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فعاليات  يف  ت�شارك  الإمارات 
امل�شرتك  الع�شكري  التمرين 
»VOLFA 2022« بفرن�شا 

•• باري�س-وام:

انطلقت على اأر�ض اجلمهورية 
فعاليات  اأم���������ض  ال���ف���رن�������س���ي���ة 
امل�سرتك  ال��ع�����س��ك��ري  ال��ت��م��ري��ن 
مب�ساركة   )VOLFA 2022(
ال���ق���وات اجلوية  م���ن  وح�����دات 
م��ن دول��ة الإم����ارات و فرن�سا و 
اإ�سبانيا  و  اليونان  و  الربتغال 
اإي��ط��ال��ي��ا و ك��ن��دا و ع���دد من  و 

الدول. 
وي������ه������دف ال����ت����م����ري����ن ال������ذي 
العديد  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ي�����س��ت��م��ل 
 .. الع�س����كرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��ن 
اإىل تبادل اخلربات بني الدول 
رفع  يف  ي�سهم  مب����ا  امل�س�����اركة، 

الكفاءة القتالي����ة للقوات. 
�سل�سلة  �سمن  التمرين  وي��اأت��ي 
مت����اري����ن م����درج����ة م����ع ق����وات 
وال�سديقة  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ال�����دول 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اإط����ار  ويف 
اأ�سلوب  يف  اخل������ربات  وت����ب����ادل 
ت��اأم��ني م�����س��رح ال��ع��م��ل��ي��ات �سد 
والتدريب  املختلفة  التهديدات 
لتنفيذ  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
خمتلف املهام وتطوير التعاون 
يف دمج وتوافق قدرات الوحدات 
امل�ساركة بهدف توحيد املفاهيم 

العملياتية والتعبوية. 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:00            
الظهر.......    12:13  
الع�رص........   03:33   
املغرب.....   06:06  
الع�صاء......   07:19

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

حاملة الطائرات الأمريكية الأحدث يف اأول عملية اإطالق لها من نورفولك بولية فرجينيا    )ا ف ب(

النائبة �سينتيا دخلت بنك بيبلو�ض راف�سة مغادرة البنك بدون اأموالها  )رويرتز(

اجلي�ض الأملاين... جتديد بالكامل

اأمريكا تدخل اأحدث حاملة طائرات لديها يف اخلدمة

بولندا ل ت�شتبعد ن�شر اأ�شلحة نووية اأمريكية على اأرا�شيها

رئي�س الدولة يح�شر اآفراح اآل نهيان 
•• اأبوظبي-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
اآل  )حفظه اهلل( حفل زفاف ال�سيخ مبارك بن خليفة بن حمدان 
نهيان على كرمية ال�سيخ خليفة بن �سيف بن حممد اآل نهيان الذي 

اأقيم ام�ض يف جمل�ض امل�سرف يف اأبوظبي. 

�سعيدة  اأ�سرية  حياة  لهما  متمنياً  وذويهما  العري�سني  �سموه  وهناأ 
وهانئة. 

كما ح�سر حفل الزفاف.. �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة العني و�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي.
)التفا�سيل �ض2(

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك���د 
الإم����ارات  دول���ة  خ��ي��ار  اأن  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
ولي�ض  النوعي  التعليم  هو  وم�ستقباًل  حا�سراً  الوحيد 
الكمي ووفق اأعلى معايري اجلودة.. م�سدداً �سموه على 

يف  يرتكز  متميزة  نوعية  ك��وادر  وتخريج  التعليم  يف  ال�ستثمار  اأن 
الأ�سا�ض على اإعداد معلم متميز.

والعاملني يف  املعلمني  م��ن  وف���داً  �سموه  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ال��دول��ة  يف  التعليمية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
للمعلم. وقال �سموه: نقدر ونعظم دور كل معلم ومعلمة يف تن�سئة 

اأجيال اليوم والغد واإعدادهم للم�ستقبل.   )التفا�سيل �ض3(

•• طرابل�س-وكاالت

ط��ل��ب رئ��ي�����ض ال���ربمل���ان ال��ل��ي��ب��ي، عقيلة ���س��ال��ح، من 
غوتريي�ض،  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  الأم���ني 
حكومة  اأبرمتها  التي  بالتفاقيات  الع���رتاف  ع��دم 
مع  الدبيبة  احلميد  عبد  برئا�سة  الوطنية  الوحدة 
والغاز،  النفط  ع��ن  التنقيب  جم��ال  يف  تركيا  دول���ة 

وعدم اإلزام الدولة الليبية بها.
جاء ذلك يف خطاب وجّهه، الأربعاء، �سالح اإىل الأمني 
العام لالأمم املتحدة، اعترب فيها اأن حكومة الدبيبة 
انتهت وليتها القانونية وف�سلت يف اأداء مهامها، كما 
تورطت يف اإبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب 

على النفط والغاز يف املياه القت�سادية ب�سرق البحر 
املادة  لن�ض  باملخالفة  تركيا  م��ع  املتو�سط  الأب��ي�����ض 

ال�ساد�سة الفقرة العا�سرة من التفاق ال�سيا�سي.
وتن�ض املادة ال�ساد�سة من الفقرة العا�سرة من التفاق 
ال�سيا�سي على اأن ل تنظر ال�سلطة التنفيذية خالل 
املرحلة التمهيدية يف اتفاقيات اأو قرارات جديدة اأو 
�سابقة مبا ي�سر با�ستقرار العالقات اخلارجية للدولة 

الليبية اأو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد.
و�سّدد رئي�ض برملان ليبيا على اأّن ارتكاب هذه املخالفة 
املتعمدة من �ساأنه زعزعة الأمن وال�ستقرار منطقة 
واليونان  كم�سر  اجل���وار  دول  وم��ع  املتو�سط  ���س��رق 

وقرب�ض.

نائبة لبنانية تقتحم بنكا وتخرج بجزء من وديعتها

برملان ليبيا يدعو الأمم املتحدة لعدم العرتاف باتفاقيات الدبيبة وتركيا

•• وار�سو-وكاالت:

غادرت حاملة الطائرات الأحدث 
للبحرية  التابعة  والأك��ر تقدماً 
عملية  اأول  يف  الأم�����ري�����ك�����ي�����ة، 
اإطالق لها من نورفولك بولية 
لتنفيذ  م�سممة  وه��ي  فرجينيا، 
اأمريكا  يف  احللفاء  م��ع  تدريبات 
ل�سبكة  وفقاً  واأوروب����ا،  ال�سمالية 
�سي اإن اإن.وبداأ بناء احلاملة )يو 
اإ����ض ج��ريال��د ف���ورد( ر�سمياً  اإ����ض 
الثاين(  )ت�����س��ري��ن  ن��وف��م��رب  يف 
حاملة  اأول  وه������ي   ،2009

طائرات من فئة فورد.
بناء حاملتي  البحرية يف  وب��داأت 
ال���ط���ائ���رات ال��ت��ال��ي��ت��ني م���ن فئة 
اإ�ض  اإ�ض كنيدي ويو  اإ�ض  فورد يو 

اإ�ض اإنرتبرايز.
ومت����ت����ل����ك ح����ام����ل����ة ال����ط����ائ����رات 
تكنولوجيا جديدة ومتقدمة مبا 
يف ذلك ما يقرب من ثالثة اأ�سعاف 
كمية الطاقة الكهربائية، مقارنة 
ب���ح���ام���الت ال���ط���ائ���رات م���ن فئة 
اإطالق  نظام  وت�ستخدم  نيميتز 
الكهرومغناطي�سية،  ال��ط��ائ��رات 

وفقاً للبحرية.

الإطار التن�شيقي ينظم مظاهرات 
لدعم تـ�شكيل احلكومة العراقية

•• بغددا-وكاالت:

تعتزم جماهري الإطار التن�سيقي ال�سيعي اخلروج مبظاهرات لدعم ت�سكيل 
احلكومة العراقية اجلديدة واإنهاء الفو�سى والنفالت الأمني. وذكر بيان 
للجنة التح�سريية للحراك اجلماهريي التابعة لالإطار التن�سيقي: نعلن 
بدء ال�ستعدادات لتظاهرات �سعبية عارمة لل�سغط على الأطراف ال�سيا�سية 
كاملة  جديدة  حكومة  بت�سكيل  والإ���س��راع  احلالية  الأزم��ة  باإنهاء  لالإ�سراع 

ال�سالحيات تعمل على اإنهاء الفو�سى والنفالت الأمني.
موازنة  واإجن��از  املف�سدين  حما�سبة  ب�سرورة  بيانها  يف  اللجنة  طالبت  كما 
العام املقبل واحلد من الغالء املعي�سي وخماطر الأزمة القت�سادية املقبلة 
احلكومة،  لرئا�سة  املر�سح  وتكليف  اجلمهورية  رئي�ض  بانتخاب  والإ���س��راع 

وذكر البيان �سيعلن عن زمان ومكان التظاهرات لحقاً.
العراقية اجلديدة معلقة من جهة عدم  ت�سكيل احلكومة  ب��وادر  زالت  وما 
فيما  اجلمهورية،  رئي�ض  ملن�سب  مر�سح  لت�سمية  اتفاق  على  الكرد  تو�سل 
الإطار  ل��ق��وى  ال�سماح  يرف�ض  ال�����س��در  مقتدى  ال�سيعي  ال��زع��ي��م  لي���زال 
لت�سكيل احلكومة اجلديدة وي�سر على  بت�سمية مر�سح  ال�سيعي  التن�سيقي 

تويل املن�سب من قبل �سخ�سية م�ستقلة.
وبعدما جددت البعثة الأممية يف العراق دعوتها اإىل احلوار، و�سط الن�سداد 
ال�سيا�سي الذي يع�سف بالبالد منذ اأ�سهر، رّد زعيم التيار ال�سدري مقتدى 

ال�سدر موافقاً �سرط اأن يكون احلوار علنيا.
املتحدة يف  الأمم  اإىل م�ساعدة  يتطلع  تياره  باأن  الثالثاء،  بيان  واأ�ساف يف 

م�ساعيها نحو الإ�سالح.

•• بريوت-وكاالت:

امل�سارف  مل تعد ح��وادث اقتحام 
نتيجة متنع  ل��ب��ن��ان  ع��ن  غ��ري��ب��ة 
ال���ب���ن���وك ع����ن اع����ط����اء امل���ودع���ني 
يف  ال����الف����ت  اأن  اأم������وال������ه������م.اإل 
اقدام  الأرب��ع��اء،  اأم�ض  اقتحامات 
ال���ن���ائ���ب���ة ���س��ي��ن��ت��ي��ا زرازي��������ر على 
العت�سام داخل اأحد امل�سارف يف 
�سمال بريوت مطالبة بجزء من 
منت�سرة  لحقا  لتخرج  وديعتها 

وم�ستلمة 8000 دولر.
واأكدت زرازير من داخل امل�سرف، 
اللبنانيني  و���س��ع��ت  ال��ب��ن��وك  اأن 
اأم�����ام اأم����ر واق����ع ب��ع��دم��ا حجزت 

الأموال.
ح��ال��ت��ه��ا كحال  اأن  اأ���س��اف��ت  ك��م��ا 
ج����م����ي����ع امل�������ودع�������ني ال������ذي������ن ل 
اإىل  ال�����و������س�����ول  ي�������س���ت���ط���ي���ع���ون 
اأن���ه���ا مل  اأم���وال���ه���م، م�����س��رية اإىل 
امل�����س��رف فح�سب،  ت��ف��او���ض  ت��ك��ن 
جزء  على  احل�سول  اأرادت  واإمن��ا 
من وديعتها مببلغ قدره 8500 

دولر.

اأن��ه��ا قّدمت  اأو���س��ح��ت  اإىل ذل���ك، 
لإدارة امل�سرف منذ فرتة تقريراً 
اأنها  ي��وؤك��د  امل�ست�سفى  م��ن  ط��ّب��ي��اً 
طارئة،  جراحية  لعملية  بحاجة 
قانون  م����ن  م����ا  اأن  واأو�����س����ح����ت 
فعلت  اأن��ه��ا  اإل  ب��ذل��ك،  يحكمها 
م��ت��م��ن��ي��ة ال�����رد ع��ل��ي��ه��ا ل��ك��ن دون 

جدوى.
واأكملت اأنها اّتبعت كل الإجراءات 
ال���ت���ي ف��ر���س��ت��ه��ا امل�������س���ارف على 
امل��ودع��ني، م��ن الت�����س��ال بخدمة 

ال��زب��ائ��ن وح��ج��ز امل��وع��د وم��ا اإىل 
اأن  اإىل  ج���دوى،  دون  لكن  ذل���ك، 
وخرجت  العت�سام،  ام�ض  ق��ررت 
اأن ما  باملبلغ. كذلك �سددت على 
اإل جزء  م��ا ه��و  ب��ه  كانت تطالب 
م��ن ودي��ع��ت��ه��ا، وق��ي��م��ت��ه 8500 
ال�سمان من  دولر لتغطية فرق 

جمل�ض النواب للم�ست�سفى.
ون���واب  م��واط��ن��ني  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
امل�سرف  اأم�����ام  اح��ت�����س��دوا  ك���ان���وا 

ت�سامناً مع النائبة.

حتدثنا مع قادة الوليات املتحدة 
حول ما اإذا كانت الوليات املتحدة 
الإمكانية.  ه����ذه  م��ث��ل  ت���در����ض 

املو�سوع مفتوح.
يف وقت �سابق، �سّرح رئي�ض حزب 
ال���ق���ان���ون وال���ع���دال���ة احل���اك���م يف 
كات�سين�سكي،  يارو�سالف  بولندا، 
يرى  اأن  يف  رغ��ب��ت��ه  ع���ن  م��ع��رب��ا 
منت�سرة  اأمريكية  نووية  اأ�سلحة 

يف بالده.
كات�سين�سكي،  وبح�سب  ذل��ك،  مع 
من  اإيجابي  رد  اأي  تلقي  يتم  مل 

الوليات املتحدة.
�ساعات  بعد  التطورات  ه��ذه  اأت��ت 
با�سم  امل����ت����ح����دث  ت����اأك����ي����د  م�����ن 
بي�سكوف،  دمي����رتي  ال��ك��رم��ل��ني، 
اأنه ل يريد امل�ساركة يف الأحاديث 

النووية التي يطلقها الغرب.
وق�����ال يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف عرب 
الإع������الم  و����س���ائ���ل  اإن  ال���ه���ات���ف، 
الغربيني  وال�����س��ا���س��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
وروؤ�����س����اء ال�����دول م��ن��خ��رط��ون يف 
الكثري م��ن احل��دي��ث ال��ن��ووي يف 
ل��ك��ن��ن��ا ل نريد  ال���وق���ت احل�����ايل، 
ما  بح�سب  ح��ال��ي��ا،  فيه  امل�ساركة 

نقلت رويرتز.

ولدى احلاملة اأي�ساً رادار ثنائي 
اأكر  رادار  ن��ظ��ام  وه���و  ال��ن��ط��اق، 

تقدماً.
وو�����س����ط ان���ت�������س���ار خم�������اوف من 
اندلع حرب نووية رغم التطمني 
تذهب  لن  الأو�ساع  باأن  الرو�سي 
الرئي�ض  ����س���ّرح  الجت������اه،  ب���ه���ذا 
ن�سر  اأن  دودا،  اأندريه  البولندي، 

الأ�سلحة النووية الأمريكية على 
اأرا�سيه بات مو�سوعاً مفتوحاً.

اأ�سلحة  وج�������ود  ع������دم  واع�����ت�����رب 
موؤكداً  م�سكلة،  ب���الده  يف  ن��ووي��ة 
اأن ام���ت���الك م��ث��ل ه����ذه الأن�����واع 
امل�ستقبل  يف  ت�سرفه  حت��ت  لي�ض 
ال��ق��ري��ب، وذل����ك يف م��ق��اب��ل��ة مع 

غازيتا بول�سكا.

ميكن  ب���ول���ن���دا  اأن  اع���ت���ق���د  ك���م���ا 
امل�ساركة  ب��رن��ام��ج  يف  ت�����س��ارك  اأن 
النووية، حيث ميكن لها مبوجبه 
دول  وت�����خ�����زن  ت�����س��ت�����س��ي��ف  اأن 
نووية  اأ�سلحة  الأوروب��ي��ة  الناتو 

اأمريكية.
اإمكانية  دائ����م����ا  ه���ن���اك  وق�������ال: 
النووية.  امل�ساركة  يف  للم�ساركة 

رغم اخلطاب املناه�ض لفرن�سا:
انقالب بوركينا فا�شو:  

التاأثري الرو�شي خدعة ووهم!
•• الفجر -اإيليا جوكريت -ترجمة خرية ال�سيباين

تباعا: للمرة الثانية يف ثمانية اأ�سهر، كانت بوركينا فا�سو م�سرًحا لنقالب ع�سكري. 
يف 30 �سبتمرب، اأطاح رجال النقيب اإبراهيم تراوري باملقدم بول هرني �سانداوغو 
ي��وم من  بعد  يناير،  نهاية  ال�سلطة يف  على  ب��دوره  ا�ستوىل  قد  ك��ان  ال��ذي  داميبا، 

ال�سطرابات يف واغادوغو.
مالذ  بتقدمي  الفرن�سي  اجلي�ض  الأثناء  يف  النقالبيون  اتهم  الفو�سى،  خ�سم  يف 
لداميبا يف قاعدة ع�سكرية للتح�سري لهجوم م�ساد يف اأعقاب رغبتنا الرا�سخة يف 
هوجمت  الإره���اب.  �سد  قتالنا  يف  مل�ساعدتنا  اآخرين  جاهزين  �سركاء  اإىل  الذهاب 
رموز الوجود الفرن�سي يف بوركينا فا�سو مبا�سرة من قبل موؤيدي النقالب، حيث 

رفع بع�سهم باعتزاز علًما ثالثي الألوان اآخر: علم رو�سيا.  )التفا�سيل �ض13(

�ص 05

�ص 09

�ص 19

اأ�صحاب الهمم يوزعون الورود 
على املعلمني يف يومهم العاملي 

اأخبار الإمارات

فوز لول اأو بول�صونارو �صيكون اإيجابياً ملو�صكو 
والغرب خ�رس الربازيل كحليف �صّد رو�صيا

عربي ودويل

ت�صايف: يتعني على
 احلكام تف�صري قراراتهم 

الفجر الريا�صي

تكليف ال�شيخ اأحمد نواف ال�شباح بت�شكيل احلكومة الكويتية
•• الكويت-وام:

�سدر اأمر اأمريي كويتي بتعيني ال�سيخ اأحمد نواف الأحمد ال�سباح رئي�سا 
ملجل�ض ال��وزراء وتكليفه برت�سيح اأع�ساء ال��وزارة اجلديدة، وفق ما اأعلنت 
وكالة الأنباء الكويتية كونا اأم�ض. يذكر اأن ال�سيخ اأحمد نواف من مواليد 
1956 وهو جنل اأمري الكويت وحا�سل على بكالوريو�ض التجارة جامعة 

الكويت وتدرج يف ال�سلك الع�سكري حتى و�سل اإىل رتبة فريق اأول، كما 
يوليو   24 ويف   ،2022 مار�ض  يف  للداخلية  وزي��را  تعيينه  مت 

2022 مت تعيينه رئي�سا ملجل�ض الوزراء ثم قدم ا�ستقالته 
اأمريي  اأم�ض مر�سوم  الأم��ة لي�سدر  انتخاب جمل�ض  فور 

بتكليفه لرئا�سة جمل�ض الوزراء الكويتي.

يح�شلون  ودمناركي  اأمريكيان 
منا�شفة للكيمياء  نوبل  على 

•• �ستوكهومل- وام: 

اأعلنت الأكادميية امللكية ال�سويدية 
ل��ل��ع��ل��وم، اأم�����ض م��ن��ح ج��ائ��زة نوبل 
 ،2022 ����س���ن���ة  ع����ن  ل��ل��ك��ي��م��ي��اء 
م��ن��ا���س��ف��ًة، ل��ث��الث��ة ب��اح��ث��ني، هم 
بريتوزي،  ك���ارول���ني  الأم��ري��ك��ي��ة 
�ساربل�ض  ب���������اري  وم����واط����ن����ه����ا 

والدمناركي مورتن ميلدال.

مع اختالف الو�سع اليوم:
التحقيق يف ق�شية الكابيتول: ووترغيت دونالد ترامب؟

•• الفجر -اآن اإي دي�سني -ترجمة خرية ال�سيباين

مناورات  ول   ،2021 يناير   6 مل يحدث قبل دونالد ترامب مترد مثل مترد 
اللجنة اخلا�سة  تعمل  الرئي�ض وخليفته.  ال�سلطة بني  انتقال  اإعاقة  اإىل  تهدف 
مبجل�ض النواب، التي اأُن�سئت يف يوليو 2021 للتحقيق يف تلك الوقائع، على هذا 
امللف منذ اأكر من عام الآن. يف نف�ض الوقت، وجهت وزارة العدل لئحة اتهام اإىل 
اأكر من 800 فرد، بع�سهم اأدين بعد الإقرار بالذنب، واأحياًنا بال�سجن لفرتات 
طويلة، وبداأت للتو حماكمة خم�سة اأع�ساء من املجموعة.   )التفا�سيل �ض11(

احلرب يف اأوكرانيا:
الدول الأوروبية يف �شباق حمموم لإعادة ت�شّلحها!

•• الفجر -خرية ال�سيباين  

اأملانيا يف يونيو، وبولندا وليتوانيا موؤخًرا. تعلن الدول 
الأوروبية تباعا عن زيادة ميزانيتها املخ�س�سة للدفاع 
احلرب  اأدخلت  لقد  لالأ�سلحة.  حتديًدا  اأك��ر  وب�سكل 
يف اأوكرانيا، التي اندلعت يف فرباير املا�سي، اأوروبا يف 
تبني  اإىل  التهديد، مما دفع ج��ريان رو�سيا  مناخ من 

خطط اإعادة ت�سليح جديدة ب�سكل عاجل.
الدرا�سات  مركز  يف  الباحث  بينيه،  برييا  ليو  ويقول 
الأمنية يف املعهد الفرن�سي للعالقات الدولية: اخلوف 
ب�سكل كبري  ت�ستثمر  ال���دول  ه��ذه  ال��رو���ض يجعل  م��ن 
ماورو،  لفريديريك  بالن�سبة  ا�سا�سا.  ال��رّب  جي�ض  يف 

معهد  يف  الأوروبية  الدفاعية  الق�سايا  يف  املتخ�س�ض 
العالقات الدولية وال�سرتاتيجية، تتم اإعادة الت�سلح 
هذه ل�ستبدال املعدات ال�سوفياتية القدمية، وحت�ّسبا 
لوقوع هجوم من ال�سرق.            )التفا�سيل �ض10(

تكليف ال�شيخ اأحمد نواف ال�شباح بت�شكيل احلكومة الكويتية

مبنا�سبة اليوم العاملي للمعلم.. رئي�ض الدولة ي�ستقبل وفدًا من املعلمني ويوؤكد دور املعلم املحوري يف بناء الأمم

حممد بن زايد: خيار الإمارات الوحيد هو 
التعليم النوعي ووفق اأعلى معايري اجلودة 

رئي�ض الدولة يف �سورة جماعية مع وفد من املعلمني والعاملني يف خمتلف القطاعات التعليمية يف الدولة )وام(
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة يح�شر اآفراح اآل نهيان 
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سر 
)حفظه اهلل( حفل زفاف ال�سيخ مبارك بن خليفة بن حمدان اآل نهيان 
على كرمية ال�سيخ خليفة بن �سيف بن حممد اآل نهيان الذي اأقيم ام�ض 
يف جمل�ض امل�سرف يف اأبوظبي.  وهناأ �سموه العري�سني وذويهما متمنياً 

لهما حياة اأ�سرية �سعيدة وهانئة. 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  ال��زف��اف..  حفل  ح�سر  كما 
ممثل احلاكم يف منطقة العني و�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ 
حامد بن زايد اآل نهيان ع�سو املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�سمو 
ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�سو املجل�ض التنفيذي رئي�ض 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان بن حممد  و�سمو  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب 
م�ست�سار  نهيان  اآل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  ومعايل  نهيان 

ال�سوؤون اخلا�سة يف ديوان الرئا�سة. 



