دات، ف���ازت  ويف مناف�شات 
 49 ل���وزن  البنف�شجي  احل���زام  ذهبية  وح�شدت  ي��وجن��و  ب���ارك  مواطنتها 

كجم.
وعلى �شعيد الدول، ح�شدت كوريا اجلنوبية املركز الأول بر�شيد 44100 
نقطة، وتلتها منغوليا "11100 نقطة"، ثم الوليات املتحدة الأمريكية 
وفازت  ال��رتت��ي��ب.  على  وال��ث��ال��ث  ال��ث��اين  امل��رك��زي��ن  يف  نقطة"   1100"

اأكادميية دي لريفا بجائزة اأف�شل اأكادميية بر�شيد 9700 نقطة.
كما نظمت الرابطة جولة برازيليا باأمريكا الالتينية يف 25 �شبتمرب، وفاز 

الربازيلي تياغو فيريا على مواطنه رودريجو فريتا�س ليحرز ذهبية وزن 
ناتانايل  مواطنه  على  �شانتو�س  رافاييل  الربازيلي  تغلب  كما  كجم،   62
ولينجتون  على  ليال  ديريك  وف��از  69 كجم،  وزن  بذهبية  وت��وج  م��وري��را 

اأمليدا يف مواجهة برازيلية اأخرى على ذهبية وزن 77 كجم.
لو�شيني مورايي�س  تولينتينو على  اأندري�شا  فازت  ال�شيدات،  ويف مناف�شات 
ب��ران��داو على مايرا فرييرا  اآن��ا  ف��ازت  62 كجم، كما  لتح�شد ذهبية وزن 

وتوجت بذهبية وزن 95 كجم.
وعلى �شعيد الدول، ح�شلت الربازيل على املركز الأول بر�شيد 143950 
نقطة، وتلتها الربتغال "700 نقطة" والإكوادور "600 نقطة"، وفازت 

اأكادميية باليد�س بجائزة اأف�شل اأكادميية بر�شيد 9450 نقطة.
وكانت البطولة اخلام�شة يف العا�شمة الأجنولية لواندا م�شاء اأم�س الأول، 
البنف�شجية  الأحزمة  اأ�شحاب  الأجنوليني  املحرتفني  مناف�شات  واأ�شفرت 
 56 وزن  بذهبية  والتتويج  نيفي�س  ماركيو  على  وام��ي  هيالريو  ف��وز  عن 
وزن  ذهبية  واإح��راز  كارياجنو  األيانت�شا  على  كارجيانو  اأبديل  وف��وز  كجم، 

62 كجم.
وعلى �شعيد الدول، ح�شلت اأجنول على املركز الأول بر�شيد 208700 
والربتغال  نقطة"،   1400" الأمريكية  املتحدة  الوليات  وتلتها  نقطة، 
"1000 نقطة"، وفازت اأكادميية "زد وان" بجائزة اأف�شل اأكادميية بر�شيد 
39850 نقطة. واأكد طارق البحري اأن �شعادة عبد املنعم الها�شمي رئي�س 
الحتادين الإماراتي والآ�شيوي النائب الأول لرئي�س الحتاد الدويل يتابع 
بطولت الرابطة اأول باأول، وطالب بالتو�شع يف اإقامة البطولت مبختلف 
تناف�شية  بيئة  اأف�شل  وت��وف��ري  اللعبة،  ن�شر  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  ال��ق��ارات 
لالعبني والالعبات، مبا يوؤهلهم للم�شاركة يف البطولت القارية والعاملية، 
ت�شهم يف  التي  الريا�شة  لتلك  اأبوظبي كعا�شمة عاملية  ومبا يخدم مكانة 

بناء اأجيال قوية للم�شتقبل".

»اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو« تبهر العامل بتنظيم 5 بطولت يف 5 قارات خالل 48 �ساعة

•• دبي-وام:

للريا�شات  الإم��������ارات  احت�����اد  اأع���ل���ن 
ت�شكيل  اع���ت���م���اد  ع���ن  الإل���ك���رتون���ي���ة 
الوطنية  للمنتخبات  الفني  اجل��ه��از 
يو�شف  اإب����راه����ي����م  امل��������درب  ب����ق����ي����ادة 
اخل�����وري، وع�����ش��وي��ة ك���ل م���ن حممد 
املنتخبات  عن  م�شوؤول  الرحمن  عبد 
م�شوؤول  امل��ل��ك  عبد  وح��م��د  الوطنية 
ع��ن امل�����ش��اب��ق��ات وحم��م��د م��ب��ارك عبد 

اهلل م�شوؤول عن احلكام.
اجتماعه  خ����الل   - الحت������اد  وواف������ق 
ب��رئ��ا���ش��ة ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن خليفة 
اآل نهيان رئي�س الحتاد  بن �شخبوط 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  م�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى   -
يف  اإقامتها  امل��ق��رر  ال��ع��امل،  بطولة  يف 
م��دي��ن��ة ب���ايل الإن��دون��ي�����ش��ي��ة، وكذلك 
ب��ط��ول��ة الحت�����اد ال��ع��امل��ي GEG يف 
ا���ش��ط��ن��ب��ول، اإ���ش��اف��ة ل��ل��م��واف��ق��ة على 
الإلكرتونية  ال���ري���ا����ش���ات  م����ب����ادرة 

ل��الأط��ف��ال وامل��ق��دم��ة م���ن ���ش��رك��ة اأي 
�شبورت ماجنمنت.