اخلميس   6  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13665  
Thursday    6    October    2022   -  Issue No   13665

03

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك���د 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
)حفظه اهلل( اأن خيار دولة الإمارات 
ال��وح��ي��د ح���ا����س���راً وم�����س��ت��ق��ب��اًل هو 
التعليم النوعي ولي�ض الكمي ووفق 
م�سدداً  اجل��������ودة..  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 
�سموه على اأن ال�ستثمار يف التعليم 
وتخريج كوادر نوعية متميزة يرتكز 
يف الأ�سا�ض على اإعداد معلم متميز.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه وفداً 
خمتلف  يف  والعاملني  املعلمني  من 
الدولة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

مبنا�سبة اليوم العاملي للمعلم.
كل  دور  ونعظم  نقدر  �سموه:  وق��ال 
معلم ومعلمة يف تن�سئة اأجيال اليوم 

والغد واإعدادهم للم�ستقبل.
واأكد �سموه اأهمية دور املعلم وعظيم 
تاأثريه يف تن�سئة الأجيال وتوعيتها 
نحو  ال�سحيح  التوجيه  وتوجيهها 
خا�سة  واأف����ك����اره����م  ذوات����ه����م  ب���ن���اء 
والعمرية  ال���درا����س���ي���ة  امل���راح���ل  يف 
التاأ�سي�سية الأوىل التي يت�سكل فيها 
وعي الن�ضء و�سخ�سيتهم وتوجههم 
املعلم  دور  على  م�سدداً  واأفكارهم.. 
الأفكار  م��ن  الن�ضء  ه��ذا  حماية  يف 
ت�سليلهم  تت�سبب يف  التي  املتطرفة 
و�سياع م�ستقبلهم وخ�سارة بلدانهم 
لطاقاتهم.. وهذه اأمانة وم�سوؤولية 
كبرية تقع على عاتق املعلم بالدرجة 

الأوىل.
وق����ال ���س��م��وه: اأن��ت��م ت��ت��ع��ام��ل��ون مع 
اأخ��ط��ر م��راح��ل حياتهم  اأولدن����ا يف 
اأي  اأن  املعلم  ي��درك  اأن  ولذلك مهم 
كلمة يقولها اأو ت�سرف يفعله ي�سكل 

عقولهم واأفكارهم وم�سريهم كله.
واأ�ساف �سموه اأنه من املمكن اأن اأي 
كلمة ت�سجيع وحتفيز يقولها املعلم 

ال��راح��ل يل ك���وان ي��و رئ��ي�����ض وزراء 
���س��ن��غ��اف��ورة الأ����س���ب���ق- ال�����ذي يعد 
حني  احلديثة-  �سنغافورة  موؤ�س�ض 
التي  اخلم�سية  خططه  ح��ول  �ساأله 

لالأف�سل.
واأ�سار �سموه اإىل جتربته ال�سخ�سية 
يف التعليم قبل حوايل 30 عاماً يف 
بتلك  فخره  وم��دى  اجلوية  الُكْلَية 

تعليمية  منظومة  بناء  على  رك��زت 
ق����وي����ة يف ب�������الده ع���ل���ى م�����دى 25 
تقدمها  يف  التعليم  واأه��م��ي��ة  ع��ام��اً 
لنه�ستها  قوية  قاعدة  �سكلت  حيث 

ال��ت��ج��رب��ة وال���ف���رتة يف ح��ي��ات��ه وهو 
ي���رى ذل���ك اجل��ي��ل ي��ت��خ��رج ويتوىل 

منا�سب خمتلفة يف خدمة وطنه.
مع  جمعه  لقاء  �سموه  ا�ستذكر  كما 

اإنه  �سموه  وق���ال  ت��ط��وره��ا.  و�سرعة 
خالل الع�سرين عاما املقبلة �سيحدد 
التعليم مدى تقدم الدول والأمم اأو 
تاأخرها عن ركب التطور واحل�سارة. 

ما  ومتميزاً يف جمال  تن�سئ مبدعاً 
والعك�ض �سحيح فاأي كلمة حمبطة 
توؤدي اإىل حرمان املجتمع من مبدع 
اأو خمرتع كان ممكن اأن يغري حياته 

ودعا �سموه اإىل ال�ستثمار يف تعليم 
الأبناء بال�سكل الأمثل لأنهم طاقات 
وق��درات لي�ض لها ح��دود فمن املهم 
ا�ستثمارها وتطويرها وتوجيهها يف 

الجتاه ال�سحيح.
واأ�سار �سموه اإىل اأهمية تبادل الأفكار 
املجتمعات،  تطوير  يف  ت�سهم  ال��ت��ي 
داعيا املعلمني اإىل طرح الأفكار التي 
تخدم العملية التعليمية وتطورها.

واأكد �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة .. 
اأن الدول التي تبني وتوؤ�س�ض قاعدة 
النوعي  للتعليم  ورا���س��خ��ة  م��ت��ي��ن��ة 
ت�سمن م�ستقبلها واأمانها من خالل 
اأجيال واعية حكيمة  اإع��داد وتاأهيل 
تفكر يف الجتاه ال�سحيح وتخطط 

مل�ستقبلها وحتمل راية اأوطانها.
�سمو  البحر..  ق�سر  جمل�ض  ح�سر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
حممد  ب��ن  ط��ح��ن��ون  ال�سيخ  و���س��م��و 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
العني و�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي و�سمو ال�سيخ نهيان 
اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض جمل�ض  ب��ن زاي���د 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأمناء 
نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية 
والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
جمل�ض  رئ���ي�������ض  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  اآل 
الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ع�سو  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���ام���د 
اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ض 
و�سمو ال�سيخ عمر بن زايد اآل نهيان 
موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
ال�سيخ  و�سمو  والإن�سانية  اخلريية 
اآل نهيان  زاي��د  خالد بن حممد بن 
رئي�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ض  ع�����س��و 

مكتب اأبوظبي التنفيذي.

�سموه للمعلمني: اأنتم تتعاملون مع اأولدنا يف اأخطر مراحل حياتهم ولذلك مهم اأن يدرك املعلم 
اأن اأي كلمة يقولها اأو ت�سرف يفعله ي�سكل عقولهم واأفكارهم وم�سريهم كله

-ال�ستثمار يف التعليم وتخريج كوادر نوعية متميزة يرتكز يف الأ�سا�ض على اإعداد معلم متميز
-اأي كلمة ت�سجيع وحتفيز يقولها املعلم تن�سئ مبدعًا ومتميزًا يف جمال ما والعك�ض يوؤدي اإىل حرمان املجتمع من مبدع اأو خمرتع
-خالل الع�سرين عاما املقبلة �سيحدد التعليم مدى تقدم الدول والأمم اأو تاأخرها عن ركب التطور واحل�سارة

مبنا�سبة اليوم العاملي للمعلم.. رئي�ض الدولة ي�ستقبل وفدًا من املعلمني ويوؤكد دور املعلم املحوري يف بناء الأمم

حممد بن زايد: خيار الإمارات الوحيد هو التعليم النوعي ووفق اأعلى معايري اجلودة 
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اأخبـار الإمـارات
موارد ال�شارقة تنظم اجلل�شة احلوارية »تبادل« لنظام تقييم الأداء

•• ال�سارقة -الفجر:

اأراَد  -  الب�سرية بال�سارقة بقاعة يور�سبي�ض مبقر  امل��وارد  نظمت دائ��رة 
الأداء  تقييم  لنظام  2022م   للعام  الأوىل  احلوارية  اجلل�سة  اجل��ادة، 
ع�سو  خادم  بن  �سلطان  طارق  الدكتور  �سعادة  بح�سور  "تبادل" وذلك 
املجل�ض التنفيذي لإمارة ال�سارقة رئي�ض دائرة املوارد الب�سرية وعدد من 

امل�سئولني واملوظفني يف املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية بالإمارة.
وحتدث خالل اجلل�سة كل من حممد مطر احلو�سني ، مدرب وم�ست�سار 
يف املوارد الب�سرية والتميز املوؤ�س�سي واجلودة ، و نورة اإبراهيم الق�سري 

م�ست�سار اأ�سري ومتحدث ر�سمي ومدرب حمرتف يف تطوير الذات .
وبدوره حتدث �سعادة الدكتور طارق بن �سلطان بن خادم ع�سو املجل�ض 

ال�سارقة على تطوير  م��وارد  قائاًل : حتر�ض  الدائرة  رئي�ض  التنفيذي 
كل ما يخدم الرتقاء باملورد الب�سري ، عماًل بالروؤية الر�سيدة ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى 
ت�سخري  يف  احلكيمة  �سموه  لتوجيهات  وتنفيذاً  ال�سارقة،  اإم��ارة  حاكم 
كافة املقومات والإمكانيات لنه�سة العن�سر الب�سري الذي ي�سكل اأ�سل 
ودوره  للموظفني  الأداء  تقييم  اأهمية  واأو���س��ح،  امل�ستدامة.  التنمية 
والدوائر  باملوؤ�س�سات  والتميز  الرتقاء  يف  واإ�سهامه  مواهبهم  اإب��راز  يف 
التي  ومبادراتها  بالدائرة  الأداء  تقييم  اإدارة  جهود  وثمن   . احلكومية 
تدعم تطوير نظام تقييم الأداء ، وحتقق التوا�سل الهادف وامل�ستمر مع 
املوظفني يف كافة دوائ��ر وجهات وموؤ�س�سات الإم���ارة .   وك��ان قد طرح 
4 حماور رئي�سية هي : الأه��داف الذكية هي  خالل اجلل�سة احلوارية 

والتحفيز  التكيف،  و  املرونة  ومهارة   ، الناجح  العمل  لتخطيط  املفتاح 
املتحدثون  وا�ستعر�ض  العمل.    الإب��داع��ي��ة يف  الطاقة  ودع��م   ، ال��ذات��ي 
امل�ساركون، كيفية و�سع خطط الأهداف التي ت�ساعد املوظف يف تخطيط 
العمل وتوفري الوقت واجلهد مما يجعل عملية حتقيقه لالأهداف اأكر 
فاعلية ، وكيفية امل�ساهمة يف حت�سني الأداء الفردي والربط بني الأهداف 
الفردية واأهداف املوؤ�س�سة احلكومية و�سهولة حتقيق الأهداف الذكية.  
املرونة  ثقافة  زي��ادة  عوامل  اأه��م  اإىل  للو�سول  النقا�ض  الباب  فتح  كما 
والتكيف يف التعامل بني الإدارة واملوظف لإجناز العمل بروح الفريق ، 
وكيفية زيادة الدوافع الداخلية من اأجل تنفيذ الأهداف وزيادة الإنتاج 
يف العمل ، وبحث عوامل ف�سل اأجواء العمل عن مايحدث خارج نطاق 

بيئة املوؤ�س�سة من اأجل حتفيز الطاقة الإبداعية لدى املوظف.

�سمن جل�سة ملجتمع املبتكرين

مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي يبحث م�شتقبل امليتافري�س وفر�س توظيفه يف اخلدمات احلكومية 
•• دبي-الفجر: 

املبتكرين  ملجتمع  جل�سة  احلكومي  لالبتكار  را�سد  بن  حممد  مركز  عقد 
ناق�ست م�ستقبل امليتافري�ض يف احلكومات والتكنولوجيا، وفر�ض توظيفه يف 
اخلدمات احلكومية والتعليم وال�سياحة والعقارات، بهدف تعزيز ال�ستفادة 

من تكنولوجيا امليتافري�ض يف خمتلف املجالت والقطاعات احليوية.
للميتافري�ض  دب��ي  ملتقى  فعاليات  �سمن  نظمت  ال��ت��ي  اجلل�سة  يف  ���س��ارك 
يف  امليتافري�ض  قطاع  لتطوير  امل�ستقبلية  الآف���اق  ا�ستعرا�ض  على  ورك���زت 
الأو�سط،  ال�سرق  امليتافري�ض يف  الإم��ارات، غاي بر�سوناج مدير قطاع  دولة 
وخالد ال�سرباوي رئي�ض القطاع احلكومي واملدن ال�سغرية يف مايكرو�سوفت 
- الإمارات، وخليفة اجلزيري م�ست�سار وزارة القت�ساد ل�سوؤون امليتافري�ض 
والواقع املمتد، واأدار اجلل�سة علي النعيمي وهدى ال�سيخ من جمل�ض ال�سباب 

لالبتكار احلكومي.

هدى الها�سمي: تعزيز ال�ستفادة من حلول التكنولوجيا الرقمية 
وتطبيقات امليتافري�ض

ل�سوؤون  ال��وزراء  �سوؤون جمل�ض  الها�سمي م�ساعد وزير  �سعادة هدى  واأك��دت 
ال�سرتاتيجية، اأن حكومة دولة الإمارات تتبنى تطوير اجليل اجلديد من 
العمل احلكومي امل�ستقبلي، ترجمة لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

"رعاه اهلل"، بتعزيز ال�ستفادة من احللول التي توفرها التكنولوجيا احلديثة 
والرقمية لالرتقاء مب�ستوى الأداء احلكومي وبناء م�ستقبل اأف�سل. 

اأهمية دور احلكومات يف دعم جهود ال�ستفادة  اإىل  واأ�سارت هدى الها�سمي 
خدمات  وتقدمي  احليوية  القطاعات  خمتلف  يف  امليتافري�ض  تطبيقات  من 
احلكومية  اجلهات  بني  التعاون  تعزيز  اأهمية  مو�سحة  وفعالة،  متكاملة 
العاملني  ب��ني  ال��ت��وازن  وحتقيق  التكنولوجيا  توظيف  يف  اخل��ا���ض  والقطاع 
الواقعي والرقمي ل�ستك�ساف فر�ض جديدة واإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، 

مبا يعود بالنفع على احلكومات واملجتمعات.
امليتافري�ض  تكنولوجيا  جم��الت  خمتلف  اجلل�سة  يف  امل�ساركون  وا�ستعر�ض 
اأهمية،  الأك��ر  تقدمي اخلدمات  توظيفها يف  وفر�ض  للحكومات  واأهميتها 
و�سرورة بناء القدرات الب�سرية ومتكني وتاأهيل مكونات القطاع احلكومي 
القطاعني  بني  ال�سراكة  وتعزيز  القطاع،  ه��ذا  لتنمية  الدولة  يف  واخلا�ض 
امليتافري�ض  م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ع��ل��ى  م��ع��اً  للعمل  واخل���ا����ض  احل��ك��وم��ي 
تتيحها  التي  الفر�ض  من  ال�ستفادة  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  الرقمي،  والعامل 
التكنولوجيا لإعادة ت�سميم م�ستقبل اخلدمات احلكومية وتقدمي خدمات 

ذات كفاءة عالية.

تعزيز الوعي باأهمية امليتافري�ض وال�ستفادة من التكنولوجيا 
خالل  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  امليتافري�ض  قطاع  مدير  بر�سوناج  غ��اي  و�سلط 
لتطبيقاته  املتنوعة  وال�ستخدامات  امليتافري�ض  عامل  على  ال�سوء  اجلل�سة 

امليتافري�ض  اإىل  تطرق  كما  تقنية،  ابتكارات  من  بها  يرتبط  وم��ا  وتقنياته 
الب�سرية  الكوادر  ق��درات  تنمية  و�سرورة  والإنرتافري�ض،  واخلا�ض،  العام، 
واأ�سحاب املواهب يف هذا القطاع وزيادة الوعي باأهمية امليتافري�ض وم�ساركة 
الثالث  "اجليل  امليتافري�ض  التي تتم من خالل عامل  املعلومات والرحالت 

لالنرتنت".

�سمان اخل�سو�سية مل�ستخدمي امليتافري�ض 
وت���ن���اول خ��ال��د ال�����س��رباوي رئ��ي�����ض ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي وامل����دن ال�����س��غ��رية يف 
دولة  ت�سهده  ال��ذي  ال�سريع  الرقمي  التحول  الإم����ارات،   - مايكرو�سوفت 
الإم��ارات وريادتها العاملية يف تبني حلول التتكنولوجيا احلديثة والرقمنة 
مايكرو�سوفت  �سركة  روؤي���ة  اإىل  وت��ط��رق  والقطاعات،  امل��ج��الت  خمتلف  يف 

للميتافري�ض باعتباره اأداة ربط بني العاملني الواقعي والرقمي. 
واأو�سح ال�سرباوي اأنه بحلول عام 2026 �سيق�سي %25 من الأ�سخا�ض 
الت�سوق  او  �سواء كان للعمل  امليتافري�ض  الأق��ل يومياً يف  �ساعة واح��دة على 
لدى  و���س��ي��ك��ون  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  اأو  ال��رتف��ي��ه  اأو  التعليم  اأو 
%30 من املنظمات منتجات وخدمات جاهزة متعلقة بامليتافري�ض، بينما 
�سي�ستخدم مليار �سخ�ض امليتافري�ض ما يفر�ض العديد من التحديات التي 
با�ست�سافة  ت�سمح  حلول  واإي��ج��اد  وفاعلية،  �سفافية  بكل  مواجهتها  يجب 
مليار �سخ�ض يف العامل املرئي ما يعزز اأهمية �سمان اخل�سو�سية وال�سماح 
خالل  يح�سر  اأن  املتوقع  من  حيث  الرقمي،  بالأمان  بال�سعور  لالأ�سخا�ض 

العام املقبل %47 من الأ�سخا�ض الجتماعات ب�سورتهم الرقمية. 

تعزيز الدخول اإىل عامل امليتافري�ض 
امليتافري�ض  ل�����س��وؤون  الق��ت�����س��اد  وزارة  م�ست�سار  اجل��زي��ري  خليفة  وت��ن��اول 
اإدارة  يف  احل��ك��وم��ات  ودور  احلكومية،  اخل��دم��ات  م�ستقبل  املمتد،  وال��واق��ع 
العوامل الفرتا�سية، ور�سم املالمح امل�ستقبلية لقطاع امليتافري�ض واخلدمات 
وتطبيقاته،  امليتافري�ض  من  املرجوة  الفوائد  لتحقيق  الواعدة  احلكومية 
نطاق  اأو�سع  على  امليتافري�ض  ع��امل  اإىل  الدخول  تعزيز  اأهمية  اإىل  م�سرياً 
لأهميته  نظراً  الخت�سا�ض  ه��ذا  يف  امل��واه��ب  وتنمية  تطبيقاته  وا�ستخدام 
"امليتافري�ض"  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ر���ض  اأن  اجل��زي��ري  واأو���س��ح  امل�ستقبلية.  
وتاأثرياته يف العامل الواقعي، واقت�سادات عدد كبري من القطاعات احليوية، 
اهتماماً  اأظهرت  واملوؤ�س�سات  التجارية  العالمات  من  العديد  اأن  خ�سو�ساً 
التي  التحديات  اإىل  وتطرق  الفرتا�سية،  البيئة  ه��ذه  يف  بالوجود  كبرياً 
يواجهها "املبتافري�ض" باعتباره من�سة حتاكي احلياة الواقعية مع اأ�سخا�ض 
حقيقيني، و�سرورة التعاون لإيجاد حلول مبتكرة وذات فاعلية لها لت�سهيل 

حياة املجتمعات الب�سرية و�سناعة م�ستقبل اأف�سل. 
للم�ستقبل،  دب��ي  موؤ�س�سة  نظمته  ال��ذي  للميتافري�ض  دب��ي  ملتقى  اأن  يذكر 
الإمارات  الأوىل بدبي، يف مبادرة هادفة لتعزيز موقع دولة  عقد يف دورت��ه 
وجهة عاملية لأفكار وابتكارات وتطبيقات وفر�ض امليتافري�ض والبلوك ت�سني 

والقت�ساد الرقمي.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة افرتا�شية للتوعية بالعمل يف الأوقات امل�شرح بها للحد من مظاهر الإزعاج 
•• اأبوظبي - الفجر

ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، م��ن خ���الل كافة 
اف��رتا���س��ي��ة للتوعية  ال��ف��رع��ي��ة، ح��م��ل��ة  م��راك��زه��ا 
بها للحد من مظاهر  امل�سرح  الأوق��ات  بالعمل يف 
املجتمع �سمن  اأف����راد  ك��اف��ة  ا���س��ت��ه��دف��ت  الإزع������اج، 
على  احل��ف��اظ  بهدف  للبلدية،  اجل��غ��رايف  النطاق 

املظهر العام و�سحة و�سالمة اأفراد املجتمع. 
اأيام متتالية،   5 وتاأتي احلملة، التي ا�ستمرت ملدة 
اأب���وظ���ب���ي بتوعية  ���س��م��ن اه��ت��م��ام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
اجل��م��ه��ور ب��الل��ت��زام ب��ال��ق��وان��ني وال��ن��ظ��م املعمول 
بها يف الإم��ارة، والبتعاد عن املظاهر وال�سلوكيات 
ال�����س��ل��ب��ي��ة ال���ت���ي ت���وؤث���ر ع��ل��ى امل��ظ��ه��ر ال���ع���ام وعلى 
اإر�سال  احلملة  وت�سمنت  املجتمع.  اأف���راد  �سالمة 
ر�سائل ن�سية توعوية للفئات امل�ستهدفة من اأفراد 
املجتمع، ون�سر العديد من املن�سورات التوعوية عرب 
احل�سابات الر�سمية للبلدية على مواقع التوا�سل 

اأفراد  حلث  "فريجنا"،  تطبيق  وعلى  الجتماعي 
لالإزعاج  امل�سببة  ال�سلوكيات  جتنب  على  املجتمع 

البيئة  على  وحفاظاً  املحددة،  الأوق��ات  يف  والعمل 
ال�سحية احل�سارية التي تتمتع بها اأبوظبي. 

ال�شارقة للتمكني الجتماعي و بنك امل�شرق يتعاونان لتاأهيل وتدريب الأيتام مهنيًا
•• ال�سارقة-وام:

للتمكني  ال�سارقة  موؤ�س�سة  وقعت 
تفاهم  م������ذك������رة  الج����ت����م����اع����ي 
اإطار  امل�سرق يف  بنك  م�سرتك مع 
مهنياً  الأي����ت����ام  وت���دري���ب  ت��اأه��ي��ل 
والتطوير  التدريب  برامج  �سمن 
لتاأهيل  امل��وؤ���س�����س��ة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 
اجلانب  يف  وت���دري���ب���ه���م  الأي����ت����ام 
ال�سراكة  اأوا�سر  وتوطيد   ، املهني 
لتحقيق  اجلهتني  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
ملنت�سبي  ممكنه  ا���س��ت��ف��ادة  اأق�����س��ى 

املوؤ�س�سة.
التدريب  ب��رام��ج  اأه����داف  وت�����س��ب 
املهني  اجل����ان����ب  يف  وال���ت���ط���وي���ر 
الوظيفي يف خلق الفر�ض لتمكني 
،والعمل  ووظيفياً  معي�سياً  الأيتام 

ومهاراتهم  قدراتهم  على حت�سني 
املهنية يف امل�سار الوظيفي ،والعمل 
ب�سماتهم  و�سع  يف  امل�ساهمة  على 
املهنية يف الور�ض العملية ،من اأجل 
والعملي  الإبداعي  اجلانب  تنمية 
ل���دى الأي���ت���ام وحت��ق��ي��ق خمرجات 
اإىل  التدريجي  للتحول  متوافقة 

الإ�ستقالل املادي.
ال�سويدي  ه���ده  ب��ن  م��ن��ى  وق��ال��ت 
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  ع���ام  م��دي��ر   -
اأثرى   ": الج��ت��م��اع��ي-  للتمكني 
املوؤ�س�سة  م��ع  امل�����س��رق  بنك  ت��ع��اون 
ع���ل���ى م������دى ال�������س���ن���وات ال���ث���الث 
املن�سرمة الدور الهام الذي ميثله 
القطاع اخلا�ض يف دعم وم�ساندة 
الأبناء الأيتام املنت�سبي للموؤ�س�سة 
ال�سراكة جانبا  ، حيث متثل هذه 

التدريب  ب���رام���ج  دع����م  يف  م��ه��م��ا 
املهني الوظيفي الذي يعد ترجمة 
واقعية وعملية لإميانهم مبفهوم 
يحققه  ،وما  املجتمعية  امل�سوؤولية 
فاعلة  جم��ت��م��ع��ي��ة  ����س���راك���ة  م����ن 
امل��ق��دم��ة لرعاية  ت��ع��زز اخل��دم��ات 

منت�سبينا ،".
ق��ال علي ر�سا خ��ان -  م��ن جانبه 
الإدارية  و  املالية  ال�سوؤون  رئي�ض 
امل�سوؤولية  “ت�سكل  امل�������س���رق:  يف 
املجتمعية اأهمية كبرية للم�سرق ملا 

لها من اأثر اإيجابي فعال يف كافة 
�سعداء  ون��ح��ن  امل��ج��ت��م��ع،  ج��وان��ب 
موؤ�س�سة  م��ع  بتعاوننا  ب��الرت��ق��اء 
الجتماعي  ل��ل��ت��م��ك��ني  ال�����س��ارق��ة 
م��ن خ��الل دع��م ب��رام��ج التدريب 
املوؤ�س�سة  تطلقها  التي  والتطوير 
واإع��داده��م مهنياً  الأي��ت��ام  لتمكني 
ليكونوا اأفراداً فاعلني يف املجتمع، 
التنموية  ال��ع��م��ل��ي��ة  م���ن  وج�������زءاً 
وامل�ستدامة  ال�ساملة  القت�سادية 

وياأتي هذا التعاون ”.

حاكم ال�شارقة يوجه ببناء م�شجد يخدم 
رواد �شاطئ احلرية واأهايل املنطقة

•• ال�سارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وج��ه 
احلرية  �ساطئ  رواد  يخدم  م�سجد  ببناء  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 

واأهايل املنطقة.
مت الإعالن عن هذا التوجيه من خالل برنامج "اخلط املبا�سر" الذي يبث 
عرب اأثري اإذاعة وتلفزيون ال�سارقة حيث مت ا�ستعرا�ض خريطة تظهر موقع 

م�سجد �سامل بن عبد اهلل العوي�ض على �ساطئ احلرية.

Date 6/ 10/ 2022  Issue No : 13665
Notification to Defendant by Publication

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Civil Court of First Instance

In Case No. AJCFICIPOR2022/0002783 Commercial (Partial)
To Defendant : Faqir Muhammad Sardar Muhammad
Unknown residence
You are required to be present the session dated 18/10/2022 
before Case Management Office, Ajman Federal Court, Civil 
Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office No. 
6), either in person or by a legal proxy, and you shall submit 
plea to case attaching with all documents within a period not 
exceeding ten days from the date of publishing to consider the 
above mentioned case in your capacity as the Defendant.
Judicial Services Office - Iman Ahmed Al-Awad
Issued on 05/10/2022 
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70408 Date 6/ 10/ 2022  Issue No : 13665

Public Notice to Defendant
Before the Case Management Office, 

Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First Instance
In Case No. (AJCFICIPOR2022/ 0003009), Commercial, (Partial)
To : Defendant : yafiz frnando yaw - Place of Residence :
You are mandated to attend the 17/10/2022 session in front of the 
lawsuit management office, the Federal Court of Ajman, the Civil 
Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office No. 6) 
in person or an authorized agent, and submit a reply memorandum 
to the lawsuit, accompanied by all documents, within a period not 
exceeding ten days. From the date of publication in order to consider 
the case mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office  Eman ahmed alawady
Date of Issue : 04/10/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 6/ 10/ 2022  Issue No : 13665
Public Notice to Defendant

Before the Case Management Office, 
Ajman Federal Court, Federal CivilCourt of First Instance

In Case No. (AJCFICIPOR2022/ 0003004). Commercial, (Partial)
To : Defendant : Badewi belal - Place of Residence:
You are mandated to attend the 18/10/2022 session in front of the 
lawsuit management office, the Federal Court of Ajman, the Civil Court 
of First Instance - Office No. (Case Manager Office No. 6) in person or 
an authorized agent, and submit a reply memorandum to the lawsuit, 
accompanied by all documents, within a period not exceeding ten days. 
From the date of publication in order to consider the case mentioned 
above - as a defendant.
Judicial Services Office - Eman ahmed alawady
Date of Issue : 04/10/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 6/ 10/ 2022  Issue No : 13665
The Court of Appeal 

Notification via Publication (Appeal)
In respect of the appeal no. 84/2022/328 Payment Order Appeal
Considered by: Department of Urgent clauses and Execution Appeal no 89
Subject of appeal : Appealing the judgment made for the case no.13/2022 Objective 
dispute real estate execution, as well as the charges, expenses and fees.
Appellant : Dubai Investments Park Development Company LLC
Address : Dubai Emirate, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai Investments Building 
fax 048851007- phone 0488511188- p.0 111485- Makani 1521766151- email ali@
alserkallawfirm.ae
Presented by : Mohamed Thamer Yaqoub Yousef Al Serkal
Party to be notified : 1- Aboobacker Ponneth Abdullah Kutty - as an Appellee
Subject of the appeal : Appealing the judgment made for the case no.13/2022 Objective 
dispute real estate execution on 2/8/2022, A hearing was set for her on Wednesday 
26/10/2022 at 05:30 pm in the Virtual litigation hall, and accordingly, your presence or 
your legal representative is required, and in the event of your failure to do so, your trial 
will take place in absentia.
Prepared by : Thaniya Salem Al Falasi
Date of approval : 20:11:37 27-09-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 6/ 10/ 2022  Issue No : 13665
Notification of Judgement by Publication

In lawsuit No 472/2022/18 real estate partial
To be considered before : fourth real estate partial Circuit No 198
Subject matter of the lawsuit : Claim for termination the contract between the Plaintiff and the Defendant of Unit 
No. 1125 Farishta premises, cancellation the registration in the Defendant's name and re-registration the unit in 
the plaintiff's name with the confiscation of payments made in favour of the plaintiff with an amount of AED 
811,750.66 and interest with an amount of 5% from the date of the claim until the completion of payment. The 
Defendant is obliged to pay fees, expenses, lawyer's fees and the judgement shall be self-executing immediately 
without bail.
Plaintiff : Azizi Developments L.L.C - Address : UAE- Emirate of Dubai, Bur Dubai, Sheikh Zayed Road, Conrad 
Business Tower, 15th Floor, office No: 1505
Name of the person to be notified : 1. Ebikeme Sunday Omuze, in his capacity as a Defendant.
2. Nwakaego Sunday Omuze, in his capacity as a Defendant
Subject matter of the Notification: We notify you that the Court ruled on its hearing held on 29/9/2022 in the above 
mentioned lawsuit in favour of Azizi Developments L.L.C by termination of the Sale and Purchase Agreement 
of the real estate unit located in the Azizi Farishta Project No. 1125 Farishta Buildings for failure to comply with 
the buyer's contractual obligations. The Defendant failed to pay the full price of the unit with the revocation of 
the registration of Unit No. 1125 Farishta building from the Defendant's name and re-registration in the name 
of the developer (Plaintiff) and the confiscation of the amounts paid by the Defendants with an amount of AED 
514,535.6 which is equal to 40% of the value of the contracted unit with an amount of 1,286,339 for breach of 
their obligations. The Defendants were not entitled to recover,the Defendants and the defendants were obliged to 
reimburse the Defendants for the expenses of the proceedings and the amount of AED thousand for the lawyer's 
fees. Issued in the name of H.H Sheikh. Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and 
read publicly.
Prepared by : Majid Yusef Kalat 
Date of accreditation: 5/10/2022 at 8:29:23

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 6/ 10/ 2022  Issue No : 13665
Dubai Courts of First Instance 

Notification of Payment Order by Publication
Regarding : Execution No. 12226/2022/253 - Cheque Execution
Considered in : 9th Execution Circuit No. 230
Subject Matter of Execution : Claiming for bounced Cheque No. (000042) issued by 
Emirates Islamic Bank, amounting to AED 1,300,000. So, the total amount is AED 
1,305,515.00, inclusive of fees.
Execution Applicant: Hala Bahjat Mohamed Ahmed
Address: United Arab Emirates, Emirate of Abu Dhabi, Al-Hosn District, Khalifa 
bin Zayed 1 St., Corniche View Building, 15th Floor, Apartment No. 1503, near the 
Chamber of Commerce and Industry, Makkani No. N/A
Notified Parties : 1. Capital Brokers Index Commercial - Capacity : Enforcee
Subject Matter of Notification: An execution lawsuit has been filed against you in 
order to oblige you to pay the adjudicated amount of AED 1,305,515to the Execution 
Applicant or the Court Treasury. Accordingly, the court will initiate the executive 
procedures against you in case of non-compliance with the said decision within (15) 
days from the date of publication hereof.
Prepared by : Emad Mohamed Al-Bastaky
Date of Approval: 5 October 2022 at 10:48:06

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 6/ 10/ 2022  Issue No : 13665
Notice by publication

6563/2022/207 Commercial Execution
Notice payment by Publication

Notice Publication details
To Enforcee :1.GLAMOUR EXPORTERS TRADING (L.L.C) - 
Sabeer Arakkaparambil Khaled Ali Arakkaparambil.
Place of residence : Non
Claimant: Mawarrid Finance 
Whereas, the Claimant Filed the above-mentioned execution 
Lawsuit and obligates you to pay the executed amount AED 
143,536.40 to it or to the court treasury. Therefore, the court 
shall commence the executive procedures against you, in case 
of non-compliance with the aforementioned resolution within 15 
days from the date of publishing this Notice.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 6/ 10/ 2022  Issue No : 13665
Dubai Court of First Instance

NOTIFICATION THROUGH PUBLICATION
In Case No : 18/2022/728 Partial Commercial Banking
Considered before : Ninth Case Management Department No.412
Subject of the Case : Claiming to terminate the lease-to-own agreement dated 28/03/2013, the subject matter 
of the case and its annexes, and obligating the Defendant to hand over the property located in the Emirate 
of Dubai, Al Thanya District 5, Plot No. 992, Icon Building 1, 14th floor, Apartment No. 1401, total area in 
meters 90.07 square meters, total area in square feet 969.51, clear of belongings, returning possession to the 
Plaintiff, canceling the real estate registration reference registered with the Land Department in favor of the 
Defendant, and assigning the Land Department to implement the above, thirdly, obligating the Defendant to 
pay the monthly fee in the amount of AED 162499.99, obligating the Defendant to pay the monthly fee of 
AED 5416.00 per month, starting from 29/9/2022 until the date of handing over the property to the Plaintiff 
clear of belongings and persons, fourthly, obligating the Defendant to submit aclearance stating the payment 
of service and consumption of electricity and water or any other fees that have been consumed until the date 
of complete evacuation and actual delivery of the property, sixth, obligating the Defendant to pay all fees, 
expenses, and attorney's fees.
Plaintiff : DUBAI ISLAMIC BANK, A PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (CURRENTLY), (FORMERLY 
NOOR BANK PJSC) - Address : Emirate of Dubai, Deira Al Ittihad Street Deira Clocktower Roundabout 
Dubai Islamic Bank (Main Branch) and its chosen place Khalfan Al Kaabi Advocates and Legal Consultants 
Office Dubai Bur Dubai Oud Metha, Oud Metha Building 99 4th Floor No. 401
Representative : Khalfan Ghanem Saeed Khalfan Al Kaabi
Notified Party : 1. Sidra Khan Aamir Shams Syed, his capacity: Plaintiff
Subject of Notice : Claiming to terminate the lease-to-own agreement dated 28/03/2013, the subject matter 
of the case and its annexes, and obligating the Defendant to hand over the property located in the Emirate 
of Dubai, Al Thanya District 5, Plot No. 992, Icon Building 1, 14th floor, Apartment No. 1401, total area in 
meters 90.07 square meters, total area in square feet 969.51, clear of belongings, returning possession to the 
Plaintiff, canceling the real estate registration reference registered with the Land Department in favor of the 
Defendant, and assigning the Land Department to implement the above, thirdly, obligating the Defendant to 
pay the monthly fee in the amount of AED162499.99, obligating the Defendant to pay the monthly fee of AED 
5416.00 per month, starting from 29/9/2022 until the date of handing over the property to the Plaintiff clear of 
belongings and persons, fourthly, obligating the Defendant to submit a clearance stating the payment of service 
and consumption of electricity and water or any other fees that have been consumed until the date of complete 
evacuation and actual delivery of the property, sixth, obligating the Defendant to pay all fees, expenses, and 
attorney's fees. A hearing was set for the Case on Wednesday 12/10/2022 at 09:00 am in the remote litigation 
room & BUILDING_DESC, so you or your legal representative are required to attend, and you shall submit 
your memos or documents to the court at least three days before the hearing.
Prepared by : Alia Muhammad Al-Hajj
Approval Date : 05/10/2022 09:27:11

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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موزة بنت مبارك : مكانة املعلم �شامية يف الإمارات
•• اأبوظبي -وام:

اأكدت ال�سيخة الدكتورة موزة بنت مبارك اآل نهيان رئي�سة جمل�ض اإدارة 
انطالق  الإم���ارات منذ  دول��ة  �سامية يف  املعلم  اأن مكانة  املباركة  موؤ�س�سة 
اآل  زايد بن �سلطان  ال�سيخ  املغفور له  الوالد  اأوىل  م�سرية الحت��اد حيث 
نهيان “طيب اهلل ثراه” املعلم كل الهتمام والرعاية وذلك اإمياناً بدور 
العربية  بهويتها  املعتزة  الأج��ي��ال  بناء  يف  اخل��ال��دة  ور�سالتهم  املعلمني 

والفخورة باإرثها احل�ساري ومكت�سباتها الوطنية .
بيوم  الحتفال  اإن   - العاملي  املعلم  "يوم  مبنا�سبة  لها  كلمة  يف   - وقالت 
احل�سارية  الر�سالة  هذه  حول  فيها  نلتف  وعاملية  وطنية  منا�سبة  املعلم 
اأرجاء  الغايل ويف خمتلف  واملعلمات يف وطننا  املعلمون  بها  ينه�ض  التي 

العامل .. موؤكدة اأن رعاية واهتمام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
"حفظه اهلل" باملعلم وحر�ض �سموه على توفري  اآل نهيان رئي�ض الدولة 
البيئة املحفزة للمعلمني على الإبداع والتميز والريادة متثل اأحد الركائز 
يف  ال�ستثمار  عرب  وذل��ك   ، بالدنا  يف  التعليم  نه�سة  تعزيز  يف  الأ�سا�سية 
كنه من اآداء ر�سالته  املعلم ، وتوفري الدعم الأكادميي والتطبيقي الذي ميَّ
مقولة  اأن  اإىل  م�سرية   .. التعليمية  الَعَملية  خدمة  يف  وج��ه  اأكمل  على 
" �ستظل نربا�ساً يهتدي به  اأبجديات احلياة  " من فكركم تعلمنا  �سموه 

جموع املعملني واملعلمات وكل العاملني يف قطاع الرتبية والتعليم .
تركوا  الذين  واملعلمات  املعلمني  بجهود  فخٍر  وبكل  َنعتُز   ”  : واأ�سافت 
اعتزاز وامتنان  ب�سمات بارزة يف حياة كل منا ويف مقدمة هوؤلء جميعاً 
وتقدير للدور الرائد والتاريخي الذي تنه�ض بِه �سيدة العطاء الوطني 

العام  الن�سائي  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد  �سمو  الوالدة 
ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�سة 
من  َنهلنا  الكرميتني  يديها  فعلى   ” الإم����ارات  اأم   “ الأ���س��ري��ة  التنمية 
التي  الأم  املعلمة  ف�سموها  الأ�سيلة  والتقاليد  والقيم  واخل��ربة  املعرفة 
اأبناء وبنات الوطن وحر�ست  ن�سرت نور العلم واملعرفة يف قلوب واأفِئدة 
طوال عقود على اأن يكون ال�ستثمار يف التعليم يف �سدارة اأولويات م�سرية 
العمل الن�سائي يف الدولة" . واأ�سارت اإىل اأن �سموها قدمت منوذجاً بارزاً 
م�ستقبل  ر�سم  يف  وامل�ساهمة  الن�ساء  تعليم  يف  خا�سة  و  التعليم  ن�سر  يف 
م�سرق للمراأة الإماراتية ي�سطع فيه نور العلم مبدداً ظالماً دام�ساً كانت 
والعامل  والإقليم  بل  العربية  منطقتنا  يف  الن�ساء  من  كثري  فيه  تعي�ض 
ُين�َسَب  اأن  املنا�سبة فاإنه من احلكمة والعرفان باجلميل  واليوم ويف هذه 

ُل لأهلِه و�سمو الوالدة اأم الإمارات هي �ساحبُة هذا الف�سل وعنوانُه  الَف�سّ
الأبرز يف م�سرية املراأة الإماراتية تعليماً وتدريباً ومتكيناً يف �سوق العمل 
وريادًة يف املجتمع واإبداعاً يطاوُل عناَن ال�سماء يف خدمة التنمية الوطنية 
التي قدمت  و  الإماراتية  امل��راأة  ا�سم  فيها  برز  التي  القطاعات  يف جميع 
من خاللها النموذج والقدوة يف رعاية الأ�سرة والتنمية الوطنية وتقلد 
اأرفع املنا�سب ، باذلًة اجلهد م�ساعفًة العطاء يف خدمة الوطن . واأكدت 
ال�سيخة الدكتورة موزة بنت مبارك اآل نهيان اأن الحتفاء بيوم املعلم هو 
احتفاٌء بنور العلم يف بيوتنا كافة ، وهو نوٌر يحر�ض �ساحب ال�سمو رئي�ض 
ن��واك��ُب من خالله م�سرية اخلم�سني  اأب���داً  �ساطعاً  اأن يظل  ال��دول��ة على 
املقبلة لوطن اآمَن بنوِر العلم واملعرفة وارتقى مبكانة املعلم ويف هذا اليوم 

جندد ال�سكر والعرفان لكل معلمٍ  ومعلمة ونقول ) �سكراً معلمي ( .

نظمت جل�سة حوارية مبنا�سبة يوم املعلم العاملي

خليفة الرتبوية: املعلم ركيزة انطالق نه�شة التعليم يف اخلم�شني املقبلة

وتكوين اقت�ساد معريف يعود بالنفع 
على امل�سرية التعليمية ويكون مثال 

يحتذى به يف املنطقة وعاملياً. 
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور �سوقي 
اأ�سبح  اجل��ل�����س��ة  خ����الل  خ���رب���ا����ض 
تطويع  يف  ف����اع����ل  دور  ل��ل��م��ع��ل��م 
الأه����داف  لتحقيق  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التعليم  اأ�ساليب  وتعزيز  الرتبوية 
املمكنات  خ������الل  م�����ن  وال���ت���ع���ل���م 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة وال����رق����م����ي����ة من 
والربامج  ال��ذك��ي  التعلم  من�سات 
و�سناعة  ال���ذك���ي���ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
الرقمي  التعليمي  املحتوى  وادارة 
الذي يقدم يف بيئة التعليم الواقعي 

املعزز اأو الفرتا�سي.
تعزيز  ب����اأن  خ��رب��ا���ض  د.  واأ����س���اف   
الرقمي  وال��ت��ع��ل��م  ال��ت��ع��ل��ي��م  ك��ف��اءة 
يتطلب من املعلم العمل امل�ستمر يف 
تطوير مهاراته يف �سناعة املحتوى 
اأف�سل  وتطبيق  الرقمي  التعليمي 
التفاعلي  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  امل��م��ار���س��ات 
الت�ساركي مع الطلبة لتمكينهم من 
التعلم  عملية  يف  الفعال  الن��دم��اج 
الواقعي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ي��ئ��ة  يف  ����س���واء 
وبالإ�سافة  الف��رتا���س��ي،  اأو  امل��ع��زز 
املعلم  واجبات  اأ�سبح من  ذلك  اإىل 
اأدوات  تطوير  على  العمل  الهامة 
وتقييم  مل��ت��اب��ع��ة  م��ب��ت��ك��رة  ج���دي���دة 
حتقيق  م��ن  وال��ت��اأك��د  الطلبة  اأداء 
امل�ستهدفات الرتبوية خالل جتربة 

الطالب يف املراحل املختلفة.  
وتطرقت الدكتورة عائ�سة اليماحي 
خ���الل اجل��ل�����س��ة اإىل احل��دي��ث عن 

تنه�ض بها جائزة خليفة الرتبوية 
العام  م�����س��ريت��ه��ا يف  ان��ط��الق  م��ن��ذ 
وت�سجيعها  وح��ف��زه��ا   ،  2007
التميز  ع��ل��ى  امل��ي��دان  يف  للعاملني 
التي  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  واإط���الق 
حملياً  التعليم  نه�سة  م��ن  ت��ع��زز 
وعربياً، بالإ�سافة اإىل دور اجلائزة 
يف الهتمام بقطاع الطفولة املبكرة 
واإطالقها ولأول مرة على م�ستوى 
العامل جمال جائزة خليفة العاملية 
ي�ستهدف  وال����ذي  امل��ب��ك��ر،  للتعليم 
والرتبوية  التعليمية  البيئة  اإث��راء 
والجتماعية لهذه الفئة احليوية، 
وفتح اآفاق الإبداع والبتكار اأمامها، 
م�سيداً معاليه باأداء اجلائزة كاأحد 
اجلوائز الرتبوية املتخ�س�سة على 
العربي  وال��وط��ن  ال��دول��ة  م�ستوى 

والعامل . 
بعد ذلك انطلقت فعاليات اجلل�سة 
احلوارية حيث رحب الدكتور خالد 
على  م���وؤك���داً  باملتحدثني  ال��ع��ربي 
حتتفي  التي  املنا�سبة  ه��ذه  اأهمية 
ال��ب��ارزة يف  وج��ه��وده  املعلم  بر�سالة 
بناء الأمم واملجتمعات، موؤكداً على 
املعلم �سيظل نربا�ساً يف م�سرية  اأن 
وب���ن���اء الأج�����ي�����ال، وعلى  ال��ت��ع��ل��ي��م 
التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  م��ن  ال��رغ��م 
عامة  ب�سورة  العامل  ي�سهده  الذي 
وقطاع التعليم ب�سورة خا�سة فاإن 
املعلم يظل حجر الزاوية يف م�سرية 

النهو�ض بالتعليم . 
ومن جانبها حتدثت الدكتورة مي 
الكلية يف  ال��ط��ائ��ي ع��ن حم��ور دور 

حمور يتعلق بدور املراأة الإماراتية 
التعليم  م�������س���رية  يف  واإ����س���ه���ام���ه���ا 
 ، تربوية  وق��ائ��دة  واإداري����ة  كمعلمة 
وت�سعهم  اأبنائها درا�سياً  واأم ترعى 
على دروب التميز، قائلة : ا�سمحوا 
الفر�سة لإلقاء  ا�ستغل هذه  اأن  يل 
ال�������س���وء ع���ل���ى م����ا ح��ق��ق��ت��ه امل������راأة 
الإماراتية يف م�سرية التعليم، فقد 
�سربت ابنة الإم��ارات اأروع الأمثلة 
اأج��ل الوطن لت�سبح  يف العمل من 
الدولة  ب��ن��اء  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  ���س��ري��ك��اً 
ون��ه�����س��ت��ه��ا، م��ت�����س��ل��ح��ة ب���دع���م ل 
حمدود من جانب القيادة الر�سيدة 
املال  راأ���ض  تنمية  على  عملت  التي 
ال��ب�����س��ري ك��ع��ام��ل ح��ا���س��م يف تعزيز 
تناف�سية الأمم ومكون رئي�سي من 
ومن  امل�ستقبل.  اقت�ساد  م��ك��ون��ات 
تنال  اأن  ع��ل��ى  احل���ر����ض  ك����ان  ه��ن��ا 
امل��راأة حقها يف التعليم.  واأ�سافت: 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  �سعى  لقد 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب اهلل 
اإىل الهتمام بالتعليم ب�سكل  ثراه، 
خا�ض،  ب�سكل  امل����راأة  وبتعليم  ع��ام 
امل�ساواة  ثقافة  تر�سيخ  وا���س��ت��ط��اع 
والتمكني يف مرحلة ريادية مبكرة 
م��ن ق��ي��ادت��ه ال��ر���س��ي��دة. ك��م��ا �سجع 
رحمه اهلل على دخول املراأة ميادين 
ال���ع���م���ل ك����اف����ة مب����ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

طبيعتها. 
وقد اأثبتت املراأة جدارتها وقدرتها 
الكثري  ف���ظ���ه���رت  الإجن���������از،  ع���ل���ى 
ممن  الن�سائية  ال�سخ�سيات  م��ن 
الإم����ارات،  ت��اري��خ  ت��رك��ن ب�سمة يف 

فيه  قالت  امل�ستقبل  معلمي  اع��داد 
: نحن يف كلية الإم��ارات للتطوير 
اأعيننا  ن�سب  يف  و�سعنا  ال��رتب��وي 
لدولة   2071 امل���ئ���وي���ة  اخل���ط���ة 
قيادتنا  و���س��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  الإم������ارات 
تركيزنا  يتمحور  بحيث  الر�سيدة 
ويف  للم�ستقبل"  التعليم   " ح���ول 
جهودنا  كر�سنا  امل��ح��ور  ه���ذا  اط���ار 
اآل��ي��ات و ب��رام��ج تهدف  على و���س��ع 
التعليمية  ال���ب���ي���ئ���ة  ت���ع���زي���ز  اإىل 
اأحدث  ع��ل��ى  مبني  تعليمي  ب��ك��ادر 
جمال  يف  املبتكرة  ال�سرتاتيجيات 
ال��ت��ع��ل��ي��م وف����ق ب���رام���ج ت���رك���ز على 
مهاراته  و����س���ق���ل  امل���ع���ل���م  مت���ك���ني 
وتزويده باأحدث املمار�سات املبتكرة 
للطالب  املعلومة  اإي�سال  كيفية  يف 
م���ب���ن���ي���ة ع���ل���ى اأح���������دث ال���ت���ج���ارب 
�سراكات  من  وم�ستخل�سة  العاملية 
عاملية  موؤ�س�سات  مع  ا�سرتاتيجية 

مرموقة.
واأ�����س����اف����ت ال����ط����ائ����ي : ك����ل ذل���ك 
تعليمية  بيئة  تكوين  يف  �سي�ساهم 
تعليمي  ب��ط��اق��م  م������زودة  خ�����س��ب��ة 
وتعليمية  قيادية  مبهارات  يتحلى 
عالية اجلودة، قادرة على ا�ستك�ساف 
لدى  تعزيزها  و  الفردية  امل��واه��ب 
اإىل  بنا  والو�سول  الطلبة  اأب��ن��اوؤن��ا 
لها  ت�سبو  التي  التعليم  خمرجات 
الدولة، ومن خالل كل ذلك نهدف 
الر�سيدة  حكومتنا  خطة  دع��م  اإىل 
ال���ت���ي و���س��ع��ت ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن اأه���م 
بناء  ج��اه��دة يف  وت�سعى  اأول��وي��ات��ه��ا 
البتكار  ت��دع��م  تعليمية  منظومة 

•• اأبوظبي : رم�سان عطا

اأك��د ع��دد من اخل��رباء واملخت�سني 
التعليمية على �سرورة  ال�سوؤون  يف 
اجلهات  قبل  من  اجلهد  م�ساعفة 
املعلمني  وت��اأه��ي��ل  اإع���داد  يف  املعنية 
امل�ستقبل  اح����ت����ي����اج����ات  مل����واك����ب����ة 
وا����س���ت�������س���راف م��ن��ظ��وم��ة امل���ه���ارات 
ينبغي  ال���ت���ي  وال��ت��ق��ن��ي��ة  امل���ع���رف���ة 
اأجندة  لتلبية  اتقانها  املعلم  على 
بالنظر  وذل���ك  امل��ق��ب��ل��ة،  اخلم�سني 
اإىل ما ي�سهده العامل من تطورات 
غريت  وتطبيقية  وتقنية  علمية 
ب�سورة كاملة بيئة التعلم التقليدية 
وان��ت��ق��ل��ت مب��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م اإىل 
اآفاق الإبداع الفرتا�سي، م�سريين 
اإىل �سرورة اإجراء تغيريات �ساملة 
امل���ع���ل���م���ني مبا  اإع���������داد  اآل�����ي�����ات  يف 
الإيجابي  ال��ت��ف��اع��ل  م���ن  مي��ك��ن��ه��م 
ت�سهدها  ال����ت����ي  امل����ت����غ����ريات  م�����ع 
�سوء  يف  خا�سة  التعليم  منظومة 
لتوظيف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت�����س��ارع 
الذكاء  وحلول  احلديثة  التقنيات 

ال�سطناعي يف البيئة ال�سفية . 
جاء ذلك خالل اجلل�سة احلوارية 
العامة  الأم�����ان�����ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
جلائزة خليفة الرتبوية يف مقرها 
باأبوظبي بعنوان " �سكراً معلمي "، 
ح�سني  املهند�ض  معايل  وح�سرها 
اإب��راه��ي��م احل���م���ادي ، وحممد  ب��ن 
ع�����س��و جمل�ض  ال���ظ���اه���ري  ����س���امل 
الرتبوية،  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة  اأم���ن���اء 
العام  الأم��������ني  ال��ع��ف��ي��ف��ي  واأم��������ل 
كل  اجلل�سة  ل��ل��ج��ائ��زة، وحت���دث يف 
مدير  الطائي  ليث  م��ي  ال��دك��ت��ورة 
الرتبوي،  للتطوير  الإم��ارات  كلية 
وال��دك��ت��ور ���س��وق��ي خ��رب��ا���ض املدير 
العليا  التقنية  لكليات  التنفيذي 
بالعني، والدكتورة عائ�سة اليماحي 
للتعليم،  األ���ف  �سركة  يف  م�ست�سار 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د العربي  واأدراه�������ا 
جلائزة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو 
خليفة الرتبوية، بح�سور عدد من 

القيادات الرتبوية، والأكادميية. 
اأم����ل  األ����ق����ت  ب����داي����ة اجل��ل�����س��ة  ويف 
العفيفي كلمة قالت فيها: ي�سعدنا 
جائزة  رح���اب  يف  ال��ي��وم  نلتقي  اأن 
هذه  ننظم  حيث  الرتبوية  خليفة 

الأم��ر ال��ذي يعك�ض روؤي��ة ح�سارية 
وا�ست�سرافية واعية.