بن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  واأ���ش��اد 
جمل�س  واأع�����ش��اء  نهيان  اآل  �شخبوط 
الفنية  واملكت�شبات  بالنتائج  الإدارة 
م�شاركة  خ����الل  م���ن  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
الدوري  يف  للرجال  الوطني  املنتخب 

الإلكرتونية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال���ع���رب���ي 
املنتخب  وحت����ق����ي����ق  ب�����ال�����ري�����ا������س، 
يف  والربونزية  الف�شية  للميداليتني 
املناف�شات. كما توجه املجل�س بال�شكر 
للجهازين الفني والإداري والالعبني 
على املكت�شبات التي حتققت من خالل 

امل�شاركة مبناف�شات البطولة .

واأك�����������د ����ش���ع���ي���د ال�����ط�����اه�����ر الأم��������ني 
للريا�شات  الإم�������ارات  لحت����اد  ال���ع���ام 
الإلكرتونية اأن قرارات جمل�س الإدارة 
الطموحة  اخل���ط���ط  ���ش��م��ن  ج������اءت 
ل����زي����ادة ان��ت�����ش��ار مم���ار����ش���ي الأل���ع���اب 
الإل����ك����رتون����ي����ة خ���ا����ش���ة ب����ني ط���الب 
مظلة  وحتت  ر�شمي  وب�شكل  املدار�س، 

يكونوا  اأن  لهم  ميكن  حتى  الحت���اد، 
الوطنية يف خمتلف  للمنتخبات  ن��واة 
الألعاب. وقال اإنه مت خالل الجتماع 
ب�شاأن  الإدارة  جمل�س  روؤي���ة  مناق�شة 
التو�شع يف اإقامة البطولت واملناف�شات 
املختلفة، واإمكانية ا�شت�شافة الأحداث 
املدار�س  طلبة  ب��ني  خا�شة  املختلفة، 
الفرتة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  واجل���ام���ع���ات.. 
املا�شية �شهدت العديد من البطولت 
العامل  بطولة  يف  وامل�����ش��ارك��ة  املحلية 
ب��ال��دمن��ارك، وك��ان��ت ان��ط��الق��ة قوية 
امل�شاركني  ق��اع��دة  لتو�شيع  ل��الحت��اد 

واملن�شمني حتت مظلته.
واأو�شح اأن الحتاد تلقى خالل الفرتة 
لإقامة  الطلبات  من  العديد  املا�شية 
حتت  الدولة  داخ��ل  خمتلفة  بطولت 
مظلته، ما يب�شر مبزيد من الأحداث 
كما  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  الريا�شية 
مهما  ع���ام���ال  ه����ذا  مي��ث��ل  اأن  مي��ك��ن 

للغاية يف اكت�شاف املواهب اجلديدة.

»الريا�سات الإلكرتونية« يعلن ت�سكيل اجلهاز الفني للمنتخب وخطة امل�ساركات املقبلة

•• الفجرية-الفجر

نظم احتاد امل�شارعة واجلودو مهرجاناً مميزاً لرباعم اجلودو ب�شالة  الهيئة العامة للريا�شة 
بالفجرية ، وذلك برعاية �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س الحتاد ،وذلك بالتعاون 
مع نادي الفجرية للفنون القتالية، و�شهد املهرجان الأول ملو�شم 2022 – 2023 م�شاركة 
اأكر من 200 برعماً، و�شط ح�شور كبري من م�شوؤويل الحتاد والأندية وكذلك م�شوؤويل 
الفئات العمرية يف هذه الأندية وبع�س العائالت، ليعطي �شورة رائعة ومطمئنة مل�شتقبل 
اجلودو الماراتي ، وناجتاً جيداً جلهود الحتاد الذي اأعلن يف اجتماعه الأول عقب جتديد 
الثقة فيه لدوره قادمة حتى 2024 ، املزيد من الهتمام بقطاع املراحل ال�شنية للجودو 

وتوفري كافه متطلبات النجاح لقاعدته .
تهدف  والتي  الأن��دي��ة،  براعم  بني  التناف�شية  املباريات  من  العديد  اإقامة  املهرجان  و�شهد 

ملزيد من الحتكاك يف اأجواء تناف�شية ل فائز فيها، يف جتربة فريدة ومميزة من قبل جلنة 
ال�شنوي  التجمع  اإجن��اح  �شبيل  يف  اجلهد  من  الكثري  بذلت  التي  ب��الحت��اد  املحلي  اجل��ودو 