منذ  التعليم  على  اإقبالها  وبف�سل 
�ستينيات القرن املا�سي وموا�سلتها 
العايل،  التعليم  يف  التفوق  م�سرية 
اقتحام  الإماراتية  املراأة  ا�ستطاعت 
مقت�سرة  كانت  وقطاعات  جمالت 
ع��ل��ى ال���رج���ال، وح��ق��ق��ت اإجن�����ازات 
كبرية خالل مدة قيا�سية، و�ساهمت 
تعد منوذجاً  التي  ال��دول��ة،  بناء  يف 
املنطقة.   م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ي��ح��ت��ذى 
اليماحي  عائ�سة  الدكتورة  وقالت 
: يعك�ض واقع تعليم امل��راأة يف دولة 
وا�سحاً  ت��ف��وق��اً  ح��ال��ي��اً  الإم�������ارات 
الهتمام  ال��رج��ل يف  ع��ل��ى  ل��ل��م��راأة 
وهو  لتح�سيله،  وال�سعي  بالتعليم 
اأع�����داد الن�ساء  م��ا ن��ت��ج ع��ن��ه زي����ادة 
التعليم  موؤ�س�سات  يف  الإم��ارات��ي��ات 
العام والعايل مقابل اأعداد الطالب 
الن�ساء  ت�����س��غ��ل  وال���ي���وم  ال����رج����ال، 
اإجمايل  م��ن   40% الإم���ارات���ي���ات 
وهو  التعليم،  ق��ط��اع  يف  ال��وظ��ائ��ف 
املجتمعي  ال��وع��ي  تطور  يعك�ض  م��ا 
امل����راأة،  وع��م��ل  بتعليم  يتعلق  فيما 
الن�سائية  ال��ك��ف��اءات  ن�سب  وارت��ف��اع 
والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  املواطنة 
يف  والإدارة  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����الت  يف 
الدولة،  م��دار���ض وج��ام��ع��ات  ك��اف��ة 
التعليمية  ال����ف����ر�����ض  وب���ف�������س���ل 
ال��وا���س��ع��ة امل��ت��اح��ة اأم���ام���ه���ا، اأب���دت 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة اه��ت��م��ام��اً كبرياً 
والتكنولوجيا  العلوم  بتخ�س�سات 
التعليم  والريا�سيات يف  والهند�سة 
ال������ع������ايل، ح���ي���ث ت�������س���ري الأرق���������ام 
امل��راأة على هذه  بو�سوح اإىل تركيز 
التخ�س�سات، اإذ يعترب ثلثا جمموع 
خريجي اجلامعات يف الإمارات من 
يحملن  م��ن��ه��ن  و77%  ال��ن�����س��اء، 
ع����ل����وم احل����ا�����س����وب،  �����س����ه����ادات يف 

" �سكراً  بعنوان  احل��واري��ة  اجلل�سة 
باليوم  لالحتفاء  وذل��ك   " معلمي 
ي�سادف  ال������ذي  ل��ل��م��ع��ل��م  ال���ع���امل���ي 
كما  ع��ام،  كل  اأكتوبر  من  اخلام�ض 
ن��ع��ت��ز ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال��ت��ي ن�سلط 
ف��ي��ه��ا ال�����س��وء ع��ل��ى م���ا ي��ح��ظ��ى به 
قبل  واهتمام من  رعاية  املعلم من 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ز اي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض ال���دول���ة " 
التي  ال��رع��اي��ة  " ه���ذه  اهلل  حفظه 
ه��ي��اأت للمعلم م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف 
املجتمع، وعززت من ر�سالته ودوره 

يف بناء الأجيال . 
واأ�سافت : اإن دور املعلم يعترب من 
ال��رك��ائ��ز الأ���س��ا���س��ي��ة يف ب��ن��اء الأمم 
وه���و دور م��ق��در م��ن ق��ب��ل خمتلف 
الغايل،  وط��ن��ن��ا  امل��ج��ت��م��ع يف  ف��ئ��ات 
امل��ع��ل��م وامل��ع��ل��م��ة بكل  ح��ي��ث يحظى 
البارزة  جلهودهم  وتقدير  اح��رتام 
يف ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ون�����س��ر نور 
القيم  منظومة  وتر�سيخ  امل��ع��رف��ة 
وب���ن���اء ال�����س��خ�����س��ي��ة ال��ط��الب��ي��ة يف 
ج��م��ي��ع امل���راح���ل ال��درا���س��ي��ة، ولقد 
اأولت جائزة خليفة الرتبوية املعلم 
ان��ط��الق م�سريتها  م��ن��ذ  اه��ت��م��ام��اً 
يف  وح���ر����س���ت   ،2007 ال����ع����ام  يف 
ج��م��ي��ع دورات���ه���ا ع��ل��ى ن�����س��ر ثقافة 
ال��ت��م��ي��ز، وحت��ف��ي��ز امل��ع��ل��م��ني على 
الإبداع والبتكار والريادة، واطالق 
التي  وامل�ساريع  واملبادرات  الربامج 
حملياً  التعليم  مبنظومة  تنه�ض 

وعربياً ودولياً. 
العفيفي: نتوجه  ويف اخلتام قالت 
جموع  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
املعلمني واملعلمات يف وطننا الغايل 
اأنحاء العامل �ساكرين  ويف خمتلف 
ب���ه م���ن ر�سالة  ي��ق��وم��ون  ل��ه��م م���ا 
�سامية، وما يقدمونه من عطاًء يف 
لهم  ونقول  واملعرفة،  العلم  خدمة 

بكل فخر "�سكراً معلمي". 
ال���ف���ع���ال���ي���ات قدم  وع���ل���ى ه���ام�������ض 
حم���م���د ����س���امل ال����ظ����اه����ري واأم�����ل 
العفيفي درع اجلائزة ملعايل ح�سني 
دعم  يف  جلهوده  تقديراً  احل��م��ادي 
توليه  خ�����الل  اجل�����ائ�����زة  م�������س���رية 
. واأكد  اأم��ن��ائ��ه��ا  ع�����س��وي��ة جم��ل�����ض 
احلمادي  ح�سني  املهند�ض  م��ع��ايل 
التي  والر�سالة  ال��دور  اأهمية  على 

اأن نحو  الهند�سة. كما  و%44 يف 
ن�سف اخلريجات اجلامعيات اليوم 
تكنولوجيا  جم���ال  يف  تخ�س�سن 

املعلومات والت�سالت. 
الإح�ساءات  بح�سب  اأن��ه  واأو�سحت 
من   95% ف����������اإن  امل�����ن�����������س�����ورة، 
الإماراتيات احلا�سالت على �سهادة 
العايل،  بالتعليم  يلتحقن  الثانوية 
باملقارنة مع 80 يف املئة من الذكور، 
وت�سكل الن�ساء ما يقارب ثلثي عدد 
درا�ستهم  يتابعون  ال��ذي��ن  الطلبة 
عدد  ون�سف  حكومية  جامعات  يف 
من يتابعون درا�ستهم يف موؤ�س�سات 
اخلا�سة،  الثانوي  التعليم  بعد  ما 
الن�ساء  % م���ن   77 ت�����س��ج��ل  ك��م��ا 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  الإم����ارات����ي����ات 
ما  وي�سكلن  الثانوي،  التعليم  بعد 
خريجي  م���ن   %  70 اإىل  ي�����س��ل 
نحو  امل��راأة  ت�سكل  اجلامعات، حيث 
يف  اجلامعات  خريجي  من   70%

الدولة. 
املراأة  تعليم  اإن  اليماحي:  واأك���دت 
ي���ع���ت���رب من  الإم�������������ارات  دول�������ة  يف 
حققتها  ال���ت���ي  الإجن�����������ازات  اأه������م 
تقف  حيث  تاأ�سي�سها،  منذ  الدولة 
ال��ي��وم، وبف�سل  امل����راأة الإم��ارات��ي��ة 
يف  وفاعاًل  اأ�سا�سياً  �سريكاً  التعليم، 
للخم�سني  ال�ستعداد  ا�سرتاتيجية 
ال��ق��ادم��ة، ا���س��ت��م��راراً لدورها  ع��ام��اً 
يف املا�سي واحلا�سر، فهي ال�سريك 
التنمية  م�سرية  يف  ال�سرتاتيجي 
الوطنية يف جميع جمالت التعليم 
الأ�سرة  وب���ن���اء  والإن����ت����اج  وال��ع��م��ل 

وحتقيق ال�ستقرار املجتمعي.
الطالب  األ����ق����ى  احل����ف����ل  وخ�������الل 
����س���ل���ط���ان ال����ع����ربي م����ن م����دار�����ض 
�سعرية  ق�سيدة  الوطنية  الإم��ارات 
يف  ومكانته  املعلم  ب��دور  فيها  اأ�ساد 

بناء الأجيال .

حمليًا وعربيًا ودوليًا والإبداع  التميز  ن�شرت  الرتبوية  :خليفة  احلمادي  • ح�شني 
والأمم املجتمعات  بناء  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  املعلم   : العفيفي  • اأمل 
الع�شر مبهارات  ومزودين  موؤهلني  معلمني  اإعداد  الطائي:  • مي 

الرتبوية الأهداف  لتحقيق  التكنولوجيا  تطويع  يف  فاعل  دور  :للمعلم  خربا�س  • �شوقي 
التعليم نه�شة  يف  الإماراتية  للمراأة  بارزة  اإ�شهامات   : اليماحي  • عائ�شة 
الأجيال وبناء  التعليم  م�شرية  يف  نربا�شًا  �شيظل  املعلم   : العربي  • خالد 

زايد العليا لأ�سحاب الهمم حتتفي بيوم املعلم العاملي

اأ�شحاب الهمم يوزعون الورود على املعلمني يف يومهم العاملي 
العقول بالعلم والثقافة والت�سدي 

للعقبات با�ستمرارية التعليم.
العليا  زاي�����د  م��وؤ���س�����س��ة  واأع����رب����ت 

�سكرها  ع����ن  ال���ه���م���م  لأ�����س����ح����اب 
واملتميز  املثمر  للتعاون  وتقديرها 
موؤ�س�سة  من  الفورية  وال�ستجابة 

الإم������������ارات ل��ل��ت��ع��ل��ي��م امل����در�����س����ي، 
للمبادرة،  الإم�����������ارات  وج���ام���ع���ة 
ي��ق��دم��اه م��ن ر�سالة  م�����س��ي��دة مب��ا 

ونه�سته،  املجتمع  ل��ب��ن��اء  �سامية 
من خالل تن�سئة اأجيال قادرة على 

خدمة جمتمع دولة الإمارات.

•• اأبوظبي-وام: 

العليا  زاي������د  م���وؤ����س�������س���ة  اأط���ل���ق���ت 
لأ�سحاب الهمم مبادرة لالحتفال 
 5 يوافق  الذي  العاملي  املعلم  بيوم 
اأكتوبر من كل عام وذلك بالتعاون 
الإم���ارات  موؤ�س�سة  م��ع  والتن�سيق 
ل���ل���ت���ع���ل���ي���م امل�����در������س�����ي، وج���ام���ع���ة 

الإمارات.
تعزيز  اإىل  امل�������ب�������ادرة  وت�����ه�����دف 
ودمج  املجتمعية  امل�ساركة  مفهوم 
اأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م م����ع اأق���ران���ه���م 
انطالقاً  وت����اأت����ي  امل���ع���اق���ني،  غ���ري 
ال��ذي يوؤكد  م��ن النهج الإم��ارات��ي 
ونبل  امل����ع����ل����م،  واأه����م����ي����ة  م���ك���ان���ة 
ال��ت��ي يحملها،  ال�����س��ام��ي��ة  ر���س��ال��ت��ه 
مالمح  ر���س��م  يف  امل���ح���وري  ودوره 
من  امل�ستقبل،  و�سياغة  احلا�سر 

على  ق����ادرة  اأج���ي���ال  تن�سئة  خ���الل 
نافذة  باعتباره  جمتمعها،  خدمة 
النطالق نحو امل�ستقبل، ومفتاحاً 
والتطور  ال���ت���ق���دم  م��ف��ات��ي��ح  م����ن 

والو�سول اإىل تنمية م�ستدامة.
الهمم من  اأ�سحاب  وقام عدد من 
من  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  منت�سبي 
والتاأهيل  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ني  م��رك��ز 
التابعني  ل��ل��ت��وح��د  ال��ع��ني  وم��رك��ز 
بتوزيع  العني،  مبدينة  للموؤ�س�سة 
الطابور  يف  املعلمني  على  ال���ورود 
املدار�ض  م���ن  ع���دد  يف  ال�����س��ب��اح��ي 
للتعليم  الإم��ارات  ملوؤ�س�سة  التابعة 
تعليمية  م����راح����ل  يف  امل����در�����س����ي 
ال�سكر  ع����ن  ت��ع��ب��ري  يف  خم��ت��ل��ف��ة 
جميع  يف  ل��ل��م��ع��ل��م��ني  وال����ث����ن����اء 
اإىل  العمرية من الرو�سة  املراحل 
لإنارة  يجتهدون  الذين  اجلامعة، 
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•• اأبوظبي-وام: 

العيان  في�سل  الدكتور  �سعادة  ق��ال 
العليا  التقنية  كليات  جممع  مدير 
يحظى  الم����ارات  دول���ة  يف  املعلم  اإن 
مب��ك��ان��ة رف��ي��ع��ة يف ظ��ل ق��ي��ادة اآمنت 
للبناء  ك���اأ����س���ا����ض  وامل���ع���ل���م  ب��ال��ع��ل��م 
ال�سمو  �ساحب  اأك��د  فقد  والتنمية، 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
اأن  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة  رئ��ي�����ض 
م�سوؤولية املعلم لي�ست وظيفة واإمنا 

يوؤدي ر�سالة نبيلة".
امل��ع��ل��م العاملي  ي���وم  واأك����د مب��ن��ا���س��ب��ة 

عام  كل  من  اأكتوبر   5 يوافق  ال��ذي 
عن  ن��ع��رب  امل��ن��ا���س��ب��ة  ه���ذه  يف  "اإننا 
�سكرنا وامتنانا وتقديرنا لكل معلم 
واأ���س��ت��اذ وم��رب��ي فا�سل، ون��وؤك��د لكم 
اأننا ل نحتفل بكم يف يوم املعلم فقط 
..ب��ل م��ع ك��ل ي��وم م��ن اأي���ام عطائكم 
طالب  ك��ل  ..وم����ع  وامل��ع��ريف  العلمي 
وطالبة ينجح ويتفوق نحتفل بكم .. 
ومع كل اجناز ت�سجله عقول واأفكار 
�سناع  ف��اأن��ت��م  ب��ك��م..  نحتفل  �سبابنا 

الأجيال وبناة امل�ستقبل".
العليا  التقنية  كليات  "يف   : واأ�ساف 
للتعليم  موؤ�س�سة  اأك���رب  متثل  ال��ت��ي 

العايل التطبيقي يف الدولة، وت�سم 
األ��ف طالب وطالبة،   22 اأك��ر م��ن 
منظومتنا  يف  ع��ن�����س��ر  ب��ك��ل  ن��ف��خ��ر 
الذين  اأ�ساتذتنا  وب��دور  الأك��ادمي��ي��ة 
�سنوياً  بجهودهم وكفاءاتهم نحتفل 
بتخريج قرابة اخلم�سة اآلف خريجاً 
جاهزية  ب��ك��ل  ن��ق��دم��ه��م  وخ���ري���ج���ة 
وم��ه��ارة اىل ���س��وق ال��ع��م��ل ك��ق��ادة يف 
تخ�س�ساتهم، بل ومنهم من يتخرج 
امل�ستقبلي  ال��ي��وم وق��د ر���س��م م�����س��اره 
بعد اأن اأ�سبح من رواد الأعمال من 
اأ�س�سوا  ال��ذي��ن  الإم���ارات���ي  ال�����س��ب��اب 
القت�سادية  امل��ن��اط��ق  يف  ���س��رك��ات��ه��م 

ليمثلوا  بالكليات،  احل��رة  البداعية 
م�سرية  يف  وي�ساهموا  نوعية  اإ�سافة 

التنمية الوطنية.
وق����ال ���س��ع��ادة م��دي��ر جم��م��ع كليات 
م���ن منطلق  اإن�����ه  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  يف  اإدراك����ن����ا 
عاتقنا  على  تقع  ال��ت��ي  للم�سوؤولية 
بتخريج  معنية  تعليمية  كموؤ�س�سة 
طموحات  وف�����ق  وط���ن���ي���ة  ك�����ف�����اءات 
ف��اإن��ن��ا نحر�ض  ال��ر���س��ي��دة،  ق��ي��ادت��ن��ا 
التدري�سية  ال��ك��ف��اءات  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى 
واملهنية  العملية  اخل���ربة  ذوي  م��ن 
متثل  ح����ي����ث  ت���خ�������س�������س���ات���ه���م،  يف 

كون  كبرية  اأهمية  العملية  اخل��ربة 
الكليات موؤ�س�سة تعتمد على التعليم 
امل���ه���ارات  اإ����س���اف���ة اىل  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
اأ�سا�ساً يف  اأ�سبحت  التي  الحرتافية 
اأ�سبحت  اأن  بعد  التعليمية  العملية 
مرتبطة  الأكادميية  ال��ربام��ج  كافة 
بال�سهادات الحرتافية العاملية، مما 

مكن الطلبة من مهارات امل�ستقبل.
اأنهم  لأ���س��ات��ذت��ن��ا  "نوؤكد  واأ����س���اف: 
ال���زاوي���ة يف جن���اح منظومتنا  ح��ج��ر 
ال��داع��م��ة يف  ال��ق��وة  وه��م  التعليمية، 
�سباب  وت���خ���ري���ج  اأه���داف���ن���ا  حت��ق��ي��ق 
الوطن  ره������ان  ه����م  وف���ت���ي���ات مم����ن 

كبرية  فم�سوؤولياتهم  وم�ستقبله، 
والثقة فيهم اأكرب".

•• دبي-الفجر: 

وق��ع��ت م��وؤ���س�����س��ة الإم������ارات ل����الآداب 
الإمارات  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة 
ال�سراكة  ت���ع���زز  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
جمايل  يف  بينهما  ف��ي��م��ا  وال��ت��ع��اون 
تبادل  خ���الل  م��ن  وال��ت��ع��ل��ي��م  الأدب 
مذكرة  وّوق��ع  واملعلومات.  البيانات 
التفاهم من جانب موؤ�س�سة الإمارات 
لالآداب، ال�سيدة اأحالم بلوكي، مديرة 
لالآداب،  الإم���ارات  ط��ريان  مهرجان 
مكتوب"  "كاتب  م��ب��ادرة  وم��وؤ���ِس�����س��ة 
م�ستخدمي  جم���م���وع���ة  وم�����دي�����رة 
اجلانب  وم��ن  الإم����ارات  ويكيميديا 
علي  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  الآخ��ر، 
مراد، النائب امل�سارك للبحث العلمي 

يف جامعة الإمارات.
وت�سمل اأوجه التعاون بني الطرفني 
الإم��ارات لالآداب  ت�سهل موؤ�س�سة  اأن 
على  التحرير  اأ�سا�سيات  تعلم  اإدم��اج 
اجلامعة  مناهج  �سمن  ويكيبيديا 
جمموعة  �ستتعاون  اإذ  التعليمية؛ 
الإم�����ارات،  ويكيميديا  م�ستخدمي 
التابعة ملوؤ�س�سة الإمارات لالآداب، مع 

"ويكي"  ن��ادي  لبدء  الطلبة  ���س��وؤون 
الدرا�سية.  للمناهج  اإ�سايف  كن�ساط 
تعزيز  على  املجموعة  �ستعمل  كما 
ل�سيا�سات  اجل���ام���ع���ة  ط��ل��ب��ة  ف���ه���م 
ويكيبيديا واأهمية املعلومات املجانية 
اأع�ساء  وتدريب  للجميع،  واإتاحتها 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة وال��ط��ل��ب��ة على 
ويكيبيديا  مو�سوعة  على  التحرير 

مما ي�ساهم يف اإن�ساء جمتمع ملحرري 
ويكيبيديا يف حرم جامعة الإمارات. 
جامعة  ����س���ت���ق���دم  ج���ان���ب���ه���ا،  وم������ن 
امل��ت��ح��دة الدعم  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
التابع  للمتعة"،  "القراءة  مل�����س��روع 
ملوؤ�س�سة الإمارات لالآداب، من خالل 
املتعلقة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��وث  ت��ق��دمي 
�ست�سجع  ك��م��ا  وال���ق���راءة.  بالتعليم 

التوا�سل  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  اجل���ام���ع���ة 
فر�ض  على  للح�سول  املوؤ�س�سة  م��ع 
للتدريب يف كل ما يعك�ض اهتمامات 
يف  املوؤ�س�سة  ي��دع��م  وب�سكل  الطلبة 
والتعزيز من جناح  اأهدافها  حتقيق 

مبادراتها وفعالياتها املتنوعة.
وع�������ربت اأح��������الم ب����ل����وك����ي، م���دي���رة 
مهرجان الإمارات لالآداب، وموؤ�ِس�سة 

ومديرة  مكتوب"  "كاتب  م���ب���ادرة 
ويكيميديا  م�ستخدمي  جم��م��وع��ة 
بالتعاون  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع��ن  الإم�������ارات، 
"ميثل  ق����ائ����ل����ًة:  ال����ط����رف����ني،  ب�����ني 
جامعة  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
اخلطوة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
اأن  نتطلع  ت��ع��اون  م�سوار  يف  الأوىل 
ي��ك��ون اإي��ج��اب��ي��اً وم��ث��م��راً ع��ل��ى املدى 

ال�سرتاتيجية  ت�����س��ع��ى  ال���ط���وي���ل. 
املهارات  تطوير  اإىل  و�سعناها  التي 
واأع�������س���اء هيئة  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
التدري�ض على حٍد �سواء مما ي�ساهم 
يف تعزيز مكانة اجلامعة يف جمتمع 
ويكيميديا. وباعتبارنا موؤ�س�سة غري 
ربحية، تتمثل اأولويتنا يف ال�ستفادة 
املوهوبني  ال��ط��ل��ب��ة  جم��م��وع��ة  م���ن 

حب  تعزيز  يف  مواهبهم  وا�ستثمار 
الإم����ارات  دول���ة  وال���ق���راءة يف  الأدب 
العربية املتحدة واملنطقة من خالل 

مبادراتنا الثقافية املختلفة".
واأك���د الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د علي 
للبحث  امل���������س����ارك  ال���ن���ائ���ب  م�������راد، 
ال��ع��ل��م��ي يف ج��ام��ع��ة الإم������ارات، على 
مع  متا�سياً  ي��اأت��ي  ال��ت��ع��اون  ه��ذه  اأن 

ال�سرتاتيجية  اجل��ام��ع��ة  اأه������داف 
ليكونوا  ال��ط��ل��ب��ة  اإع�������داد  ب��اأه��م��ي��ة 
م��ت��م��ي��زي��ن وق��ي��ادي��ني وم��ن��ت��ج��ني يف 
ت��ت��ي��ح مذكرة  ح��ي��ث  جم��ت��م��ع��ات��ه��م، 
الالزمة  والأدوات  الفر�ض  التفاهم 
املحتوى  ����س���ن���اع���ة  ع���ل���ى  ل���ل���ت���درب 
الثقايف واملعلوماتي لدولة الإمارات، 
اإىل جانب ت�سجيع الطلبة للح�سول 
ع��ل��ى ف��ر���س��ة ال��ت��ط��وع وامل�����س��ارك��ة يف 
حترير املعلومات وتعلم البحث عنها 
ع��ل��ى اأي�����دي خ�����رباء وخم��ت�����س��ني يف 
عاملياً،"  الرائدة  ويكيميديا  موؤ�س�سة 
امل�����س��ارك للبحث  ال��ن��ائ��ب  واأ����س���اف 
تعاوننا  يكون  اأن  "ي�سعدنا  العلمي 
هو  ل����الآداب  الإم�����ارات  موؤ�س�سة  م��ع 
املبادرات  م��ن  للعديد  ب��داي��ة  نقطة 
بني  امل�سرتكة  واملجتمعية  الثقافية 
امل��وؤ���س�����س��ت��ني ال��ت��ي ت��ع��زز م���ن القوة 
ال���س��ت��ف��ادة من  م��ن خ��الل  الناعمة 
املوؤ�س�ستني،  وخ����ربات  الإم��ك��ان��ي��ات 
ال�سهام  على  حر�سنا  من  انطالقاً 
ومهارة  ال����ق����راءة  ث��ق��اف��ة  غ��ر���ض  يف 
وعك�سهما  لأهميتهما  نظراً  الكتابة 

لتقدم وتطور ال�سعوب."

•• دبي-وام:

تنظم وزارة تنمية املجتمع بالتعاون مع بنك التنمية الجتماعية يف اململكة 
امل�سرتك  املعر�ض  اجل���اري  اأك��ت��وب��ر   11 ال��ث��الث��اء  ي��وم  ال�سعودية  العربية 
بنت  ح�سة  معايل  بح�سور  دب��ي  يف  املنتجة  وال�سعودية  الإم��ارات��ي��ة  لالأ�سر 

عي�سى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع.
روؤية  اأ�سرة منتجة   24 اأي��ام مب�ساركة  �ستة  ي�ستمر  ال��ذي  املعر�ض  ويج�سد 
التعاون اخلليجي و�سراكة البلدين "الإمارات وال�سعودية" لتعميم وتو�سيع 
جتربة جناح الأ�سر املنتجة ودعم انت�سارها وتطوير م�ساريعها ومنتجاتها 

على امل�ستويني املحلي والإقليمي.

ويهدف املعر�ض اإىل تنمية وحتفيز روح املبادرة لدى الأ�سر املنتجة وتعزيز 
تبادل اخلربات واملمار�سات مبا يرتقي باملنتجات وامل�ساريع املتناهية ال�سغر 
الإماراتية  لالأ�سر  امل�سرتك  املعر�ض  ويعك�ض  تناف�سية.  اأك��ر  اأ�س�ض  على 
وال�سعودية املنتجة جمموعة من الأهداف التنموية ذات ال�سلة باجلوانب 
توؤكد  التي  املعنوية  قيمته  جانب  اإىل  والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية 
الإمارات  والتعاون بني  التكامل  روؤي��ة  انطالقا من  الرا�سخة  الأخ��وة  على 
وال�سعودية يف �ستى املجالت. ويتيح تنظيم املعر�ض امل�سرتك لالأ�سر املنتجة 
يف "دبي مول" الفر�سة اإىل التعرف على اأهم املنتجات التقليدية والع�سرية 
والرتاث  الثقافة  وح��ي  من  وم�ستوحاة  املنتجة  الأ�سر  قبل  من  امل�سنوعة 

اخلليجي.

•• اأبوظبي-وام:

عقدت اللجنة العليا للمعر�ض واملوؤمتر الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر 
للتح�سريات  الأخ��رية  اللم�سات  لبحث  اجتماعاً   "2022 اأبوظبي  "اآي�سنار 
اآل  زاي��د  ال�سيخ �سيف بن  الفريق �سمو  ال��ذي يقام حتت رعاية  لهذا احل��دث 
نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية يف الفرتة من 10 اإىل 12 

اأكتوبر يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض.
وتراأ�ض الجتماع �سعادة اللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي مفت�ض عام وزارة 
املن�سوري،  العليا للمعر�ض، وح�سره �سعيد  املنظمة  اللجنة  الداخلية رئي�ض 
التي  اأدنيك  ملجموعة  التابعة  للفعاليات  كابيتال  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض 
العامة  القيادة  مع  وبال�سراكة  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  املعر�ض  تنظم 
الفرعية  اللجان  وروؤ�ساء  العليا  اللجان  اأع�ساء  جانب  اإىل  اأبوظبي  ل�سرطة 

للمعر�ض.
متميز  ح��دث  بتنظيم  الكفيلة  اخلطط  اإىل  اجتماعها  يف  اللجنة  وتطرقت 
لكربى  كوجهة  واأبوظبي  الم��ارات  دول��ة  حتتلها  التي  الرائدة  باملكانة  يليق 
اأكر  ل�ستقبال  النهائية  الرتتيبات  وتناولت  املنطقة،  يف  العاملية  الفعاليات 
173 �سركة عار�سة من جميع  اإقليميا وعامليا، واأك��ر من  120 وف��داً  من 
اأنحاء العامل، وما يزيد على 30 خبرياً ومتحدثاً دولياً يف 23 جل�سة حوارية 

متخ�س�سة تقام على هام�ض فعاليات املعر�ض.
املخ�س�سة  امل�ساحات  يف  زي���ادة  للمعر�ض  احلالية  ال���دورة  فعاليات  وت�سهد 
للعرو�ض بن�سبة %15، وارتفاعاً يف عدد ال�سركات العار�سة بن�سبة 111%، 
فيما ت�سل ن�سبة ال�سركات اجلديدة امل�ساركة للمرة الأوىل يف فعالياته 8%، 
يف حني تبلغ ن�سبة ال�سركات الوطنية العار�سة %34 من جمموع ال�سركات 

الكلي.

تنمية املجتمع تنظم معر�شا م�شرتكا لالأ�شر 
الإماراتية وال�شعودية املنتجة 11 اأكتوبر اجلاري

اللجنة العليا لـ )اآي�شنار اأبوظبي 2022( تبحث الرتتيبات النهائية لنطالق احلدث يف 10 اأكتوبر

كليات التقنية: نحتفي يف يوم املعلم ب�شناع اأجيال امل�شتقبل

موؤ�ش�شة الإمارات لالآداب وجامعة الإمارات يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز ال�شراكة يف جمال املعرفة

•• اأبوظبي -الفجر:

يرافقه  تريندز،  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  العلي،  عبداهلل  حممد  الدكتور  قام 
عدد من روؤ�ساء القطاعات وباحثي املركز بزيارة ملقر �سحيفة "نيويورك تاميز" 
ج�سور  مد  على  احلر�ض  اإط��ار  يف  وذل��ك  الأمريكية،  العا�سمة  يف  مانهاتن  يف 
التعاون مع مراكز البحث وو�سائل الإعالم العاملية املرموقة مبا ي�سهم يف اإيجاد 

حمتوى بحثي وازن ومتجدد بروؤية عاملية.
"مركز  الذي نظمه  الثاين  املوؤمتر  التي جاءت على هام�ض  الزيارة  ومت خالل 
تريندز للبحوث وال�ست�سارات" بالتعاون مع "املجل�ض الأطل�سي" يف وا�سنطن، 

"تريندز" وع����دد م��ن ���س��ح��اف��ي��ي اجلريدة  ب��اح��ث��ي  ب��ني  ن��ق��ا���س��ي��ة  ع��ق��د ح��ل��ق��ة 
الأمريكية الأقدم يف الوليات املتحدة، تركزت على عدد من الق�سايا الدولية 
التطرق  العاملية، كما مت  ال�سيا�سات  وتاأثريها يف  الراهنة، وحتدياتها وماآلتها 
تغري  ق�سية  على  تركز  ال��ذي  الثاين  ال�سنوي  للموؤمتر  الرئي�سي  املو�سوع  اإىل 

املناخ.
واأ�سار الدكتور حممد عبداهلل العلي يف مداخلة له اإىل اأن �سحيفة "نيويورك 
اأه��م ال�سحف واأب��رزه��ا يف ال��ولي��ات املتحدة وال��ع��امل، وت�سكل  " تعد من  تاميز 
رافعة ومدر�سة اإعالمية ينهل منها اجلميع، م�سرياً اإىل �سرورة تكامل الإعالم 
مواكبة  على  ق���ادر  وازن  م��ع��ريف  مبحتوى  اخل���روج  اأج���ل  م��ن  البحث  وم��راك��ز 

الإع��الم يف  دور  اأك��د على  التحديات، كما  روؤى ملواجهة  وا�ستخال�ض  الأح��داث 
ن�سر البحوث العلمية وخال�سات الدرا�سات العلمية واإي�سالها اإىل اأكرب �سريحة 
ممكنة. واأو�سح الدكتور العلي اأهمية املراكز البحثية والإعالم يف �سنع ال�سالم، 
عن  معرباً  والتطرف،  الكراهية  ونبذ  الإن�ساين،  والإخ��اء  الت�سامح  قيم  ون�سر 
تطلعه اإىل التعاون مع ال�سحيفة العاملية التي تعد الأكر تداوًل، والتي تاأ�س�ست 
العامل، من  الأك��ر �سهرة يف  ال��راأي  1851، وتتميز مبجموعة من كّتاب  عام 
اإيجاد قاعدة بحثية للتوا�سل بني املنطقة واملجتمعات، �سواء يف الوليات  اأجل 
لبناء  مهماً  راف��داً  والإع��الم  العلمي  البحث  يكون  واأن  العامل،  دول  اأو  املتحدة 

الثقة بني ال�سعوب كلها من اأجل م�ستقبل اآمن.

رئي�ض  جرين�سبون،  مايكل  ال�سيد  مع  امل��راف��ق  وال��وف��د  العلي  الدكتور  وناق�ض 
�سحافيي  من  وع��دٍد  تاميز«،  »نيويورك  خدمة  يف  والبتكار  الرتاخي�ض  ق�سم 
اجلريدة، اأهمية التكامل بني الإعالم والبحث العلمي، اإ�سافة اإىل �سبل التعاون 
بني اجلانبني، مبا يوؤدي اإىل حمتوى بحثي عاملي متطور يحلل الق�سايا بروؤية 
"تريندز" من  اأطلعهم على ما يقوم به  علمية تتحرى الدقة وامل�سوؤولية، كما 

درا�سات واأبحاث تقدم حمتوى علمياً وازناً وموثقاً.
وقد جاءت زيارة مركز تريندز ملقر ال�سحيفة الأمريكية يف اإطار حر�سه على 
بناء �سبكة وا�سعة من العالقات �سمن جهود املركز لن�سر املعرفة و�سعية ليكون 

ج�سراً بني املنطقة والعامل.

مركز تريندز يزور مقر �شحيفة نيويورك تاميز يف مانهاتن

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/17748
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �ض م ع .

املنذر اإليه  :  اتيا مفيالل ناريايانا بيالي     .
نتيجة  دره��م   )25،586.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة رقم  ) 97768 / خ�سو�سي /R/ دبي( من نوع ) ميت�سوبي�سي باجريو 
اأبي�ض(   واملمولة ل�ساحلكم من قبل  _  ا�ستي�سن ( موديل )2016( _ لون ) 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/17749
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �ض م ع .

املنذر اإليها  :  انورادها بوفيلل �ساهوجي       .
نتيجة  دره��م   )55،720.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة رقم  ) 71492 / خ�سو�سي / الفئة الثالثة/ ال�سارقة( من نوع ) فورد 
ايدج  _  اأ�ستي�سن ( موديل )2016( _ لون ) اأ�سود(   واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/17718
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �ض م ع .

املنذر اإليها  :  �سركة ال�سارق للتجارة العامة.
نتيجة  دره��م   )18،191.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�����س��اط  ب�����س��داد  الإخ����الل 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
ميت�سوبي�سي   ( ن��وع  م��ن  دب��ي(   /L/ خ�سو�سي   /  34928  ( رق��م   ال�سيارة  على 
ATTRA _  �سالون ( موديل )2017( _ لون ) اأبي�ض(    واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

اميمه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اجلن�سية  امل��غ��رب   ، �سديق 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)9 6 3 7 1 8 2 A Q ( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0568773976

فقدان جواز �شفر

ان��������ورو   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اوغ��������ن��������دا   ، ك������اب������ون������ق������ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )0915556B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0581807656

فقدان جواز �شفر
����س���ع���اده بت  امل����دع����و /  ف���ق���د 
اندوني�سيا     ، ط��اه��رى  عجوم 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)3505277C(  رق�������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0544666026

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل��دع��و / ف��ه��دا ح�سني 
باك�ستان     ، ح�������س���ني  خ�������ادم 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)6903051TR(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0547526907

فقدان جواز �شفر
�����س����ه����اب   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ح�سن  ك�����ي�����ك�����ارى  ال�������دي�������ن 
الهند     ، م��اه��ي��ن��ى  ك���ي���ك���ارى 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
)L3549122( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

    0562049474

فقدان جواز �شفر

ب���ي���ن���ود   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اجلن�سية  ن��ي��ب��ال   ، دارج����ى 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )1 0 3 9 6 3 1 0 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0545717258

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و / ب��خ��ي��ت بركى 
ال�سودان     ، ب��خ��ي��ت  م����ب����ارك 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)04261577P(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0502555573

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات
التنمية الأ�شرية تنظم امللتقى اخلام�س لكبار ال�شن

•• اأبوظبي-وام:

املواطنني  ل��ك��ب��ار  اخل��ام�����ض  امللتقى  الأ���س��ري��ة  التنمية  موؤ�س�سة  نظمت 
اليوم  مبنا�سبة  وذل��ك  لها،  التابع  اأبوظبي  مركز  يف   2022 واملقيمني 
الدويل لكبار ال�سن، هذه املنا�سبة التي ُتعد يوم وفاٍء وعرفاٍن ملن قدموا 
م�ساركتهم  خالل  من  وذلك  واأوطانهم،  جمتمعاتهم  خدمة  يف  حياتهم 
التي  النبيلة  الإن�سانية  القيم  على  ال�سوء  وت�سليط  اللحظات،  اأجمل 
يحظى بها املجتمع الإماراتي، والتي متثل دعماً كبرياً للتوا�سل الإن�ساين 
وامل�ساهمة يف تر�سيخ القيم التي تراعي كبار املواطنني ومن يف حكمهم 

يف الدولة.
عنوان  حتت  ح��واري��ة  جل�سة  املواطنني  لكبار  اخلام�ض  امللتقى  وت�سمن 

حيث  متغري"،  عامل  يف  املواطنني  كبار  لدعم  املوؤ�س�سية  املعرفة  "اإدارة 
الجتماعية  امل�ساندة  "خدمة  حمور  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  تناولت 
لكبار املواطنني"، وهيئة امل�ساهمات املجتمعية معاً � "رحلة اأجيال"، وهيئة 
تنمية املجتمع � دبي "اإدارة كبار املواطنني"، ودائرة اخلدمات الجتماعية 

� ال�سارقة "م�سارات اإبداعية لكبار ال�سن".
الدويل  اليوم  "اإن  الأ�سرة:  تنمية  دائ��رة  مديرة  املزروعي  نعيمة  وقالت 
لكبار ال�سن منا�سبة ن�ستذكر فيها جهود الدولة املتوا�سلة والرامية اإىل 
على  والعمل  املقيمني،  م��ن  حكمهم  يف  وم��ن  املواطنني  بكبار  الهتمام 
�سمان ان�سجامهم التام يف املجتمع، وتنظيم دورهم املهم يف نقل اخلربات 

واملعارف التي ُتعد �سرورة حتمية للتنمية امل�ستدامة".
ال�سمو  راأ�سها �ساحب  على  ياأتي  التي  الر�سيدة  القيادة  بتقدير  واأ�سادت 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل"، ومبا ل يدع 
اأ�سبحت الإم��ارات من الدول  جماًل لل�سك جهود كبار املواطنني، حتى 
والتنمية  الرعاية  خدمة  يف  املتمثلة  ال�سرتاتيجية  روؤيتها  يف  ال��رائ��دة 
والربامج  ال�سيا�سات  من  متكاملة  منظومة  عرب  وذل��ك  لهم،  والتاأهيل 
قلوبنا  على  الغالية  الفئة  هذه  تخدم  التي  املبادرات  من  العديد  وتبني 
جميعاً، تقديراً لدورهم اجلوهري يف م�سرية بناء الوطن وازدهاره ومنوه 
ونه�سته. واأكدت املزروعي حر�ض موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية الدائم، على 
املواطنني  لكبار  التوعوية  وال��ربام��ج  اخلدمات  وكافة  امل��ب��ادرات  تقدمي 
وامللتقيات  والفعاليات  الور�ض  املقيمني، من خالل  ومن يف حكمهم من 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت  املوؤ�س�سة  تتبناها  التي 
رئي�سة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة 

منها  والتي  الإمارات"،  "اأم  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
خدمات امل�ساندة الجتماعية لكبار املواطنني وخدمات الرعاية املتكاملة 

لكبار املواطنني واخلدمات الرقمية.
وتقدمت مديرة دائرة تنمية الأ�سرة بخال�ض التهنئة لكبار املواطنني يف 
يف  ال�سابقة  وخرباتهم  جتاربهم  من  ننهل  الذين  فهم  العاملي..  يومهم 
معرتك احلياة.. ول نن�سى ما قدموه يف خدمة الوطن، ونعاهدهم برد 
ج��ودة حياتهم  امل�سروط على حت�سني  الدائم غري  والعمل  لهم  اجلميل 
لينعم  الر�سيدة..  حكومتنا  تطلعات  ويلبي  ير�سيهم  ال��ذي  الوجه  على 
يوؤمن  وط��ن  ال�سالم..  وط��ن  يف  وال�سعادة  وال�ستقرار  باخلري  اجلميع 
اعتبار وحم��ور كل تقدم حقيقي م�ستمر تنعم به  الإن�سان فوق كل  ب��اأن 

الإمارات منذ قيام الحتاد.

الربملان الدويل للت�شامح وال�شالم يوقع مذكرة تفاهم مع املجل�س الوطني الغابوين
•• ليربيفيل-وام:

للت�سامح  العاملي  املجل�ض  اأجهزة  اأح��د  وال�سالم  للت�سامح  ال��دويل  الربملان  وق��ع 
وتاأطري  تعزيز  بهدف  الغابوين،  الوطني  املجل�ض  مع  تفاهم  مذكرة  وال�سالم، 

ليربيفيل،  الغابونية  بالعا�سمة  املذكرة  وقع  امل�سرتك.  والعمل  التعاون  عالقة 
وال�سالم،  للت�سامح  العاملي  املجل�ض  رئي�ض  اجل���روان  حممد  ب��ن  اأح��م��د  معايل 
ومعايل ال�سيد فو�ستني بوكوبي رئي�ض املجل�ض الوطني الغابوين، بح�سور وفد 
الربملان الدويل للت�سامح وال�سالم ، وعدد من الدبلوما�سيني واأع�ساء الربملان 

للت�سامح  العاملي  للمجل�ض  اإقليمي  مكتب  فتح  على  الطرفان  واتفق  الغابوين. 
دعم  اجلهود يف جمال  تعزيز  بهدف  الغابون  يف  اأفريقيا  و�سط  ل��دول  وال�سالم 
م�ساعي ن�سر ثقافة الت�سامح وال�سالم يف �ستى املجالت. واأعرب معايل اجلروان 
الوطني  املجل�ض  م��ع  امل�����س��رتك  وال��ع��م��ل  التفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع  �سعادته  ع��ن 

الغابوين، والتي من �ساأنها تعزيز التعاون بني الربملان الدويل للت�سامح وال�سالم 
الغابوين  الوطني  املجل�ض  رئي�ض  اأك��د  جانبه  من  الغابوين.  الوطني  واملجل�ض 
اأهمية مذكرة التفاهم املوقعة بني اجلانبني، وما لها من تاأثري على تعزيز العمل 

من اأجل ن�سر ثقافة الت�سامح وال�سالم يف الغابون وقارة اأفريقيا والعامل ككل.

ختام فعاليات م�شابقة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقراآن الكرمي
�سابر  اأح������م������د  ال�����دك�����ت�����ور  وع�������رب 
عبدالهادي ع�سو جلنة التحكيم عن 
غبطته و�سعادته ملا حتقق من تطور 
وجناح كبري م�ستمر مل�سابقة ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك الدولية للقراآن 
ال��ك��رمي ع��رب دورات���ه���ا م��ن��ذ ال����دورة 
ال�ساد�سة،  دورت���ه���ا  وح���ت���ى  الأوىل 
ف����روع وم�����س��اب��ق��ات جائزة  ك���اإح���دى 
دب��ي ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي التي 
حققت جناحا دوليا لت�سبح امل�سابقة 
با�ستقطاب  ل���الإن���اث  دول��ي��ا  الأوىل 
اأف�سل حافظات كتاب اهلل يف متثيل 
بالدهن التمثيل امل�سرف، بل وتطمح 
�سمن  تكون  اأن  للقراآن  حافظة  كل 
القراآنية  امل�سابقة  امل�ساركات يف هذه 
الدولية ومتثيل بالدها ملا عرف عن 
قوة التناف�ض ال�سريف يف هذا امليدان 
بني املت�سابقات "ويف ذلك فليتناف�ض 

كل  ال�سباحية  ال��ف��رتة  يف  امل�سابقة 
الفا�سل  ���س��ي��د  حم���م���د  رم���ل���ة  م����ن 
احلفظ  يف  وتت�سابق  موريتانيا  من 
برواية ور�ض عن نافع، فيما تت�سابق 
يف احلفظ برواية حف�ض عن عا�سم 
���س��ادة جعفر م��ن بوروندي،  ك��ل م��ن 
وج���وي���ري���ة م��وت�����س��ي م���ن اأوغ����ن����دا، 
اأو����ض م��ن روان����دا، وتت�سابق  وزم���زم 
برواية  احل��ف��ظ  اإب���راه���ي���م يف  اآم���ن���ة 
الفرتة  يف  ت��ن��اف�����ض  ف��ي��م��ا  ���س��ع��ب��ة، 
حف�سة  م��ن  ك��ل  للم�سابقة  امل�سائية 
وحتفظ  النيجر  من  بوبكر  حام�سو 
ب����رواي����ة ق����ال����ون، ف��ي��م��ا ت��ت�����س��اب��ق يف 
ع��ن عا�سم  ب��رواي��ة حف�ض  احل��ف��ظ 
م��ن جنوب  ديفي�ض  زل��ي��خ��ا  م��ن  ك��ل 
اأفريقيا، وعائ�سة واغي من الكونغو 
ب�����رازاف�����ي�����ل، وم�������رمي ج����ارج����و من 

غامبيا.
ال��������الحم��������دود ل����ل����ج����ائ����زة وك����اف����ة 
م�������س���اب���ق���ات���ه���ا امل���ح���ل���ي���ة وال����دول����ي����ة 

وحفظته مثمنا جهود القائمني على 
احلثيثة  للجهود  امل�����س��اب��ق��ة  تنظيم 

القراآن  بتحفيظ  املعنية  وف��روع��ه��ا 
العلماء  ورع�����اي�����ة  ودع������م  ال����ك����رمي 

املتناف�سون".
دعمها  على  الم����ارات  ق��ي��ادة  و�سكر 

•• دبي-وام: 

فاطمة  ال�سيخة  م�سابقة  اختتمت 
بنت مبارك الدولية للقراآن الكرمي 
ال�ساد�سة  دورت���ه���ا  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�������ض 
والعلوم  الثقافة  بندوة  اأقيمت  التي 
مت�سابقات،  ت�سع  مب�ساركة  دب��ي  فى 
اإبراهيم  امل�ست�سار  بح�سور  وذل���ك 
اللجنة  رئ���ي�������ض  ب���وم���ل���ح���ه  حم���م���د 
املنظمة جلائزة دبي الدولية للقراآن 
و�سعادة  ال��ل��ج��ن��ة،  واأع�����س��اء  ال��ك��رمي 
اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ب��دور  ب���الل 
ن���دوة ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم، وع���دد من 
ومرافقي  وال�����س��ي��وف  امل�������س���وؤول���ني 
احل�سور  وج���م���ه���ور  امل���ت�������س���اب���ق���ات، 
املتابعني لفعاليات امل�سابقة القراآنية 

الدولية.
اأم�������ام جل���ن���ة حتكيم  وق�����د ت��ن��اف�����ض 

واحلث على حتفيظ كتاب اهلل، .
للجائزة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وك���ان���ت 
اأقامت معر�سا ي�سم �سورا لفعاليات 
هام�ض  ع���ل���ى  ال�����س��اب��ق��ة  ال���������دورات 
مل�سابقة  ال�ساد�سة  ال����دورة  فعاليات 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك الدولية 
ال���ك���رمي، وم��ت�����س��م��ن��ا بيانا  ل��ل��ق��راآن 
ال�سابقة  ال����دورات  ال��ف��ائ��زات يف  ع��ن 

وال�سور التذكارية للفعاليات .
ومت تكرمي ا�سحاب الف�سيلة رئي�ض 
املبدئية  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  واع�����س��اء 
قدمت  التى  واملوؤ�س�سات  والنهائية 
بعدها  ومت  امل�سابقة  لق��ام��ة  ال��دع��م 
ال�����س��ح��وب��ات وت��ق��دمي هدايا  اج����راء 
اللجنة  م��ن  مقدمة  وعينية  نقدية 
املنظمة جلائزة دبي الدولية للقراآن 
ب��ال�����س��ح��ب ع��ل��ي��ه��ا جلمهور  ال���ك���رمي 

ح�سور امل�سابقة.