للرباعم اجلودو، وذلك بح�شور اجلهاز الفني للمنتخبات الوطنية. 
وثمن �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س الحتاد ، التجربة الفتتاحية لرباعم اجلودو 
الماراتي، موجهاً مبوا�شلة العمل من اأجل خلق قاعدة عري�شة مع توفري كافة متطلبات 
النجاح لتحفيز ال�شغار ملوا�شلة امل�شوار يف جمال اللعبة..و�شكر الدرعي كافه اجلهات التي 
للفنون  الفجرية  نادي  واأع�شاء  بال�شكر رئي�س  اإجناح مهرجان الرباعم وخ�س  �شاهمت يف 
مما  املهرجان،  يف  امل�شاركة  الأن��دي��ة  جهود  وثمن  امل�شتمر،  ال�شادق  تعاونهم  على  القتالية 
�شاهم يف خروج املهرجان ب�شورة رائعة، اأكدت على متّيز الفئات العمرية يف خمتلف الأندية، 
زاهر  مب�شتقبل  للتفاوؤل  يدعو  م��ا  وه��و  اللعبة  ق��اع��دة  تو�شيع  اإىل  اجلميع  �شعي  وعك�شت 

للجودو الماراتي .

جناح باهر ملهرجان براعم اجلودو بالفجرية



ت�سهر ال�سيف يف وجه زوجها بحفل الزفاف
فيديو  مقطع  انت�شر  ال��زف��اف،  حل��ف��الت  م��األ��وف  غ��ري  م�شهد  يف 
لعرو�س م�شرية وهي تلوح بال�شيف كالنار يف اله�شيم على مواقع 

التوا�شل الجتماعي يف م�شر.
اجليزة  حمافظة  من  عرو�س  قيام  حلظة  الفيديو  مقطع  ووث��ق 
بالرق�س م�شهرة �شيًفا يف وجه عري�شها واحل�شور، و�شط انتقادات 

من م�شتخدمي ال�شو�شيال ميديا.
الإم�شاك  ال��ع��رو���س يف  م��ه��ارة  الفيديو  اأظ��ه��ر  الن��ت��ق��ادات،  ورغ���م 
بال�شالح والتمايل به اأمام العري�س واحل�شور يف حفل الزفاف، مع 

حركات ا�شتعرا�شية اأدتها برباعة مماثلة.
الهرم  منطقة  يف  ت�شويره  ج��رى  ال���ذي  الفيديو  مقطع  وق��وب��ل 
ظهور  اأن  البع�س  واع��ت��رب  وا�شعة،  بانتقادات  اجل��ي��زة  مبحافظة 

العرو�س بال�شيف ورق�شها مل يكن لئقا على الإطالق.

هدد خطيبته ال�سابقة ف�سجن 3 اأعوام 
اأعوام   3 اأ�شدرت حمكمة اجلنايات يف م�شر، حكما بال�شجن ملدة 
بحق �شاب متهم بتهديد خطيبته، بن�شر �شور خاد�شة للحياء لها 

على مواقع التوا�شل الجتماعي.
وح�شب حتقيقات النيابة امل�شرية يف الق�شية، ابتز املتهم خطيبته 
اأخ���رى بعد ف�شخ  ال��ع��ودة ل��ه م��رة  ال�����ش��ور؛ لإج��ب��اره��ا على  بتلك 
”اأن�شاأ ح�شابا على  املتهم  اأن  اإىل  التحقيقات  واأ�شارت  خطوبتهما. 
في�شبوك ووات�س اآب، واأر�شل ر�شائل حتوي �شورا مركبة لها على 
وقام  وال��ق��ذف،  ال�شب  ع��ب��ارات  جانب  اإىل  ل����الآداب،  منافية  �شور 

بتهديدها من اأجل مقابلتها والعودة له“.
عدم  م��رارا  املتهم  من  طلبت  ال�شحية  اأن  التحقيقات،  واأ�شافت 
ال�شتمرار يف مالحقتها، لكنه مل ي�شتجب وظل ي�شايقها ملدة عام 
اإىل حترير حم�شر بت�شررها من خطيبها  الفتاة  كامل؛ ما دفع 

ال�شابق بن�شر �شور فا�شحة ومفربكة لها.
اإيذاءها واإمنا  ”مل يكن يريد  اإنه  اأمام النيابة،  بدوره، قال املتهم 

تهديدها فقط من اأجل الرجوع اإليها مرة اأخرى؛ لأنه يحبها“.