ان�شجامًا مع اإرثها احل�شاري والإن�شاين.. الإمارات توا�شل تعزيز حقوق العمالة امل�شاعدة
•• اأبوظبي-وام:

وتاأمينها مبنظومة  تاأطري احلقوق  الإم��ارات  دولة  توا�سل 
ت�سريعية �سامنة ومواكبة للمفاهيم الإن�سانية التي تتبناها 
الإرث  مع  واملن�سجم  والتعاي�ض،  كالت�سامح  العام  اإطارها  يف 
على  احلري�ض  الإم��ارات��ي  للمجتمع  والأخالقي  احل�ساري 
اأو  متييز  اأي  دون  كرامتهم  و���س��ون  اجلميع  ح��ق��وق  حفظ 
تفرقة. ويف هذا ال�سياق ياأتي �سدور املر�سوم بقانون احتادي 
رقم )9( ل�سنة 2022 ب�ساأن عمال اخلدمة امل�ساعدة الذي 

�سكل اإ�سافة نوعية مل�سرية الت�سريع يف الدولة.
مراحل  جلميع  ال�ساملة  بتغطيته  بقانون  املر�سوم  ومتيز 
عالقة العمل اخلا�سة بفئة عمال اخلدمة امل�ساعدة وحر�سه 
على حفظ حقوق جميع الأطراف من كفيل ومكفول ومكاتب 
ال�ستقدام وحتديد التزامات كل منهم جتاه الآخر على نحو 
متوازن، وذلك وفق معايري واأطر وا�سحة ومقننة ومتوافقة 

مع حقوق الإن�سان التي تكفلها الدولة عرب تاريخها.
املتعلقة  واجل��وان��ب  النقاط  كافة  بقانون  املر�سوم  ويو�سح 
ل�  بالن�سبة  والإج���ازات  الأ�سبوعية  والراحة  العمل  ب�ساعات 
)العامل امل�ساعد(، حيث ن�ض على حق العامل امل�ساعد يف يوم 
راحة اأ�سبوعية باأجر وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا 
املر�سوم بقانون، ويجوز ت�سغيله يف يوم راحته الأ�سبوعية ويف 
هذه احلالة يكون له احلق يف يوم راحة بديل اأو مينح بدل 
بقانون  للمر�سوم  ووفقا  اليوم.  ذلك  يعادل  مبا  عنه  نقديا 
تنظم القرارات التنفيذية ال�سادرة عن وزارة املوارد الب�سرية 
ت��ق��ل الراحة  ال��ع��م��ل وال���راح���ة بحيث ل  اأوق����ات  وال��ت��وط��ني 
اأن  على  يوميا،  �ساعة   )12( عن  امل�ساعد  للعامل  اليومية 

تكون منها على الأقل )8( �ساعات متوا�سلة.
وبالن�سبة لالإجازات ال�سنوية ن�ض املر�سوم بقانون على حق 
العامل امل�ساعد يف اإجازة �سنوية ل تقل عن )30( يوما وتكون 
مدفوعة الأجر قبل القيام بها، واإذا كانت مدة اخلدمة اأقل 
من �سنة واأكر من )6( اأ�سهر ا�ستحق اإجازة يومني عن كل 
�سهر، ول�ساحب العمل حتديد موعد بدء الإجازة ال�سنوية 

وله عند ال�سرورة جتزئتها اإىل فرتتني بحد اأق�سى.
الإج���ازة  م��دة  ت��دخ��ل يف ح�ساب  ب��ق��ان��ون،  امل��ر���س��وم  وبح�سب 
الإجازة  تخللت  اإذا  قانونا،  املقررة  الإج���ازات  اأي��ام  ال�سنوية، 

ال�سنوية التي يتمتع بها العامل امل�ساعد وتعترب جزءا منها.
ون�ض املر�سوم بقانون على اأنه يف حال رغب العامل امل�ساعد 
�ساحب  ف��اإن  ال�سنوية،  اإج��ازت��ه  لق�ساء  بلده  اإىل  ال�سفر  يف 
العمل يتحمل قيمة تذكرة �سفره ذهابا وع��ودة مرة واحدة 
عن كل �سنتني، واإذا اتفق الطرفان على اإنهاء اأو عدم جتديد 
العمل  �ساحب  فيتحمل  ال�سنوية  الإج���ازة  بعد  العمل  عقد 

تذكرة �سفره ذهابا فقط.
دون  طرفيه  اأح��د  من  ف�سخه  مت  اأو  العمل  عقد  انتهى  واإذا 
ال�سنوية،  اإج��ازت��ه  على  ح�سل  قد  امل�ساعد  العامل  يكون  ان 
ا�ستحق العامل امل�ساعد عنها بدل نقديا م�ساويا لأجره عن 
عدد اأيام الإجازة امل�ستحقة له، ويح�سب هذا البدل وفق اآخر 

اأجر كان يتقا�ساه العامل.
اإجازة  يف  امل�ساعد  العامل  ح��ق  على  بقانون  املر�سوم  ون�ض 
التعاقدية  ال�سنة  تزيد على )30( يوما يف  مر�سية ملدة ل 
ويح�سل عليها مت�سلة اأو متقطعة متى تثبت حاجته اإليها 
الدولة،  يف  معتمدة  �سحية  جهة  ع��ن  ���س��ادر  طبي  بتقرير 
وحت�سب على النحو الآتي: ال� )15( يوما الأوىل باأجر، وال� 

)15( يوما التالية بن�سف اأجر.
وحدد املر�سوم بقانون التزامات �ساحب العمل والتي تت�سمن 
اأداء  العمل، وتوفري م�ستلزمات  ال��واردة يف عقد  اللتزامات 
العمل املتفق عليه، وتهيئة مكان لئق ل�سكن العامل امل�ساعد، 
وت��ق��دمي اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��ام��ل امل�����س��اع��د م��ن وج��ب��ات الطعام 
واملالب�ض املنا�سبة لأداء العمل طاملا يعمل لديه بنظام الدوام 
الكامل ولي�ض نظام الت�سغيل املوؤقت اإل اإذا اتفق على خالف 
العمل، وحتمل  امل�ساعد وفق عقد  العامل  اأج��ر  ذل��ك، ودف��ع 
تكاليف العالج الطبي للعامل امل�ساعد وفقا للنظام ال�سحي 
املعمول به يف الدولة، ومعاملة العامل امل�ساعد معاملة ح�سنة 
حتفظ كرامته و�سالمة بدنه، وعدم ت�سغيل العامل امل�ساعد 
بالالئحة  املقررة  والأو���س��اع  لل�سروط  وفقا  اإل  الغري  لدى 
عن  ال�����س��ادرة  وال��ق��رارات  بقانون  امل��ر���س��وم  لهذا  التنفيذية 

وزارة املوارد الب�سرية و التوطني.
وتت�سمن التزامات �ساحب العمل اأي�سا عدم ت�سغيل اأي عامل 
م�ساعد لديه اإل اإذا كان مرخ�سا له بالعمل وفقا لأحكام هذا 
املر�سوم بقانون ولئحته التنفيذية والقرارات ال�سادرة عن 
وزارة املوارد الب�سرية و التوطني، ودفع التعوي�ض الالزم عن 

اإ�سابات العمل و الأمرا�ض املهنية وفقا للتعوي�سات املقررة 
ب�ساأن   2021 ل�سنة   )33( رق��م  بقانون  املر�سوم  اأحكام  يف 
ل��ه ول  ال�����س��ادرة تنفيذا  وال��ق��رارات  العمل  تنظيم ع��الق��ات 
اإذا قامت �سركة  اإل  ي�سقط هذا اللتزام عن �ساحب العمل 
ت�سغيل  وع��دم  عليه،  املن�سو�ض  التعوي�ض  ب�سداد  التاأمني 
اإل بر�ساه  امل�ساعد مبهنة تختلف عن طبيعة عمله  العامل 
التنفيذية  بالالئحة  امل��ذك��ورة  املهن  من  تكون  اأن  وب�سرط 
ل��ه��ذا امل��ر���س��وم ب��ق��ان��ون، و���س��م��ان ح��ق ال��ع��ام��ل امل�����س��اع��د يف 
الحتفاظ بوثائقه الثبوتية اخلا�سة به، ومنح ورثة العامل 
امل�ساعد املتوفى اأثناء اخلدمة الأجر لل�سهر الذي تويف فيه 
واأية م�ستحقات اأخرى للعامل امل�ساعد، واأل يتقا�سى �ساحب 
العمل بنف�سه اأو بو�سيط عنه من العامل امل�ساعد اأية مبالغ 
اأو اأي مقابل ما مل يكن من�سو�سا عليه بهذا املر�سوم بقانون 
اأو القرارات ال�سادرة عن وزارة املوارد  اأو لئحته التنفيذية 

الب�سرية والتوطني اأو يف منوذج العقد املعتمد من الوزارة.
النتقال  امل�ساعد  العامل  ح��ق  اإىل  بقانون  امل��ر���س��وم  واأ���س��ار 
ا���س��ت��ي��ف��اء ك��اف��ة املتطلبات  ب�����س��رط  ل�����س��اح��ب ع��م��ل ج��دي��د 
التعاقدية الواردة يف العقد ومبراعاة حقوق �ساحب العمل 
بها قرار  التي ي�سدر  لل�سروط والإج��راءات  الأ�سلي ووفقا 
ي��ك��ون �ساحب  ول  وال��ت��وط��ني،  الب�سرية  امل����وارد  وزي���ر  م��ن 
التحق  اإذا  بلده  اإىل  العامل  ع��ودة  مب�ساريف  ملزما  العمل 
العامل بعمل اأخر وفق اأحكام هذا املر�سوم بقانون ولئحته 
الب�سرية  امل���وارد  وزارة  عن  ال�سادرة  وال��ق��رارات  التنفيذية 
�ساحب  يخطر  اأن  على  بقانون  املر�سوم  ون�ض  والتوطني. 
من  اإخ���الل  ب���اأي  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل����وارد  وزارة  العمل 
العامل امل�ساعد ملا تفر�سه الت�سريعات ال�سارية وعليه يف هذه 
يلتزم  ال�ساأن، كما  بهذا  ال��وزارة  تقرره  يلتزم مبا  اأن  احلالة 
اإىل  امل�ساعد  العامل  عودة  م�ساريف  بتحمل  العمل  �ساحب 

بلده وفق اأحكام هذا املر�سوم بقانون ولئحته التنفيذية.
العمالة  ا�ستقدام  مكاتب  التزامات  بقانون  املر�سوم  وح��دد 
امل�ساعدة ومنها عدم ا�ستقدام العامل امل�ساعد من دولته اإل 
وتوافر  الأج��ر،  ومقدار  وطبيعته  العمل  بنوع  اإعالمه  بعد 
من  وغريها  واملهنية،  والنف�سية  ال�سحية  لياقته  يثبت  ما 
املر�سوم  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي  ال�سروط 
والتوطني،  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  عن  ال�سادرة  وال��ق��رارات 

على اأن تراعى طبيعة كل مهنة.
وت�سمل اللتزامات األ يطلب املكتب بنف�سه اأو بوا�سطة الغري 
اأو يقبل من اأي عامل م�ساعد اأية عمولة مقابل ح�سوله على 
اأية م�ساريف �سواء كان ذلك قبل  اأن ي�ستويف منه  اأو  العمل 

مبا�سرة العمل اأو بعده.
وتلتزم مكاتب ا�ستقدام العمالة امل�ساعدة باإجراء الفحو�سات 
تزيد على  م��دة ل  خ��الل  امل�ساعد  للعامل  ال��الزم��ة  الطبية 
كما  ال��دول��ة،  دخ��ول��ه  على  �سابقة  الأك���ر  على  يوما   )30(
ت��ل��ت��زم امل��ك��ات��ب ب��ت��وع��ي��ة وت��ع��ري��ف ال��ع��ام��ل امل�����س��اع��د بعادات 
وتقاليد املجتمع يف الدولة، وتاأمني ال�سكن املنا�سب والإعا�سة 
للعمالة امل�ساعدة )�سواء امل�سجلة على املكتب اأو التي يتو�سط 
او  للعمل،  انتقالها  قبل  ما  الفرتة  عن  ل�ستقدامها  املكتب 
وذل���ك مبراعاة  ك���ان(  �سبب  لأي  للمكتب  اإع��ادت��ه��ا  ال��ت��ي مت 
الدولة،  يف  العمالية  لل�سكنات  املنظمة  وال�سوابط  القواعد 
الب�سرية  امل��وارد  اأخ��رى ت�سعها وزارة  ا�سرتاطات  اأي��ة  ووف��ق 

والتوطني.
امل�����س��اع��دة ح�سن معاملة  ال��ع��م��ال��ة  ا���س��ت��ق��دام  وع��ل��ى م��ك��ات��ب 
باجلهات  وتوعيته  للعنف  تعري�سه  وع��دم  امل�ساعد  العامل 
وحرياته،  حلقوقه  امتهان  اأي  ب�ساأن  �سكواه  بنظر  املخت�سة 
كذلك عليها ت�سليم �ساحب العمل كتيب باإي�سالت ا�ستالم 
امل�ساعد  العامل  ا�ستالم  ل�سمان  اأخ���رى  اآل��ي��ة  اأي  اأو  الأج���ر 
اأج���ره ووف��ق الآل��ي��ات وال��ق��ن��وات التي حت��دده��ا وزارة املوارد 

الب�سرية والتوطني.
اإعادة  نفقات  امل�ساعدة  العمالة  ا�ستقدام  مكاتب  وتتحمل 
املبالغ  رد  اأو  عنه  بديل  وتوفري  بلده  على  امل�ساعد  العامل 
وزارة  ال�سادرة عن  القرارات  العمل وفق  املدفوعة ل�ساحب 

املوارد الب�سرية والتوطني.
وحظر املر�سوم بقانون مزاولة ن�ساط ال�ستقدام اأو الت�سغيل 
املوؤقت للعمالة امل�ساعدة اإل بعد احل�سول على ترخي�ض من 
وزارة املوارد الب�سرية والتوطني، وذلك وفق ال�سروط التي 
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون والقرارات 
ال�سادرة عن الوزارة، كما ل يجوز ا�ستقدام اأو ت�سغيل العامل 
املن�سو�ض عليها يف  اإل وفقا لل�سروط والإج��راءات  امل�ساعد 
هذا املر�سوم بقانون ولئحته التنفيذية والقرارات ال�سادرة 
عن الوزارة واأية ت�سريعات �سارية يف الدولة بهذا املجال، ومع 

مراعاة ال�سروط القانونية الالزمة لرتخي�ض كل مهنة اإن 
وجدت.

عامل  ت�سغيل  اأو  ا�ستقدام  يحظر  بقانون  للمر�سوم  ووفقا 
م�ساعد يقل �سنه عن )18( �سنة ميالدية، ول يجوز ت�سغيل 
العمالة امل�ساعدة يف اأعمال ل ت�سري عليها اأحكام هذا املر�سوم 
بقانون اإل بعد احل�سول على موافقة وزارة املوارد الب�سرية 

والتوطني.
ويتعني يف حال ا�ستقدام العمالة امل�ساعدة اأو ت�سغيلهم موؤقتا 
عدم ممار�سة اأي عمل من الأعمال الآتية: اأول- التمييز بني 
اأو  اجلن�ض  اأو  اللون  اأو  العرق  اأ�سا�ض  على  امل�ساعدة  العمالة 
ب�سبب  اأو  الجتماعي  الأ���س��ل  اأو  الوطني  الأ���س��ل  اأو  الدين 
الإعاقة بني الأ�سخا�ض الذي يكون من �ساأنه اإ�سعاف تكافوؤ 
اأو  الوظيفة  على  احل�سول  يف  بامل�ساواة  امل�سا�ض  اأو  الفر�ض 
التحر�ض جن�سيا  ثانيا-  والتمتع بحقوقها،  ال�ستمرار فيها 
بالعامل امل�ساعد �سواء كان التحر�ض ج�سديا اأو لفظيا، ثالثا- 
اإط��ار الجتار  العمل اجلربي واأي��ة ممار�سة لعمل يدخل يف 
بالب�سر وذلك وفقا ملا اأ�سدرته الدولة من قوانني اأو �سادقت 

عليه من اتفاقيات.
باللتزامات  امل�ساعد  العامل  يلتزم  بقانون  للمر�سوم  ووفقا 
اأداء العمل بنف�سه تبعا  ال��واردة يف عقد عمله بالإ�سافة اإىل 
بعقد  حمدد  هو  ملا  وطبقا  العمل  �ساحب  واإ�سراف  لتوجيه 
العمل، واأن يبذل يف تاأديته العناية الالزمة، واأل ينقطع عن 

العمل بغري عذر مقبول.
�ساحب  ممتلكات  على  باملحافظة  امل�ساعد  العامل  ويلتزم 
اأو حتت  ع��ه��دت��ه  ي��ك��ون يف  م��ا  وك���ل  ال��ع��م��ل  واأدوات  ال��ع��م��ل 
بجميع  وال��ق��ي��ام  ال��الزم��ة  العناية  بها  والع��ت��ن��اء  ت�سرفه، 
الإجراءات ال�سرورية حلفظها و�سالمتها، كما يلتزم العامل 
امل�ساعد بتقدمي العون وامل�ساعدة الالزمة يف حالت الكوارث 
والأخطار التي تهدد مكان العمل اأو �سالمة املوجودين فيه.
ول ي�سمح للعامل امل�ساعد ا�ستخدام اأدوات العمل خارج مكان 
بهذه  الحتفاظ  وعليه  العمل،  �ساحب  مبوافقة  اإل  العمل 

الأدوات يف الأماكن املخ�س�سة لها.
ي�سار على اأن املر�سوم بقانون احتادي رقم 9 ل�سنة 2022 
قد �سدر يف 9 �سبتمرب املا�سي، على ان يدخل حيز التنفيذ 

بعد 3 اأ�سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
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العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
�سيدان  :جبل  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات العامة
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1012545 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة احمد �سعيد احمد �سامل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عجالن علي مر�سد املريخي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اين�ستند خلدمات 

التو�سيل
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3923068 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة فاطمة �سامل حممد �سامل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف ح�سه علي بو هندي زارعي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�ستارز للع�سائر 

والفواكه
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2548490 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مها �سلطان مو�سى �سلطان اجلنيبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف مو�سى �سلطان مو�سى �سلطان اجلنيبي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
حمود  :حمل  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

النعيمي لبيع اخل�سار والفواكه
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1119740 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حميد حمود عبدالعزيز را�سد النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حمود عبدالعزيز را�سد النعيمي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :منجرة كويك

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1899615 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة احمد �سامل احمد �سعيد الدرمكي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف خالد �سعيد عبيد را�سد الكعبي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
لتجارة  :�سيدان  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3651036 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة احمد �سعيد احمد �سامل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عجالن علي مر�سد املريخي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

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

CN لعمال الطابوق  رخ�سة رقم:4081524 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

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

ال�سطوره جلمع وتوزيع املياه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4216538 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

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

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2903490 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

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

الفنية لعمال ال�سباغ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2699908 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

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

اأم مون �سويت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3796291 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

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

للماكولت ال�سعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3000842 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

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

الحتاد الزراعية ذ.م.م - فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1110965 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

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

عبداهلل ال�سام�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3759632 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

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

CN اميزجن تي�ست كافيه  رخ�سة رقم:2782768 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
ال�سم التجاري:وولف باك للتجارة ذ.م.م

عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي
CN 3994458 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون - كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/09/30  لل�سركة 

العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205040544
 تاريخ التعديل:2022/10/04

املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�ض  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 3020558 بال�سم التجاري:كوجك خلدمات 
ال�سيارات ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سيكيور لتاجري ال�سيارات

 رخ�سة رقم:CN 1713204 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 300000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيكيور لتاجري ال�سيارات

SECURE RENT A CAR

اإىل/ �سركة �سيكيور لتاأجري ال�سيارات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
COMPANY SECURE RENT A CA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سوبرماركت فامكو ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:3945187 
تعديل مدير / اإ�سافة عبدال�سافى بونريى عبدالرحمن

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدال�سافى بونريى عبدالرحمن من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدال�سافى بونريى عبدالرحمن من 41 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف الريح احمد حممد احلمريى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوبرماركت فامكو ذ.م.م
FARMCO SUPERMARKET L.L.C

اإىل/ �سوبرماركت فامكو - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
FARMCO SUPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
لعمال  را�ض  بانا  حممد  :موؤ�س�سة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: البال�سرت   رخ�سة رقم:1147484 

تعديل وكيل خدمات / حذف ح�سن عبا�ض كرمي البلو�سى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل موؤ�س�سة مهنية

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة حممد بانا را�ض لعمال البال�سرت

MUHAMMAD BANARAS PLASTER WORKS EST

اإىل / موؤ�س�سة حممد بانارا�ض لعمال البال�سرت والطابوق

MUHAMMAD BANARAS BLOCKAL & PLASTER WORKS EST 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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كورية  ذع��ر يف مدينة  اإىل حالة  بال�ستي  ���س��اروخ  اإط��الق  ف�سل  اأدى 
جنوبية هادئة عادة، بعد حتطمه على الأر�ض وت�سببه باندلع حريق 
الكوري  اجلي�ض  واأط��ل��ق  م�سوؤولون.  الأرب��ع��اء  اأم�ض  ذك��ر  كما  هائل، 
نوع  م��ن  امل��دى  ق�سري  بال�ستًيا  ���س��اروًخ��ا  ال��ث��الث��اء  م�ساء  اجلنوبي 
اإطالقه. وقال م�سوؤول ع�سكري  تعطل وحتطم بعيد  “هينمو-2” 
الوقود  اإن  يونهاب  اجلنوبية  الكورية  الأنباء  لوكالة  جنوبي  ك��وري 
واأجرت  ينفجر.  مل  احل��رب��ي  راأ���س��ه  لكن  ا�ستعل  لل�ساروخ  ال��داف��ع 
قنابل  اإل��ق��اء  �سملت  ع��دي��دة  م�سرتكة  م��ن��اورات  ووا���س��ن��ط��ن  �سيول 
واإطالق �سواريخ ، ردا على اإطالق �ساروخ بالي�ستي متو�سط املدى 
كوري �سمايل )اآي اآر بي ام(، حّلق فوق اليابان الثالثاء. وظهرت يف 
وكالة  تتمكن  ومل  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  انت�سرت  �سور 
الربتقايل  اللهب  من  كرة  �سحتها،  من  التحقق  من  بر�ض  فران�ض 
اإنها ر�سدت بالقرب من قاعدة غانغنونغ اجلوية  ال�سبكة  قال رواد 
على ال�ساحل ال�سرقي للبالد. و�سرحت م�سوؤولة يف بلدية غانغنونغ 
من  “العديد  اأن  هويتها  ك�سف  ع��دم  طالبة  بر�ض  فران�ض  لوكالة 
البداية  “يف  واأ�سافت  املدينة”.  ببلدية  ات�سلوا  املذعورين  ال�سكان 
مل نكن نعرف ما الذي يجري لأننا مل نتلق اأي حتذير من اجلي�ض 
ب�ساأن تدريب من هذا النوع«. ول تزال �سيول وبيونغ يانغ تقنيا يف 
حالة حرب. فقد انتهت احلرب الكورية )1950-1953( بهدنة 

بدًل من معاهدة �سالم.

اأّن  اأوب��رادور الثالثاء  اأندري�ض مانويل لوبيز  اأّكد الرئي�ض املك�سيكي 
حكومته مل تتج�ّس�ض على معار�سني، نافياً بذلك اّتهامات وّجهتها 
و�سائل اإعالم عّدة مفادها اأّن اجلي�ض اخرتق هواتف ثالثة اأ�سخا�ض 

على الأقّل بوا�سطة برنامج بيغا�سو�ض الإ�سرائيلي املثري للجدل.
اأّن ال�سحفيني اأو  وقال لوبيز اأوبرادور لل�سحفيني “لي�ض �سحيحاً 
ميار�ض  مل  “اجلي�ض  اأّن  واأ�ساف  عليهم«.  التج�ّس�ض  يتّم  املعار�سني 
للت�سّدي  ا�ستخبارية  معلومات  )ج��م��ع(  ه��و  ي��ح��دث  م��ا  التج�ّس�ض 
باأّن  ع���ّدة  اإع���الم  و���س��ائ��ل  اأف����ادت  الأخ����رية  الأي����ام  للمجرمني«. ويف 
جمموعة قرا�سنة تدعى غواكامايا متّكنت بعد اأن اخرتقت قاعدة 
اأّن  ت��وؤّك��د  معلومات  على  احل�����س��ول  م��ن  املك�سيكي  للجي�ض  ب��ي��ان��ات 
التج�ّس�ض  برنامج  ا�ستخدام  يف  ا�ستمّرت  الع�سكرية  ال�ستخبارات 

الإ�سرائيلي بعد تويّل لوبيز اأوبرادور من�سبه يف 2018.
امل��زي��د من  ع��ه��ده  ه��ن��اك يف  ي��ك��ون  ل��ن  اأّن���ه  تعّهد  اأن  و�سبق للرئي�ض 
النتهاكات. ووفقاً للمنظمة املك�سيكية للدفاع عن احلقوق الرقمية 
لب”،  “�سيتيزن  م��ن  تقني  دع��م  على  ح�سلت  وال��ت��ي  دي”   3 “اآر 
م�سروع جامعة تورونتو لالأمن الإلكرتوين، فاإّن عمليات التج�ّس�ض 
لثالثة  النّقالة  الهواتف  و2021   2019 العامني  بني  ا�ستهدفت 
جمال  يف  ونا�سط  ع��م��ود  وك��ات��ب  �سحايف  ه��م  الأق���ّل  على  اأ�سخا�ض 

حقوق الإن�سان.
 