ن�سر يرفع ماعزًا فوق 
جبال الألب 

واأحكم خمالبه حول  اقتنا�س ماعز جبلي  ذهبي من  ن�شر  متكن 
ي�شقط على �شخور  اأن  قبل  اإي���اه،  ال��ه��واء حامال  عنقه، وحلق يف 

جبال الألب الإيطالية.
وعلى الرغم من اأن املاعز يزن خم�شة اأ�شعاف وزن الن�شر الذهبي، 
اإل اأن الن�شر متكن من التحليق به عالياً فوق جبال الألب اإل اأن 

النهاية كانت فاجعة.
ليلقى حتفه على  �شاهق،  ارتفاع  ال�شخور من  املاعز على  و�شقط 

الفور، وفقا ل�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
جثته.  تاأكل  وه��ي  الذهبية  الن�شور  �شوهدت  املاعز  �شقوط  وبعد 
"الوح�شي" للماعز اجلبلي هي ظاهرة مل يتم ت�شويرها  والقتل 
�شل�شلة  من  الأح��د  حلقة  يف  �شتظهر  �شي،  بي  لبي  وفقا  قبل  من 

Frozen Planet II للمخرج ديفيد اأتينبورو.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مت�ساح يحمل 100 من �سغاره فوق ظهره 
التقط م�شور هندي، �شورة طريفة جمعت بني مت�شاح و�شغاره الذي بلغ عددهم اأكر من 100، يف اإحدى احلدائق 

الوطنية بالهند.
ومتكن امل�شور الهندي دريتيمان خمرجي من توثيق تلك اللقطات الرائعة، مو�شحا: "اأردت اأن اأُظهر العالقة بني 

غار والأب.. وو اأطلق على ال�شورة ا�شم )الأب امل�شوؤول(". ال�شِ
وقال خمرجي: "عادة ما يت�شم ذكور )جاريال( باخلجل ال�شديد، ولكن ُت�شبح هذه التما�شيح عدوانية للغاية خالل 
غار،  مو�شم التزاوج حلماية �شغارها"، وفقا ل�"�شي اإن اإن". ورغم اأن التما�شيح الذكور والإناث تعمل معا حلماية ال�شٍ
التي يواجه فيها ال�شغار تهديًدا  امل�شوؤولية خالل هذه الفرتة  اأكرب قدر من  "الذكر يتحمل  امل�شور قال:  اأن  اإل 

اأكرب".
اأكرب قدر من  "الذكر يتحمل  اأن امل�شور قال:  اإل  غار،  اأن التما�شيح الذكور والإن��اث تعمل معا حلماية ال�شٍ ورغم 

امل�شوؤولية خالل هذه الفرتة التي يواجه فيها ال�شغار تهديًدا اأكرب".
ورف�س امل�شور الهندي هذه احليوانات باأنها خطرة، موؤكدا اأنها غري مهتمة بنا، وتابع: "يجب على امل�شور اأن يتحلى 

بعدة اأمور، وهي اخلربة ب�شاأن احليوان، وبيئته، واحرتام العامل الطبيعي، اإ�شافة اإىل التحّلي باملنطق ال�شليم".
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قر�س مرعب.. عيون منتفخة وابت�سامة غريبة
اأثارت �شورة ل�شمكة قر�س هلعاً بني رّواد مواقع التوا�شل الجتماعي بعد اأن 

ن�شرها ال�شياد الذي ا�شطادها قبالة �شواحل اأ�شرتاليا.
بداأت الق�شة عندما انت�شل ال�شمكة �شياد يدعى ترامبان بريماجوي من عمق 

حوايل 650 مرتاً قبالة �شاحل نيو �شاوث ويلز يف اأ�شرتاليا.
و�شارك ال�شياد �شورة �شريعة ل�شمكة القر�س عرب "في�شبوك" يف 12 �شبتمرب-

ال�شنفرة،  ورق  ي�شبه  ال��ذي  للقر�س  اخل�شن  اجللد  اأظهرت  اجل��اري،  اأيلول 
ووجهه املدبب الكبري، وعيونه الكبرية املنتفخة، وبيا�س فمه اللوؤلوؤي. ولفت 
�شكل القر�س انتباه م�شتخدمي في�شبوك، الذين اأ�شيبوا بالده�شة اأو الرعب 
من املخلوق، وتزايدت التخمينات حول نوع ال�شمكة. خمن البع�س اأن تكون 
الع�س  بعالمات  تت�شم  التي   ،"Isistius brasiliensis" ال�شمكة من نوع 
التخمينات  �شملت  كما  حجماً،  الأك��رب  احليوانات  على  ترتكها  التي  املميزة 
من  ن��وع  اأو   "Mitsukurina owstoni" عفريت  قر�س  �شمكة  الأخ��رى 
قد  اإنها  قال  ال�شياد  لكن   ،"Etmopteridae" الفانو�س  القر�س  اأ�شماك 

.endeavor dogfish تكون اإحدى اأنواع كالب البحر

مقتنيات اأفالم جيم�س بوند يف مزاد 
التي ارتداها دانيال كريج  من �شيارة اأ�شتون مارتن "دي.بي5" اإىل الأزياء 
"ل وقت للموت"، ُتعر�س قريبا جمموعة من  يف فيلم )نو تامي تو داي( 
مقتنيات جيم�س بوند التذكارية للبيع يف مزاد خريي احتفال مبرور 60 

عاما على اإطالق �شل�شلة الأفالم ال�شهرية.
والثاين  الأربعاء  يوم  مبا�شر  م��زاد  الأول يف  م�شتويني،  على  البيع  و�شيتم 
يوافق  ال���ذي  ب��ون��د(  )ي���وم جيم�س  ي�شتمر حتى  الإن��رتن��ت  ع��رب  م���زاد  يف 
اخلام�س من اأكتوبر ت�شرين الأول، وهو تاريخ العر�س العاملي الأول لأول 
اأفالم ال�شل�شلة عن العميل ال�شري الربيطاين اللطيف "دكتور نو" يف عام 

.1962
و�شُتعر�س ال�شيارة ب�شعر يرتاوح بني 1.5 مليون ومليوين جنيه اإ�شرتليني 

"1.62 مليون و2.16 مليون دولر".
وق���ال اأدري����ان ه��ي��وم ���ش��اي��ر، م��دي��ر املجموعات اخل��ا���ش��ة والأي��ق��ون��ي��ة لدى 
كري�شتيز ومدير مزاد جيم�س بوند، لرويرتز "من اخلارج، تبدو "ال�شيارة" 
متاما مثل دي.بي5 التي ارتبطنا بها جمعيا مع جيم�س بوند، وداخليا هي 
املثرية  الأع��م��ال  بكل  القيام  على  ق��ادر  ق��وي  حم��رك  ذات  خمتلفة  �شيارة 
اإ�شارة اإىل ا�شم بلدة  املذهلة واأ�شلوب القيادة الذي �شاهدنا يف ماتريا"، يف 

اإيطالية جرى الت�شوير فيها.
"كالكيت"  اإر���ش��ادي  ل��وح  للبيع  �شُتعر�س  التي  الأخ���رى  القطع  بني  وم��ن 
مكتوب عليه ا�شم الفيلم ب�شعر يرتاوح بني خم�شة اآلف و�شبعة اآلف جنيه 
اإ�شرتليني، بالإ�شافة اإىل اأزياء ارتداها ممثلون منهم رامي مالك ول�شانا 

لين�س.

تكرمي ليلى علوي يف 
مهرجان فيلم املراأة ب�سال 
املراأة  الدويل لفيلم  املهرجان  كرم 
املمثلة  امل��غ��رب��ي��ة  اململكة  يف  ب�شال 
افتتاح  يف  ع��ل��وي  ل��ي��ل��ى  امل�����ش��ري��ة 
دورته اخلام�شة ع�شرة م�شاء  اأم�س 
املخرجة  ك��رم  كما  الث��ن��ني  الأول 
الفرن�شية من اأ�شل مغربي �شيمون 
الفرن�شية  املخرجة  وا���ش��م  بيتون 

الراحلة �شارة مالدورور.
ملنظمي  الر�شمية  الكلمات  وعقب 
التحكيم  جل��ان  وتقدمي  املهرجان 
وال�شينمائي  ال��ث��ق��ايف  ب��ال��ف�����ش��اء 
قدمت  كرمية،  بحي  "هوليوود" 
ي�����ش��رى ���ش��ه��واد الأ����ش���ت���اذة مبعهد 
املو�شيقى والفن الكوريغرايف فقرة 

فنية على اآلة القانون.
م�شابقة  املهرجان  برنامج  ي�شمل 
ت�شم  الطويلة  الروائية  لالأفالم 
لالأفالم  وم�شابقة  اأف���الم،  ع�شرة 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة ت�����ش��م خ��م�����ش��ة اأف����الم، 
ف���ي���م���ا ت���ت���ن���اف�������س ع���ل���ى )ج����ائ����زة 
اأفالم  خم�شة  ال�شبابي(  اجلمهور 
روائية مغربية طويلة و�شتة اأفالم 

مغربية ق�شرية.
)بانوراما  ال��ربن��ام��ج  ي�شمل  ك��م��ا 
لتكرمي  ال�شحراء(  جنوب  �شينما 
اأفريقيا  يف  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  الأ�����ش����وات 
مدينة  اخ���ت���ي���ار  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن 
الرباط عا�شمة للثقافة الأفريقية 
البانوراما  وت�شمل   ،2022-2023
فا�شو  بوركينا  م��ن  اأف���الم  ثمانية 
واأفريقيا  واجل����اب����ون  وال��ن��ي��ج��ر 
والكوجنو  وال��ك��ام��ريون  الو�شطى 

الدميقراطية وت�شاد.