فران�ض  لوكالة  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�سم  متحدث  ���س��رح 
بر�ض  اأم�ض الأربعاء اأنه �ُسمح لالأمريكي باقر منازي مبغادرة اإيران 
واأفرج عن ابنه امل�سجون اأي�سا، موؤكدا بذلك معلومات اأعلنتها الأمم 
املتحدة من قبل. وقال املتحدث “�ُسمح للمواطن الأمريكي املحتجز 
ظلما باقر منازي مبغادرة اإيران، و�سمح لبنه املحتجز ظلما اأي�سا، 
اأنه  املا�سي  الأ�سبوع  املتحدة  الأمم  واعلنت  ال�سجن«.  من  باخلروج 
�ُسمح لباقر منازي مبغادرة ايران لتلقي عالج طبي يف اخلارج، فيما 
العام  اأمينها  م��ن  بعد منا�سدة  امل��وق��وف يف ط��ه��ران،  ابنه  ع��ن  اف��رج 
انطونيو غوتريي�ض. واعتقل باقر منازي امل�سوؤول ال�سابق يف منظمة 
الأمم املتحدة للطفولة )يوني�سف( يف �سباط-فرباير 2016 حني 
توجه اىل ايران �سعيا لالفراج عن ابنه �سياماك منازي، رجل العمال 

اليراين المريكي الذي اوقف يف ت�سرين الول-اكتوبر 2015.
اإطالق �سراح الرجلني  اأجل  ومتار�ض الوليات املتحدة �سغوطا من 
النووي املربم عام  اإحياء التفاق  اإطار جهود  اآخرين يف  واأمريكيني 

2015 بني اإيران والقوى الغربية.
منازي  “باقر  اإن  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم  متحدث  وق��ال 
اأن ق�سى  بعد  البالد  له مبغادرة  ُي�سمح  اإي��ران ومل  اعتقل ظلما يف 

عقوبته رغم طلبه املتكرر للح�سول على رعاية طبية عاجلة«.

عوا�سم

�صيول

مك�صيكو �صيتي

وا�صنطن

وا�شنطن حتذر النقالبيني يف 
بوركينا فا�شو من فاغرن الرو�شية 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

واغ��ادوغ��و من خماطر  احلاكمني يف  الع�سكريني  املتحدة  ال��ولي��ات  ح��ذرت 
حتالف مع رو�سيا التي اأبدت جمموعتها �سبه الع�سكرية فاغرن دعًما وا�سحا 
مل��ن��ف��ذي الن��ق��الب الأخ����ري يف ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و. وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة 
انت�سرت  التي  “الدول  اإن  لل�سحافيني  باتيل  فيدانت  الأمريكية  اخلارجية 
ذلك يف حالت  وراأينا  اأماًنا  واأق��ل  اأ�سعف  اأ�سبحت  فيها جمموعة )فاغرن( 
عدة يف اإفريقيا وحدها«. واأ�ساف “ندين اأي حماولة ملفاقمة الو�سع احلايل 
اللتزام  على  اجلديدة  النتقالية  احلكومة  بقوة  ون�سجع  فا�سو  بوركينا  يف 
باجلدول الزمني املتفق عليه للعودة اإىل حكومة مدنية منتخبة دميوقراطيا«. 
حالة  ال�ساحل  منطقة  يف  الواقعة  الفقرية  ال��دول��ة  فا�سو  بوركينا  وت�سهد 
ا�سطراب منذ اأن اأطاح الكابنت اإبراهيم تراوري )34 عاًما( م�ساء اجلمعة 
زعيم املجموعة الع�سكرية احلاكمة اللفتنانت كولونيل بول هرني �سانداوغو 
داميبا الذي توىل ال�سلطة يف انقالب يف كانون الثاين/يناير. وردد ع�سرات 
املتظاهرين يف العا�سمة واغادوغو الثالثاء هتافات موؤيدة لرو�سيا وتنتقد 
اإفريقيا. وعرب يفغيني بريغوجني رجل  فرن�سا التي تفقد نفوذها يف غرب 
الأعمال املتحفظ املقرب من الكرملني وموؤ�س�ض جمموعة فاغرن يف من�سور 
 ، ورج��ال��ه  ت���راوري  لإب��راه��ي��م  دعمه  ع��ن  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على 

الذين “قاموا مبا هو �سروري مل�سلحة �سعبهم«.

تقنني الطاقة يقلق اأوروبا.. واقعه مّر بالن�شبة للعراقيني 

طالبات اإيرانيات يف مقدمة الحتجاجات على وفاة مه�شا 

برافدا: فوز لول اأو بول�شونارو �شيكون اإيجابيًا ملو�شكو والغرب خ�شر الربازيل كحليف �شّد رو�شيا
وعاد دا �سيلفا اإىل ال�سيا�سة، بعدما اأم�سى عامني يف ال�سجن بتهمة الف�ساد، 
وهي تهمة اأُ�سقطت عنه لحًقا. وذكرت ال�سحيفة اأنه من املعروف اأن للوليات 
قال دا  املتحدة دوراً يف “ا�سطهاد” دا �سيلفا. ويف مقابلة مع جملة “تامي”، 
�سيلفا اإن الرئي�ض الرو�سي فالدميري بوتني “لي�ض فقط امل�سوؤول عن حرب 

اأوكرانيا، فالوليات املتحدة والحتاد الأوروبي يتحمالن اللوم اأي�ساً«.
واأ�ساف اأنه كان ينبغي على الوليات املتحدة واأوروبا اأن تقول اإن اأوكرانيا لن 
تن�سم اإىل الناتو، وهو ما كان من �ساأنه اأن يحّل امل�سكلة، كما اأنه مل يكن من 

ال�سروري يف البداية ت�سجيع ان�سمام اأوكرانيا اإىل الحتاد الأوروبي.
كما اأكد دا �سيلفا اأن الرئي�ض الأوكراين فولودميري زيلين�سكي “اأراد احلرب”، 
ال�سابق  اأن الرئي�ض  اأن الغرب �سّجعه على ذلك. واأ�سافت ال�سحيفة  معترباً 
واثق من اأن الربازيل لي�ست لديها نزاعات مع اأي دولة )الوليات املتحدة، اأو 
ال�سني، اأو رو�سيا، اأو بوليفيا، اأو الأرجنتني، اأو املك�سيك(، ما �سيم�سح للربازيل 

 .2010 و   2003 عامي  بني  رو�سيا  مع  اأقامها  التي  العالقات  با�ستعادة 
واأ�سافت ال�سحيفة اأن لول هو اأحد موؤ�س�سي “بريك�ض”، وحتت قيادته كانت 

العالقات الربازيلية-الرو�سية مثمرة يف جميع املجالت.
اأما بالن�سبة لبول�سونارو، فاإن الوليات املتحدة مل تراهن عليه يف انتخابات 
الأوروبي  الحت��اد  دول  تعاملت  رئا�سته،  �سنوات  اأنه خالل  كما   ،2018 عام 

معه على اأنه “منبوذ” وفًقا لل�سحيفة الرو�سية.
يف املقابل، يلتزم بول�سونارو بدول “بريك�ض” وبالتعاون مع رو�سيا. قبل اأيام 
قليلة من بدء احلرب الرو�سية على اأوكرانيا، زار بول�سونارو مو�سكو، معلًنا 
لبالده،  وال��وق��ود  الأ�سمدة  على  باحل�سول  طالب  كما  رو�سيا،  مع  ت�سامنه 

ووافقت احلكومة الرو�سية على طلبه.
واأ�سافت ال�سحيفة اأن “بول�سونارو يّتفق مع بوتني على اأن الدولر واليورو 

لي�سا وقوًدا وغذاء، ويف احلفاظ على القيم امل�سيحية«.

•• عوا�سم-وكاالت

الرئا�سية، بعد فل كل من  اإع��ادة ثانية لالنتخابات  تخو�ض الربازيل جولة 
اإينا�سيو لول دا �سيلفا والرئي�ض اليميني  حني الزعيم الي�ساري لوي�ض  املر�سَّ
%50 من  م��ن  اأك���ر  على  باحل�سول  ب��ول�����س��ون��ارو،  ج��اي��ري  ولي��ت��ه  املنتهية 
باأنها  النتخابات  نتائج  الرو�سية  “برافدا”  �سحيفة  وو�سفت  الأ���س��وات. 
�سد  كحليف  الربازيل  يخ�سر  الغرب  اأن  اإىل  موؤ�سر  اأنها  معتربة  “مهمة”، 
اأن املحّللني الغربني توّقعوا هزمية  رو�سيا. واأ�سارت ال�سحيفة الرو�سية اإىل 
باأنه تعادل يف الأ�سوات مع دا �سيلفا يف اجلولة  بول�سونارو، لكّنهم تفاجوؤوا 

الأوىل من النتخابات.
لرو�سيا،  “اإيجابياً”  �سيكون  املر�ّسَحني  م��ن  اأي  ف��وز  اأن  ال�سحيفة  واأك���دت 

فكالهما يكره وجود “الغرباء” يف بالدهم.

•• بغداد-اأ ف ب

الذي  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام  تقنني  ي�سّكل 
عادياً  اأم����راً  ال�����س��ت��اء،  ه���ذا  اأوروب�����ا  يقلق 
يتعاي�ض  ال����ذي  ج���رب  مل��ح��م��د  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

معه لعقود... ففي بلده العراق الذي اأنهكت احلروب بنيته 
التحتية، املولدات اخلا�سة عن�سر حيوي للحياة.

منذ اأكر من 20 عاماً، م�سهد املولدات الكهربائية املنت�سرة 
اليومية.  امل��دن جزء ل يتجزاأ من احلياة  و�سوارع  يف طرق 
للكهرباء  امل�ستمر  النقطاع  لتعوي�ض  اأ�سا�سي  م�سدر  فهي 
ترتاوح  وقد  توفريه.  عن  احلكومية  املحطات  تعجز  ال��ذي 
�ساعات خالل  اإىل ع�سر  اأرب��ع  الكهرباء بني  انقطاع  �ساعات 

ذروة ف�سل ال�سيف، كما تقّر وزارة الكهرباء.
عاماً، متحدثا   62 العمر  البالغ من  املتقاعد  ويقول جرب 
“بدون  الفقري  ال�سدر  مدينة  حّي  يف  ال�سغرية  �سقته  من 

املولدات ينطفاأ )ال�سوء عن ( العراق كله«.
حكومية  موؤ�س�سة  يف  حما�سباً  عمل  ال��ذي  الرجل  وي�سيف 
 50 األ��ف دينار )ح��وايل   75 ا���س��رتاك مولد ق��دره  ويدفع 
للتلفزيون  ك��ه��رب��اء  يعطينا  “املولد  اأن  ���س��ه��ري��ا،  دولرا( 

والثالجة واملكّيف«.
ذل��ك يف مفردات  اأوروب���ا. وظهر  اإىل  الطاقة  تقنني  وو�سل 
ج��دي��دة دخ��ل��ت اإىل ك��ل��م��ات ق����ادة ال����دول الأوروب����ي����ة وعلى 
والكهرباء  الطاقة  اأ�سعار  ارتفعت  فيما  الأوروب���ي،  الإع��الم 
نتيجة  الرو�سي  الغاز  بعد توقف تدفق  ب�سكل غري م�سبوق 
ت��داب��ري بينها  اأوك��ران��ي��ا. وجل����اأت دول ع���دة اىل  احل���رب يف 
اإن��ارة املباين العامة، ومددت بع�ض اجلامعات فرتة  خف�ض 
اأو تاأجيل ت�سغيل  اإغالقها يف ال�ستاء، ودعي ال�سكان لتقليل 
املدافئ وتخفيف ا�ستخدام الإنارة واأجهزة املطبخ، خ�سو�سا 

خالل �ساعات الذروة ال�سباحية وامل�سائية.
بالن�سبة للعراقيني البالغ عددهم 42 مليون ن�سمة، تقنني 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  اليومية،  حياتهم  م��ن  ج��زء  الكهرباء 
ابتلي منذ  بالنفط، لكنه  العامل  اأغنى دول  بلدهم من بني 

عقود بال�سراعات والف�ساد.
املولدات  توّفرها  التي  الطاقة  مب�ستوى  التقنني  يرتبط  و 
الكهربائية اخلا�سة، فهي عادًة ل تكفي لت�سغيل كل اأجهزة 

•• باري�س-اأ ف ب

مقدمة  يف  اإي���ران���ي���ات  ط���ال���ب���ات  ب�����رزت 
الح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا خمتلف 
ال�سابة  وف����اة  اأع���ق���اب  ال��ب��الد يف  اأن���ح���اء 

مه�سا اأميني، فخلعن حجابهن ونزلن يف تظاهرات خاطفة 
يف حتد للحملة الدامية التي ت�سنها قوات الأمن.

العمر  من  البالغة  الإيرانية  الكردية  اأميني  مه�سا  توفيت 
توقيفها يف طهران من قبل  اأيام من  بعد ثالثة  عاماً،   22
�سرطة الأخ��الق على خلفية عدم التزامها بقواعد اللبا�ض 

الإ�سالمي.
اإي����ران وم�سريات  واأ���س��ع��ل��ت وف��ات��ه��ا م��وج��ة اح��ت��ج��اج��ات يف 
العامل.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  الإي��ران��ي��ات  الن�ساء  م��ع  ت�سامن 
وتوا�سلت الحتجاجات رغم حملة اأمنية قتل فيها الع�سرات 

واعتقل املئات.
وت��ظ��اه��ر ط����الب ل��ي��ل الأح�����د الث���ن���ني يف ج��ام��ع��ة �سريف 
يف  علمية  جامعة  اأه��م  تعد  التي  ط��ه��ران،  يف  للتكنولوجيا 
اإيران، قبل اأن تالحقهم ال�سرطة وهم يرك�سون يف موقف 

�سيارات حتت الأر�ض.
اأنحاء  ال��ط��ال��ب��ات يف  وت��وال��ت ت��ظ��اه��رات 
واأطلقن  ح��ج��اب��ه��ن  ف��خ��ل��ع��ن  ال����ب����الد، 
هتافات مناه�سة للنظام وقمن بت�سويه 

�سور القادة الدينيني.
بر�ض  فران�ض  تاأكدت  م�سور  مقطع  ويف 
جمموعة  م�����س��اه��دة  مي��ك��ن  �سحته  م��ن 
م��ن ال�����س��اب��ات ال��ل��وات��ي خ��ل��ع��ن احلجاب 
للديكتاتور”  “املوت  يهتفن  و�سماعهن 
اآي����ة اهلل  اإ����س���ارة اإىل امل��ر���س��د الأع���ل���ى  يف 
علي خامنئي، بينما قمن بدفع م�سوؤول، 
ذكرت تقارير اإنه املدير، خارج مدر�سة يف 

كرج غرب طهران الإثنني.
اأخ����رى م��ن الن�ساء  وُت�����س��اه��د جم��م��وع��ة 
لدى  حرية”  ح���ي���اة  “امراأة  ي��ه��ت��ف��ن 
�سارح يف حي جوه�سرد�ست  اإىل  نزولهن 

يف كرج.
بامتانغليدج من موقع  ا�سفنديار  وكتب 
 Bourse &( وال���ب���ازار«  “البور�سة 
يف  وال��ت��ح��ل��ي��الت  ل��الأن��ب��اء   )Bazaar
حقا،  ا�ستثنائية  م�ساهد  “اإنها  تغريدة 

ليوم ويومني اإذا كان هناك عطل، حتى يتّم ت�سليحه«.
التحالف  ال��ع��راق من  ك��ان احل��ال بعد غ��زو  وي�ستذكر كيف 
2003، قائاًل  ال��دويل لالإطاحة بنظام �سدام ح�سني عام 
التحتية  البنى  اإذ تعر�ست  بالظالم”،  املنازل تغرق  “كانت 
العمليات  كامل خالل  �سبه  لدمار  الكهرباء  بينها حمطات 

الع�سكرية.
قليال  ت�����س��ل  وال��ك��ه��رب��اء  م��ظ��ل��م��ة،  “املنازل  ك��ان��ت  ح��ي��ن��ه��ا 
النا�ض  اأن  ي��روي، م�سيفاً  اليوم، كما  اأو ثالثاً” يف  �ساعتني 
ويقومون  بالبنزين  متالأ  �سغرية  “مولدات  يقتنون  كانوا 
بت�سغيلها ليوم اأو يومني«. حاليا، مع حلول ف�سل اخلريف، 
ترتاجع �ساعات تقنني الطاقة الكهربائية يف البالد، مقارنة 

املنزل. ويقول خالد ال�سبالوي الذي يعمل منذ 13 عاماً يف 
ت�سغيل مولدات تتوىل اليوم تاأمني كهرباء ل�170 منزًل يف 
مدينة ال�سدر، اإن الأمر متوقف على “حجم ال�سرتاك... 
على  لالإبقاء  اآخ��ر  �سيئا  اأو  مثال  الثالجة  يطفئ  بع�سهم 

املكيف، اأو العك�ض...«.
اأيفل �سوف ُتطفاأ عند  اأن��وار برج  ب��اأّن  ول يهتّم جرب كثرياً 
منت�سف  بعد  ال��واح��دة  م��ن  ب���دًل  م�����س��اًء   11،45 ال�ساعة 
ال�سانزيليزيه  ���س��ارع  يف  امل��ي��الد  عيد  اأ���س��واء  اأن  ول  الليل، 
عند  ُتطفاأ  كانت  بعدما  م�ساء   11،45 ال�ساعة  �ستنقطع 

الثانية �سباحاً كل �سنة خالل فرتة اأعياد نهاية ال�سنة.
ويقول “عادي، يف مناطقتنا اإذا انطفاأت منطقة تبقى كذلك 

البوب  مغني  عن  بكفالة  ال�سلطات  اأفرجت  الثالثاء  م�ساء 
انت�سار  ب�سبب  اعتقل  ال��ذي  ب��ور،  حاجي  �سروين  الإي���راين 
�سعارا  لت�سبح  وا���س��ع  ب�سكل  للتظاهرات  داع��م��ة  ل��ه  اأغ��ن��ي��ة 

للحراك.
متابع  مليون   1،9 وع��دده��م  اإن�ستغرام  على  ملتابعيه  وق��ال 
عقب الإفراج عنه “اأنا هنا لأقول اإين بخري، لكن يوؤ�سفني 
اأن بع�ض احلركات املعينة ومقرها خارج اإيران، والتي ل �سلة 

يل بها، ا�ستخدمت هذه الأغنية على نحو غري مالئم«.
الإي������راين حتقيقا يف وفاة  ال��ق�����س��اء  ف��ت��ح  الأث���ن���اء  ت��ل��ك  يف 
املراهقة نيكا �ساكرمي التي قتلت خالل التظاهرات على ما 

ذكرت تقارير.
وذكرت بي بي �سي فار�سي واإيران واير اأن ال�سلطات احتفظت 
جنازة  مرا�سم  اإقامة  لتجنب  الثنني  �سرا  ودفتنها  بجثتها 

ميكن اأن ت�سعل مزيدا من التظاهرات.

واإذا كانت هذه الحتجاجات �ستحقق اأي �سيء، ف�سيعود ذلك 
اإىل الطالبات«.

ويف م��ق��اط��ع م�����س��ورة اأخ����رى ن�����س��رت ع��ل��ى الن��رتن��ت تبدو 
طالبات وهن يخرجن من �سفوفهن ليظهرن يف تظاهرات 

خاطفة لتفادي اعتقالهن.
 )1500tasvir( ويف مقطع ن�سرته قناة 1500 ت�سوير
من  جمموعة  ُت�ساهد  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  على 
الفتيات وهن يطلقن هتافات �ساخبة منددة بالبا�سيج، اأمام 

رجل يقف على من�سة يف مدينة �سرياز جنوب البالد.
ومل تتمكن فران�ض بر�ض من التاأكد من �سحة املقطع.

وب��ي��ن��م��ا ت��وا���س��ل��ت ال��ت��ظ��اه��رات ل��الأ���س��ب��وع ال���راب���ع، و�سعت 
للحركة  بارزين  موؤيدين  فاعتقلت  الأمنية  حملتها  اإي��ران 
الح��ت��ج��اج��ي��ة وف��ر���س��ت ق���ي���ودا ع��ل��ى الن���رتن���ت حت���د من 

الو�سول اإىل مواقع التوا�سل الجتماعي.

تتجاوز  التي  الطويلة  ال�سيف  باأ�سهر 
درجة  اخلم�سني  فيها  احل���رارة  درج���ات 
املولدات  على  ال�سغط  وي��ك��ون  م��ئ��وي��ة، 
اخل���ا����س���ة ق����وي����اً، وت���رت���ف���ع م���ع���ه قيمة 
العديد  ال�����س��ه��ري��ة. وح��رم��ت  ال��ت��ع��رف��ة 
العام  �سيف  خ��الل  الكهرباء  من  العراقية  املحافظات  من 

2021، وخرجت احتجاجات متفرقة يف البالد اإثر ذلك.
وملواجهة النق�ض يف الطاقة، حتاول ال�سلطات العراقية التي 
الكهرباء والغاز لت�سغيل  تعتمد ب�سكل كبري للح�سول على 
وزي���ادة  م�����س��ادره��ا  تنويع  اإي����ران،  ج��ارت��ه��ا  على  حمطاتها، 

الإنتاج.
يومياً،  ميغاواط  األ��ف   24 من  اأك��ر  حالياً  ال��ع��راق  وينتج 
وفقا للمتحدث با�سم وزارة الكهرباء اأحمد مو�سى، م�سيفا 

اأن “هذا رقم غري م�سبوق«.
وي�سري يف الوقت نف�سه اإىل اأنه من اأجل جتنب التقنني، ل 

بد من تاأمني اأكر من 32 األف ميغاواط.
ت���رتاوح فرتات  ذل���ك،  م��ن حتقيق  ال��ع��راق  يتمكن  اأن  واإىل 
توفري الكهرباء خالل فرتة ال�سيف “بني 14 �ساعة اأو 16 

ح�سب املناطق، وفق مو�سى. �ساعة اأو 20 �ساعة يف اليوم”، 
اخلا�سة  امل��ول��دات  تتن�سر  ال�����س��در،  مدينة  ���س��وارع  اأح���د  يف 
ب��ب��ع�����ض، مغطاة  بع�سها  ت��ت��ال���س��ق  م��ك��ان،  ك��ل  ال��ك��ب��رية يف 
اأ�سالك  �سبكة  منها  وت��خ��رج  م�ستعملة  معدنية  ب�سفائح 
منزل   300 اإح��داه��ا  ت���زود  اأع��م��دة،  اإىل  مثبتة  كهربائية 

و300 متجر بالطاقة.
مدر�سة  موؤ�س�ض  وه��و  ع��ام��ا(،   58( الأع��رج��ي  علي  ويقول 
الوقود  ون�����س��رتي  م��ول��د  ل��دي��ن��ا  ك��م��در���س��ة  “نحن  خ��ا���س��ة، 
مببالغ خيالية، مبالغ باهظة” ت�سل ل�”حواىل 600 دولر 

�سهرياً«.
للعراقيني”،  اأزل��ي��ة  م�سكلة  “الكهرباء  بح�سرة  وي�سيف 

حمّمال “الحتالل الأمريكي” امل�سوؤولية.
“نحن حتملنا  اأوروب��ا، يقول  اأزمة الطاقة على  وعن تاأثري 

اأكر من 30 �سنة«.
“الطاقة هي م�سدر النتعا�ض القت�سادي، حاليا  وي�سيف 
ويعتقد اأن الأمر “�سيوؤثر على اقت�سادهم  اأوروبا اهتزت”. 

و�سناعتهم وجتارتهم، �سيعودون خطوات اإىل الوراء«.

اإيران  يف  الأق��ل  على  �سخ�ساً   92 وقتل 
اأعلنت  اأيلول-�سبتمرب ح�سبما   16 منذ 
اإي�����ران«  يف  الإن�������س���ان  ح��ق��وق  “منظمة 

)IHR( التي تتخذ من اأو�سلو مقراً.
واأكدت منظمة العفو الدولية مقتل 53 
�سخ�سا بينما اأفادت وكالة فار�ض لالأنباء عن مقتل “حوايل 
60 �سخ�ساً”، واأفادت تقارير مبقتل 12 عن�سراً يف القوات 

الأمنية.
وقتل 63 �سخ�سا الأ�سبوع املا�سي عندما نفذت قوات الأمن 
لتظاهرة يف زاهدان بجنوب �سرق  “قمعا داميا”  الإيرانية 
اإيران”  الإن�سان يف  “ حقوق  اأعلنت منظمة  اإي��ران، ح�سبما 

من اأو�سلو الثالثاء.
ان��دل��ع��ت ال��ت��ظ��اه��رة يف زاه�����دان ع��ق��ب ���س��الة اجل��م��ع��ة اإثر 
من  �سابة  اغت�سب  املنطقة  يف  �سرطة  ق��ائ��د  ب���اأن  ات��ه��ام��ات 

البلو�ض عمرها 15 عاما.
اأثار قمع التظاهرات تنديدا دوليا.