التربع بالأع�ساء يعود 
للواجهة يف م�سر 

بالأع�شاء  ال���ت���ربع  ق�����ش��ي��ة  ع����ادت 
لل�شاحة  ال����وف����اة  ب���ع���د  ال��ب�����ش��ري��ة 
امل�������ش���ري���ة جم���������دداً، ب���ع���د اإع������الن 
الفنانة اإلهام �شاهني، ر�شميا التربع 
وفاتها.  بعد  ال�شليمة  باأع�شائها 
واأعلنت �شاهني من خالل �شفحتها 
"من  "في�شبوك":  على  الر�شمية 
خالل التربع �شي�شتفيد نا�س كر، 
ويكون  �شيفنى  الوفاة  بعد  اجل�شد 
م�������ش���ريه ال����������رتاب، ب���ع���د ال���ت���ربع 
اإن�شانية، وُنخفف من  �شنكون اأكر 
اآلم الكثريين ونحميهم من احلياة 
التعي�شة، لبد واأن يكون لدينا هذا 
من  واح������دة  الإن�شاين".  ال���وع���ي 
خالل  الراكدة  املياة  حركوا  الذين 
الأي�������ام الأخ��������رية، ه���ي دي���ن���ا ر�شا 
توكيل  اأول  توثيق  ا�شتطاعت  التي 
يف  ال��وف��اة  ب��ع��د  باأع�شائها  ل��ل��ت��ربع 
تغّلبت  امل�����ش��ري.  ال��ع��ق��اري  ال�شهر 
التي  العراقيل  من  ع��دد  على  دينا 
"عدم وجود  اأبرزها،  اأن  اإىل  اأ�شارت 
ثقافة التربع بعد الوفاة، والثقافة 
النفو�س  يف  امل����وج����ودة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
جثة  م��ن  الق���رتاب  بعدم  اخلا�شة 
العاملني  م��ع��رف��ة  وع����دم  امل��ت��وف��ى، 
الترّبع  بقواعد  العقاري  ال�شهر  يف 
والتوثيق"، ح�شب قولها. وتابعت: 
"اأ�شمع عن تلك الفكرة منذ �شنوات 
اأمريكا،  يف  مطّبقة  واأن��ه��ا  طويلة، 
م���ا ن��ت��ح��دث ف��ي��ه ه���و اأم����ر بديهي 
ي�شعر،  ل  ال��وف��اة  بعد  اجل�شد  لأن 
اإعطاء  ب���ه ه���و ع����دم  وم����ا ن��ط��ال��ب 
���ش��يء حت��ت��اج��ه يف  اأي  م��ري�����س  اأي 
على  اأن��ه  اأرى  دائماً  لأنني  حياتك، 
والعي�س  بال�شحة  التمّتع  اجلميع 

باأف�شل �شورة".

ك�سف الرمز امللكي 
اجلديد مللك بريطانيا 
النقاب  ب��ك��ن��ج��ه��ام  ق�����ش��ر  ك�����ش��ف 
لعاهل  امللكي اجل��دي��د  ال��رم��ز  ع��ن 
ب��ري��ط��ان��ي��ا امل��ل��ك ت�����ش��ارل��ز وال���ذي 
احلكومية  امل���ب���اين  ع��ل��ى  �شيظهر 
الرمز،  يتكون  ال��ربي��د.  و�شناديق 
ال����ذي اخ���ت���اره امل��ل��ك اجل��دي��د من 
التي  الت�شميمات  م��ن  جم��م��وع��ة 
حريف  من  الأ�شلحة،  كلية  اأعدتها 
ميثالن  ال��ل��ذي��ن  "اآر"  و  "�شي" 
ا�شمي ت�شارلز وريك�س، وتعني ملك 
بالالتينية، مع �شورة للتاج امللكي. 
ا�شكتلندا  يف  ن�شخة  و�شُت�شتخدم 

حتتوي على التاج ال�شكتلندي.
امل��ل��ك��ي اجلديد  ال���رم���ز  و���ش��ي��ح��ل 
حمل رمز امللكة الراحلة اإليزابيث، 
"اإي2اآر"، التي توفيت هذا ال�شهر 
ب��ع��د ج��ل��و���ش��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��ر���س 70 

عاما.

�سرية ذاتية على كعكة.. لنيل وظيفة
ا�شتعملت �شيدة اأمريكية فكرة بدت غريبة للبع�س، لكنها 
الذاتية  �شريتها  اإر�شال  وهي  الآخ��ري��ن،  نظر  يف  مبتكرة 
احل�شول  ُبغية  �شركة  اإىل  ح��ل��وى  ق��ال��ب  على  مطبوعة 
على وظيفة. واأرادت ال�شيدة الأمريكية اأن تكون متقدمة 
اأن  علمت  بعدما  وظيفة  على  املناف�شة  يف  الآخ��ري��ن  عن 
موقع  بح�شب  ال��ت��وظ��ي��ف،  ب���اب  فتحت  املعنية  ال�����ش��رك��ة 
بالكبرين،  بافليناك  كاريل  وكتبت  بو�شت".  "نيويورك 
ع��ل��ى ح�شابها مبوقع  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك��ارولي��ن��ا  ولي����ة  م��ن 
تقدمت  اأن��ه��ا  "لينكداإن"  املهني  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
"نايكي" الأمريكية  �شركة  لدى  وظيفة  على  للمناف�شة 
واأرفقت  الريا�شية.  املالب�س  يف  املتخ�ش�شة  العمالقة 
التعليق ب�شورة تظهر �شريتها الذاتية على �شطح الكعكة، 
ا�شم  الوثيقة من  املتعارف عليها يف هذه  التفا�شيل  بكل 
الكعكة  اأكادميية وخ��ربات مهنية. لكن كان يف  و�شهادات 
فرق وحيد، وهو اأن ال�شيدة الأمريكية كتبت ا�شمها بخط 
كبري يف نهاية ال�شرية الذاتية، يف خطوة ترمي على ما 
يبدو من اأجل تذكري م�شوؤويل ال�شركة العمالقة با�شمها 
حتى ل ين�شوها. وكتبت: "قبل اأ�شبوعني، اأر�شلت �شريتي 
ذاتية  �شرية  نعم،  نايكي.  �شركة  اإىل  كعكة  على  الذاتية 

�شاحلة على ظهر قالب حلوى".

مدمن خمدرات يقتل والدته
اأق��دم �شاب مدمن على امل��خ��درات على قتل وال��دت��ه، يوم 
الثنني، يف اإحدى املحافظات جنوبي م�شر، بعد اإطالق 
لتلقى م�شرعها  بينهما،  اإثر وقوع م�شاجرة  النار عليها 
على الفور. ويف التفا�شيل، تلقت الأجهزة الأمنية، بالغاً 
مركز  يف  عاما،   50 العمر  من  تبلغ  �شيدة  مبقتل  ُيفيد 

قو�س مبحافظة قنا بطلق ناري.
وهرع رجال الأمن على الفور اإىل مكان الواقعة، وتبني 
ناريا  ابنها عيارا  اإط��الق  اإثر  القتيلة لقيت م�شرعها  اأن 
خالل  م��ن  وت��ب��ني  بينهما.  م�شاجرة  وق���وع  بعد  عليها، 
”�شابو“،  خم��در  ويتعاطى  مدمن  املتهم  اأن  التحريات، 
واأنه كان دائم ال�شجار مع والدته. وجرى نقل اجلثة اإىل 
ثالجة امل�شت�شفى، ومت حترير حم�شر بالواقعة، واإحالة 

اجلاين للنيابة العامة امل�شرية للتحقيق معه.

ثعبان �سخم يبتلع اأكرب خفا�س يف العامل
رغم �شخامة حجمه، ومظهره املخيف، و�شمومه املميتة، 
الأ�شرتالية  ك��وي��ن��زلن��د  ولي���ة  يف  يعي�شان  زوج���ان  وث��ق 

م�شهًدا �شادًما لثعبان يلتهم خفا�ًشا �شخًما.
الأ�شرتاليان  الزوجان  وّث��ق  النظري  منقطعة  وب�شجاعة 
حلظة انق�شا�س الثعبان ال�شخم، البالغ طوله نحو 10 

اأقدام، على خفا�س �شخم يقف اأعلى �شجرة.
اإن  ال��زوج��ان  ق��ال   ،"buzznicked" م��وق��ع  وبح�شب 
التهام  حلظة  لتوثيق  دفعهما  ال�شخم  اخلفا�س  حجم 
فيها  ي��رون  التي  الأوىل  امل��رة  اأنها  موؤكدين  ل��ه،  الثعبان 

خملوًقا بهذه ال�شخامة.
توثيق معركة  حًقا  املغري  "كان من  ال��زوج��ان:  واأ�شاف 
حمتملة بني ثعبان �شخم وخفا�س كبري"، وهي معركة 
الثعبان على  بانت�شار  انتهت  دقيقة،   30 نحو  ا�شتغرقت 

اخلفا�س.

مركبة ف�سائية ت�سطدم بكويكب لتحويل م�ساره 
ت��اب��ع��ة ل��وك��ال��ة الف�شاء  ا���ش��ط��دم��ت م��رك��ب��ة ف�����ش��ائ��ي��ة 
الأمريكية -نا�شا اأم�س الأول الثنني عمداً بكويكب يف 
حماولة لتحويل م�شاره، يف اختبار غري م�شبوق يهدف 
لتعليم الب�شرية كيفية منع الأج�شام الكونية من تدمري 

احلياة على الأر�س.
قلياًل عن حجم  يقّل حجمها  التي  الف�شائية  واملركبة 
�شيارة ا�شطدمت، كما كان متوّقعاً، يف ال�شاعة 23:14 ت 

غ بالكويكب ب�شرعة تزيد عن 20 األف كلم يف ال�شاعة.
ونقلت وكالة الف�شاء الأمريكية وقائع هذا ال�شطدام 
مبا�شرة على الهواء. وما اأن ارتطمت املركبة بالكويكب 
اأف��راد طاقم نا�شا الذين جتّمعوا يف  حتى انفجر فرحاً 
م��رك��ز الإ����ش���راف ع��ل��ى امل��ه��ّم��ة يف م��اري��الن��د بالوليات 

املتحدة.
وقبيل دقائق من ا�شطدام املركبة بالكويكب دميورفو�س 
اأخ��ذت �شورة  11 مليون كلم،  الأر����س  ال��ذي يبعد عن 
املركبة الف�شائية  ف�شيئاً مع اقرتاب  اجلرم تكرب �شيئاً 

منه اأكر فاأكر.
امل��ث��ّب��ت��ة ع��ل��ى املركبة  ال���ك���ام���ريات  ب��ّث��ت  ويف ن��ق��ل ح����ّي، 
فيها  ظهرت  الفلكي  للجرم  مذهلة  ���ش��وراً  الف�شائية 

الرمادي  �شطحه  ذلك  تفا�شيل دميورفو�س مبا يف  كل 
واحل�����ش��ى ال�����ش��غ��رية ال��ت��ي ت��غ��ّط��ي��ه. وحل��ظ��ة ا�شطدام 
ال�شور.  ب��ّث  توقف  عليه  وحتّطمها  بالكويكب  املركبة 
وق��ال��ت ل���وري غ��ل��ي��ز، م��دي��رة ع��ل��وم ال��ك��واك��ب يف وكالة 
تكون  اأن  املحتمل  من  جديدة  حقبة  دخلنا  "لقد  نا�شا 
اأنف�شنا من ا�شطدام  اأن نحمي  لدينا فيها القدرة على 
قطره  البالغ  ودميورفو�س  خطرة" بالأر�س.  كويكبات 

حوايل 160 مرتاً ل ي�شّكل اأّي خطر على الأر�س.
يدور  ال�شغري هو قمر  الكويكب  ه��ذا  ف��اإّن  ال��واق��ع  ويف 

حول كويكب اآخر اأكرب حجماً يدعى ديدميو�س.
للقيام  دقيقة  و55  �شاعة   11 دمي��ورف��و���س  وي�شتغرق 
ت�شعى  نا�شا  وكالة  لكّن  ديدميو�س.  حول  كاملة  ب��دورة 
م��ن خ���الل امل��ه��ّم��ة ال��ت��ي ن��ّف��ذت��ه��ا الث��ن��ني اإىل خف�س 
ت�شغري مدار  دقائق عن طريق   10 امل��دة مبقدار  ه��ذه 

دميورفو�س عرب تقريبه من ديدميو�س.
اأ�شرتويد  "دابل  ا���ش��م  املهمة  ه��ذه  على  نا�شا  واأط��ل��ق��ت 
ريدايرك�شن ت�شت" "داْرت" اأي �شهم بالإنكليزية"، وهي 
اختبار  اأول  اأّنها  الكوكب" كما  "للدفاع عن  اأول مهمة 

يجري يف الف�شاء اخلارجي لهذه التقنية.

فنانات يوؤدين عر�شا اأثناء انطالق مهرجان الرق�ص الناب�ص باحلياة 2022 يف اأحمد اآباد. ا ف ب

جينيفر لوران�س تبداأ ت�سوير عمل جديد
بداأت املمثلة العاملية جينيفر لوران�س، ت�شوير اأحداث فيلم No Hard Feelings الذي 
ال��ذي ك�شف عن �شورة حديثة  اأك��د موقع الديلي ميل،  تقوم ببطولته، وذل��ك ح�شب ما 
للنجمة العاملية جينيفر لوران�س وهي ت�شري يف �شوارع لو�س اجنلو�س وذلك بعد ولدتها.

من  الع�شرينيات  ف��رتة  يف  ك��ث��رياً  عانت  انها  ال�شينمائية  النجمة  ك�شفت  ق��د  وك��ان��ت 
عمرها لأنها اجه�شت مرتني قبل ان ت�شبح اماً للمرة الوىل خالل ال�شتاء املا�شي 
من زوجها كوك ماروين. وقالت لوران�س يف مقابلة مع جملة فوغ ان رحلة احلمل 

قد تكون �شعبة يف بع�س الحيان معربة عن حبها لالمومة.
باأنها  ت�شعر  وه��ي  ابنها،  م��ع  الخ��ري  بحملها  حمظوظة  كانت  اأن��ه��ا  لوران�س  وا�شافت 
اأمر  "اإنه  اأم��ًرا �شاًقا بع�س ال�شيء. قالت:  حمظوظة لكونها وال��دة حتى لو كان ذلك 

خميف للغاية اأن نتحدث عن الأمومة". "فقط لأن الأمر خمتلف متاًما بالن�شبة 
للجميع. اإذا قلت" لقد كان احلمل رائًعا منذ البداية "، ف�شيفكر بع�س النا�س 

،"مل يكن الأمر رائًعا بالن�شبة يل يف البداية "وي�شعرون بال�شوء".