وان�سم الحتاد الأوروب��ي الثالثاء اإىل الوليات املتحدة يف 
على  �سارمة  جديدة  عقوبات  فر�ض  يدر�ض  باأنه  التحذير 

اإيران ب�سبب حملتها الدامية.
الفرن�سية  اخل���ارج���ي���ة  وزي������رة  وق���ال���ت 
املقرتحة  العقوبات  اإن  كولونا  كاترين 
ب���ح���ق م�������س���وؤول���ني اإي����ران����ي����ني ب���ارزي���ن 
وحلقهم  لأ�سولهم  “جتميدا  تت�سمن 

يف ال�سفر«
خارجية  ق��وى  با�ستمرار  اإي���ران  وتتهم 
الأ�سبوع  واأع��ل��ن��ت  ال��ت��ظ��اه��رات،  بتاأجيج 
امل��ا���س��ي ع��ن ت��وق��ي��ف ت�سعة اأج��ان��ب من 
بينهم رعايا من فرن�سا واأملانيا واإيطاليا 

وهولندا.
اأرخ������ت ال����س���ط���راب���ات ب��ظ��الل��ه��ا على 
التفاق  لإح��ي��اء  الدبلوما�سية  اجل��ه��ود 
اإيران  ب��ن   2015 امل���ربم ع��ام  ال��ن��ووي 
اأن حتقق  وال��دول الكربى، والتي ك��ادت 
اخ���رتاق���ا يف ال���س��ه��ر الأخ�����رية ق��ب��ل اأن 

تتوقف جمددا.
الأبي�ض  ال��ب��ي��ت  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق��ة  ل��ك��ن 
“امل�سكالت  اإن  ق��ال��ت  ج��ان-ب��ي��ار  ك��اري��ن 
عن  منف�سلة  اإيران”  ب�سلوك  املتعلقة 

جهود اإحياء التفاق النووي.

كيف اأ�شبحت اإ�شطنبول وجهة الرو�س الفارين من التجنيد؟ •• عوا�سم-وكاالت

اإعالنها  منذ  رو�سيا  الآلف  غ��ادر 
تركيا  التعبئة اجلزئية. وتعد  عن 
واح��������دة م����ن اأف�������س���ل اخل����ي����ارات 
التجنيد  م��ن  ل��ل��ف��اري��ن  بالن�سبة 
ال��رو���س��ي، ف��ال ت���زال ل��دي��ه��ا طرق 
لكن  مو�سكو،  م��ع  مفتوحة  جوية 
احلياة فيها لي�ست بال�سهولة التي 
بح�سب  وذل����ك  ال���رو����ض  يتخيلها 
يف  الفرن�سية  “ليزيكو”  �سحيفة 
اأوزت���ورك  تيمور  اأع���ده  لها  تقرير 

من اإ�سطنبول.
ج���ال�������س���اً ع���ل���ى م��ق��ع��د اأم�������ام بحر 
األ������ربت- دكتور  ي���ح���اول  م���رم���رة، 
ال��ف��ل�����س��ف��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ب��ال��غ من 
�سيجارة  ل���ف  ع���ام���اً-   31 ال��ع��م��ر 
تلفح  التي  الرياح  الرغم من  على 
���س��ع��ره الأ����س���ق���ر. يقيم  خ�����س��الت 
الأ�سدقاء  اأح���د  م��ن��زل  يف  األ����ربت 
ع�سري  ح���ي  وه����و  ك���ادي���ك���وي،  يف 
لإ�سطنبول  الآ�سيوية  ال�سفة  على 

ويحظى ب�سعبية بني املغرتبني.

 23 اجل����������م����������ع����������ة،  ي�����������������وم  يف 
���س��ب��ت��م��رب)اأي��ل��ول(، غ�����ادر األ����ربت 
والديه،  ي��زور  ك��ان  حيث  مو�سكو، 
م��رت��دي��اً ق��م��ي�����س��ني وزوج�����ني من 
ع��ل��ى ع��ج��ل يف حقيبة  ال�����س��راوي��ل 
األربت  عن  التقرير  وينقل  ظهر. 
اإعالن  �سمعت عن  “عندما  قوله: 
�سم  ح��ول  ا�ستفتاءات  ع��ن  رو�سيا 
اجلديدة،  الأوك���ران���ي���ة  الأرا����س���ي 
�سوءاً.  ���س��ي��زداد  ال��و���س��ع  اأن  علمت 
التعبئة  ب��وت��ني  اأع��ل��ن  عندما  لكن 
 21 ي�������وم  �����س����ب����اح  اجل����زئ����ي����ة يف 
���س��ب��ت��م��رب، ح��ج��زت ت��ذك��رت��ي على 

الفور«.
ح��اول األ��ربت اإث��ارة حركة طالبية 
���س��ان بطر�سربج.  احل���رب يف  ���س��د 
يف  �سريكه  م��ع  عليه  القب�ض  ومت 
27 فرباير)�سباط(، وق�سى ليلة 
من  مئات  ب�سع  م  وُغ���رِّ ال�سجن  يف 
و�ساركوا  ث��اب��روا  لقد  ال��ي��وروه��ات. 

اعتقاله  يف الحتجاجات ولكن مت 
مرة اأخرى يف اأبريل )ني�سان( وهو 
وا�ستمر  مظاهرة.  اإىل  طريقه  يف 
يرتدد  مل  اأي�����ام.  خم�سة  اع��ت��ق��ال��ه 
املنفى،  ال�سري يف طريق  األ��ربت يف 
ل��ك��ن��ه مل ي��ع��ت��ق��د اأن�����ه ���س��ي��ن��ج��ح يف 

الهروب.
ع��ل��ى يقني  “كنت  األ�����ربت:  ي��ق��ول 
اأمر  �ست�سلمني  ال�����س��رط��ة  اأن  م��ن 
م�ستعداً  ك��ن��ت  امل���ط���ار.  يف  ت��ع��ب��ئ��ة 
�سيء  اأي  وفعل  ملقاومتهم،  ذهنياً 
من اأجل اأن ير�سلوين اإىل ال�سجن 
اأوكرانيا.  على  اجلبهة  م��ن  ب���دًل 
اأن  ي��ع��ن��ي  اجل��ب��ه��ة  اإىل  ف��ال��ذه��اب 
نهاية  ُت��ق��َت��ل«. يف  اأو  ق��ات��اًل  ت�سبح 
املطاف ا�ستجوبه �سباط اجلمارك 
وحوايل 20 رجاًل اآخرين يبلغون 
لقد  للقتال.  يكفي  م��ا  العمر  م��ن 
على  ح�سلوا  متى  معرفة  اأرادوا 
ت��ذاك��ره��م ومل����اذا ه��م ذاه���ب���ون اإىل 

ق��د خ�سعوا  ك��ان��وا  اإذا  ت��رك��ي��ا وم���ا 
ي�سيف  ال���ع�������س���ك���ري���ة.  ل���ل���خ���دم���ة 
اأديت  امل�سكلة.  هي  “تلك  األ���ربت: 
خ��دم��ت��ي ال��ع�����س��ك��ري��ة ع��ن��دم��ا كان 
عمري 20 عاماً. اأم�سيت عاماً يف 
تنظيف الثكنات ومل اأحمل �سالحاً 
مطلقاً. على الورق، لدي ملحة عن 
ذلك،  وم��ع  تعبئته”.  ميكن  رج��ل 
اإىل  بال�سعود  ال�سباط  ل��ه  �سمح 

طائرته اإىل ا�سطنبول.
ي�سعر ال�ساب الهارب بالقلق ب�ساأن 
و�سعه املايل. وتابع األربت: “�ساأبداأ 
الإجراءات الورقية للح�سول على 
اأطلب  ورمبا  تركي  اإقامة  ت�سريح 
ال��ل��ج��وء يف اأمل���ان���ي���ا«. ل��ق��د جنحت 
 Mir خ��دم��ة ب��ط��اق��ات الئ��ت��م��ان
للدفع  ال��رو���ض  ي�ستخدمها  ال��ت��ي 
ال��دول الأجنبية يف تركيا حتى  يف 
تركيان  بنكان  توقف  ولكن  الآن، 
�سغوط  ب�سبب  قبولها  ع��ن  الآن 

اأمريكية تعتربها و�سيلة لاللتفاف 
ال��ع��ق��وب��ات الق��ت�����س��ادي��ة �سد  على 

مو�سكو.
من  القليل  “لدي  األ����ربت:  وذك���ر 
�سهر. من  مل��دة  ال���ذي يكفي  امل���ال، 
�سديقتي  اإيّل  تن�سم  اأن  املفرت�ض 
ثالثة  اأو  اأ���س��ب��وع��ني  غ�����س��ون  يف 
اإن���ه���ا حت����اول ب��ي��ع كتبنا  اأ���س��اب��ي��ع. 
وج��م��ي��ع اأث���اث���ن���ا، ل��ك��ن��ه��ا ل���ن تكون 

كافية على املدى الطويل ».
اأوكرانيا،  يف  احل����رب  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
ا�سطنبول واح��دة من نقاط  كانت 
للرو�ض  ج������داً  ال��ق��ل��ي��ل��ة  اخل�������روج 
الذين يغادرون بالدهم. ومل تغلق 
اأن����ق����رة جم��ال��ه��ا اجل�����وي يف وجه 
الرو�سي  لل�سعب  ومي��ك��ن  مو�سكو 
دخ����ول ت��رك��ي��ا ب����دون ت��اأ���س��رية. ما 
جتارية  رحلة   120 و   100 بني 
ت���رب���ط ال���ب���ل���دي���ن ك����ل ي������وم. لقد 
املتجهة  الطائرات  جميع  امتالأت 

اإىل ا�سطنبول من مو�سكو و�سانت 
ب��ط��ر���س��ربغ وك�������ازان م��ن��ذ اإع����الن 
تتوافر  ومل  اجل���زئ���ي���ة.  ال��ت��ع��ب��ئ��ة 
وا�سطنبول  مو�سكو  بني  حجوزات 
قبل 3 اأكتوبر)ت�سرين الأول( على 
الرتكية،  موقع اخلطوط اجلوية 
ب�سعر  ذه��اب  تذكرة  اأرخ�����ض  وتباع 

1350 يورو.
مب���ط���ار  ال������و�������س������ول  �����س����ال����ة  يف 
�سكان  من  عائلة  ت�سق  ا�سطنبول، 
�سيارات  ن��ح��و  ط��ري��ق��ه��ا  م��و���س��ك��و 
الأم وه��ي ت�سحب  تبت�سم  الأج���رة. 
ب���ي�������س���اء حت���م���ل عالمة  ح��ق��ي��ب��ة 
الأم  ت����رى   .Sotchi 2014
رو�سيا”  يف  ح���رب  ت��وج��د  “ل  اأن���ه 
التعبئة  ع���ن  احل���دي���ث  وت���رف�������ض 
امل�����س��ت��م��رة يف ب��ل��ده��ا. وب��ع��ي��داً عن 
ال���ف���رار م���ن رو����س���ي���ا، ف����اإن معظم 
امل�����س��اف��ري��ن جم����رد ���س��ي��اح. جتدر 
 ،2021 اأن���ه يف ع��ام  اإىل  الإ���س��ارة 
رو�سي  مليون   4.7 ح��وايل  ق�سى 
عطالتهم يف تركيا، و�سكلوا الن�سبة 

الأكرب من ال�سياح الأجانب.
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عربي ودويل

القومي الأمريكي جيك �سوليفان اإن بالده تعتقد اأن عملية ان�سمام اأوكرانيا 
اإىل احللف الع�سكري “يجب اأن تتم يف وقت خمتلف«.

واأ�ساف: “يف الوقت احلايل، وجهة نظرنا هي اأن اأف�سل طريقة بالن�سبة لنا 
لدعم اأوكرانيا هي من خالل الدعم العملي على الأر�ض، واأن عملية الن�سمام 

للحلف يف بروك�سل يجب اأن تتم يف وقت خمتلف«.
اأنالينا بريبوك يف التعليق  وعلى هذا النحو م�ست وزيرة اخلارجية الأملانية 
اأخرى  اإن برلني حتاول منع دول  قائلة  اأوكرانيا،  ب�سكل من�سبط على طلب 

من الجنرار اإىل الأزمة.
يف  حقها  و�سمان  الثقيلة،  بالأ�سلحة  حتى  اأوكرانيا  دعم  “نوا�سل  واأ�سافت: 
الدفاع عن النف�ض، لكننا نفعل كل ما هو ممكن حتى ل تنجذب دول اأخرى 

وحلف �سمال الأطل�سي ككل اإىل هذه احلرب«.
ويف فرباير 2019، اأقرت اأوكرانيا تعديالت د�ستورية، توؤكد التم�سك ب�سيا�سة 

جاهزة  كييف  ت�سبح  اأن  مبجرد  عاجل،  ب�سكل  الناتو  يف  اأوكرانيا  ع�سوية  يف 
للمفاو�سات حول نهاية ال�سراع الراهن.

وقال اإن “ع�سوية الناتو هي الطريقة الوحيدة ملنع رو�سيا من تكرار ما فعلته 
مرة اأخرى يف �سنوات مقبلة، اإذ تخو�ض مو�سكو حرًبا طويلة الأمد �سد �سيادة 

اأوكرانيا وا�ستقاللها، والع�سوية هي ال�سبيل الوحيد ل�سمان هذه الأ�سياء«.
الع�سوية  منح  للغاية  ال�سعب  من  “�سيكون  اأن��ه  األبريكي  اأو�سح  ذل��ك،  وم��ع 
خالل مرحلة القتال الفعلي للحرب، ولكن مبجرد بدء املفاو�سات، يجب اأن 

تكون الع�سوية على الطاولة«.
وب�ساأن مدى تدخل الناتو يف ال�سراع الراهن بني رو�سيا واأوكرانيا حال قبول 
ع�سوية كييف، �سدد امل�سوؤول ال�سابق يف حلف �سمال الأطل�سي، على اأنه “من 
غري املحتمل اأن تقبل الع�سوية خالل مرحلة القتال يف احلرب، لكن يجب اأن 

تاأتي بعد ذلك«.

 •• عوا�سم-وكاالت:

يرى مراقبون اأن ثّمة عقبات تقف يف طريق ع�سوية اأوكرانيا يف حلف �سمال 
الأطل�سي، بعدما طلب الرئي�ض الأوكراين فولودميري زيلين�سكي تعجيل قبول 
الرئي�ض  الأوك���راين كرد فعل على توقيع  الطلب  بالناتو. وج��اء  ب��الده  طلب 
الرو�سي فالدميري بوتني وثيقة �سم مناطق لوغان�سك ودونيت�سك وخري�سون 

وزابوريجيا الأوكرانية اإىل بالده.
بهدف  اأوك��ران��ي��ا  تر�سح  توقيع  ع��رب  حا�سما  ق���رارا  “نتخذ  زيلين�سكي:  وق��ال 
داعياً جمل�ض الأمن القومي  اإىل حلف �سمال الأطل�سي”،  الن�سمام العاجل 
الأوكراين اإىل تعزيز التحالف الدويل لدعم اأوكرانيا ملواجهة قرارات ال�سم 
الرو�سية. وعلى الرغم من الدعم الأمريكي والغربي الدائم لأوكرانيا، اإل اأن 
م�ساألة ان�سمام كييف للناتو ُقوبلت برد فعل خمتلف، اإذ قال م�ست�سار الأمن 

الن�سمام اإىل الحتاد الأوروب��ي وحلف �سمال الأطل�سي، يف ظل خماوف من 
�سراع حُمتمل حينها مع رو�سيا، لتعرب اأواخر 2020، عن اأملها يف الن�سمام 

اإىل خطة العمل متهيدا للدخول اإىل احللف الع�سكري.
ان�سمام  اآلية  بت�سريع   ،2021 اأبريل  يف  زيلين�سكي  طالب  من  الرغم  وعلى 
اأنه عاد  اإل  بالده اإىل الناتو والحت��اد الأوروب��ي يف ظل التهديدات الرو�سية، 

بعد اندلع احلرب لنتقاد احللف الذي “يخ�سى مواجهة رو�سيا«.
الدول  اإن  �ستولتنربغ  ين�ض  الناتو  العام حللف  الأم��ني  ق��ال  �سابق،  وق��ت  ويف 
الأع�ساء يف احللف تدعم “حق اأوكرانيا يف اختيار طريقها اخلا�ض”، لكنه اأكد 

اأن اأي قرار ب�ساأن الع�سوية يجب اأن يتخذه جميع اأع�ساء احللف الثالثني.
من جانبه، يعتقد مدير ال�سرتاتيجيات والت�سليح باملعهد الدويل للدرا�سات 
ال�سرتاتيجية ومقره لندن، وامل�سوؤول ال�سابق يف حلف �سمال الأطل�سي، وليام 
اأنَّه من ال�سروري النظر  األبريكي، يف ت�سريحات ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 

 عقبات بطريق اأوكرانيا للناتو.. وحرب عاملية ثالثة تطل براأ�شها

م���اورو،  لفريديريك  بالن�سبة     
الدفاعية  الق�سايا  يف  املتخ�س�ض 
العالقات  م��ع��ه��د  يف  الأوروب�����ي�����ة 
ال��دول��ي��ة وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، تتم 
“ل�ستبدال  ه���ذه  الت�سلح  اإع����ادة 
القدمية،  ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة  امل���ع���دات 
����ب����ا ل�����وق�����وع ه����ج����وم من  وحت���������سّ

ال�سرق«.

تريد بولندا 
م�ساعفة عدد جنودها

اأعلنت  امل���ا����س���ي،  الأ����س���ب���وع  يف     
ليتوانيا اأنها تريد زيادة ميزانيتها 
مليون   148 مب��ق��دار  الع�سكرية 
نف�سها  لتجهيز  ال��ع��ام  ه��ذا  ي���ورو 
ومركبات  م��دف��ع��ي��ة  ب�������س���واري���خ 
طيار  ب����دون  وط���ائ���رات  تكتيكية 
م��ن الأم��ري��ك��ي��ني. وق��ال��ت وزيرة 
املالية جينتاري �سكي�ستي يف بيان 
التي  احل��رب  �سياق  “يف  �سحفي، 
�سنتها رو�سيا، نقوم بزيادة التمويل 
الدفاعي، وتطبيق منهجي لتفاق 

الأحزاب الربملانية«.
الوزراء  اأعلن رئي�ض     يف بولندا، 
م���ات���ي���وز م����وراوي����ك����ي، ع���ن زي����ادة 
قدرها 20 مليار يورو يف ميزانية 
الدفاع، منها اأكر من 8 مليارات 
الدولة  الت�سلح وحده. وطلبت  يف 
دبابة   1300 لأوكرانيا  املجاورة 
وتريد  اجل���ن���وب���ي���ة،  ك����وري����ا  م����ن 
م�ساعفة عدد جنودها من 115 

ال�سنوات  يف  األ��ف   300 اإىل  الفا 
املقبلة.

قليلة،  ب��اأ���س��اب��ي��ع  ذل����ك  وق���ب���ل     
��ا ع��ن توقيع  اأع��ل��ن��ت ب��ول��ن��دا اأي�����سً
عقد مع الوليات املتحدة لتجهيز 
وقاذفات  مقاتلة  بطائرات  نف�سها 
�سواريخ مقابل 4.7 مليار دولر. 
ماريو�ض  ال����دف����اع  وزي������ر  وق������ال 
بال�ست�ساك، “نحن نتعلم الدرو�ض 
مما يحدث يف اأوكرانيا “...”. ل 
ن�سّلح  اأن  يجب  النتظار،  ميكننا 
و�ستخ�س�ض  اجلي�ض البولندي”. 
وار�سو 3 باملائة من ناجتها املحلي 
الإجمايل للدفاع، وهو اأحد اأعلى 

الع�سكرية  “ال�سناعة  م������اورو، 
التزّود  �سال�سل  يف  م�ساكل  تواجه 
ول ميكنها الإنتاج بكميات كبرية 

يف وقت واحد.«

جمّرد ت�سريحات؟
كانت  اإذا  م���ا  ن����رى  اأن  ي��ب��ق��ى     
ال�������س���رك���ات ���س��ت��ك��ون ق�������ادرة على 
ت�سليم هذه الأ�سلحة اجلديدة يف 
موعدها. لأن ال�سلطات تعلن عن 
لكن  الآن،  اجل��دي��دة  العقود  ه��ذه 
عدة  ي�ستغرق  م��ا  غالًبا  الت�سليم 
التفاو�ض  اإع���ادة  وميكن  ���س��ن��وات، 
تكون  “قد  �����س����ّرا.  ال���ع���ق���ود  ع��ل��ى 

املعدلت يف اأوروبا. “�سيكون لدى 
يف  ب��ري  جي�ض  اأك���رب  البولنديني 
يقول  اأوروبا من حيث القدرات”، 

ليو برييا بينيه.

م�سوؤولية رئي�سية
 عن اأمن القارة

   وه��ك��ذا ت�����س��رع اأوروب�����ا يف �سباق 
�سم  ب���ي���ن���م���ا  حم�����م�����وم  ت�������س���ل���ح 
ف�����الدمي�����ري ب����وت����ني ل����ت����وه اأرب������ع 
هذا  “لكن  اأوكرانيا.  من  مناطق 
فهذه  مت��اًم��ا،  ج��دي��ًدا  �سيًئا  لي�ض 
م����وج����ودة منذ  ال���دي���ن���ام���ي���ك���ي���ات 
جزيرة  ���س��ب��ه  ���س��م  م���ع   2014

اإن  ك��م��ا  ال�������س���وق.  يف  متوقعة” 
ال��ت��غ��ط��ي��ة الإع���الم���ي���ة ل������الأدوات 
ال�سواء،  عليها  �سلطت  القتالية 
وه��ذا ما حدث مع مدافع قي�سر 
فرن�سا  ق�����ررت  ع��ن��دم��ا  م����وؤخ����راً، 
ع�سر  خ��م�����س��ة  ح�������وايل  اإر�������س������ال 
الأوك���ران���ي���ة،  اإىل اجل��ب��ه��ة  م��ن��ه��ا 
ح�سورا.  وك�����س��ب  “برز”  ح��ي��ث 
الطلب  ك����ان  “اإذا  اأن�����ه  وي���ت���وق���ع 
طويلة،  الت�سليم  ومواعيد  ق��وًي��ا، 
اإن�ساء  اإىل  ال�سركات  ت�سطر  فقد 
م�سانع  يف  جديدة  اإنتاج  خطوط 
�سناعة  “اإنها  الأ�سلحة”. 
فريديريك  ين�ّسب  جموهرات”، 

املعهد  يف  الباحث  يوؤكد  القرم”، 
الدولية.  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ف��رن�����س��ي 
���س��ب��ق ل���غ���زو ���س��ب��ه اجل����زي����رة من 
دفع  ان  ال���رو����س���ي  اجل��ي�����ض  ق��ب��ل 
ذلك  يف  التفاعل  اىل  الأوروب��ي��ني 
ال��وق��ت، وك���ان ه���ذا ح���ال اليونان 

وبولندا خا�سة.
اأمل���ان���ي���ا لح���ًق���ا.     ج����اء رد ف��ع��ل 
وب�سوت  ���س��ب��ت��م��رب،  م��ن��ت�����س��ف  يف 
�سولتز،  اأولف  م�������س���ت�������س���اره���ا، 
ب�ساأن  امل��ح��رم��ات  ب��رل��ني  ك�����س��رت 
اإع���ادة ت�سليح ج��ن��وده��ا، راغ��ب��ة يف 
جتهيًزا  “الأف�سل  جي�سها  جعل 
اأجنيال  وق��ال خليفة  اأوروبا”.  يف 

“نظهر بو�سوح وب�سدق  مريكل: 
لتحمل  م�������س���ت���ع���دة  اأمل����ان����ي����ا  اأن 
امل�����س��وؤول��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ع���ن اأمن 
العملية،  واأعلن يف هذه  قارتنا”. 
اأن اأملانيا �ستخ�س�ض 2 باملائة من 
الإج���م���ايل -بناًء  امل��ح��ل��ي  ن��اجت��ه��ا 
يف  -للدفاع  الناتو  تو�سيات  على 
�سندوق  واإن�ساء  املقبلة،  ال�سنوات 
100 مليار يورو لتجهيز  بقيمة 

اجلي�ض.
القادة  م��ن  الت�سريحات  ب��ه��ذه     
ال��دول��ي��ني وال�����س��رك��ات ال��ت��ي تبيع 
بينيه  برييا  ليو  ي�سري  الأ�سلحة، 
غري  ارب������اح  “تاأثري  وج�����ود  اإىل 

جمرد ت�سريحات للتاأثري” يوؤكد 
على  “بولندا،  م��اورو  فريديريك 
وتعيد  ح��ًق��ا  خائفة  امل��ث��ال،  �سبيل 
ب�سرعة، لكن هل لديها  ت�سليحها 

التمويل؟«.
ا هي معرفة الطاقة     »امل�ساألة اأي�سً
الإن��ت��اج��ي��ة لأوروب�������ا. ل��ق��د طلب 
من  ع�سكرية  معدات  البولنديون 
يذّكر  والكوريني”،  الأمريكيني 
م���ن جانبها،  ب��ي��ن��ي��ه.  ب��ريي��ا  ل��ي��و 
اأعلنت فرن�سا يف نهاية يوليو اأنها 
جديدة  قي�سر  مدفع   18 طلبت 
ل��ت��ح��ل حم���ل ت��ل��ك امل��ر���س��ل��ة اإىل 
يف  اإنتاجها  يتم  وال��ت��ي  اأوك��ران��ي��ا، 

روان يف لوار.
اأخ��رى مطروحة على  ا�سكالية     
اإذا  التجنيد.  الطاولة هي م�ساألة 
بالدبابات  م��زودة  اجليو�ض  كانت 
ا  اأي�سً ي��ت��ع��ل��ق  ف���الأم���ر  وامل����داف����ع، 
الكوادر.  بتدريب اجلنود وجتنيد 
من  ي���ع���اين  الأمل���������اين  “اجلي�ض 
م�ساكل يف �سيانة معداته ويواجه 
الب�سرية”  امل������وارد  م���ع  م�����س��اك��ل 
ي����ق����ول ل���ي���و ب����ريي����ا ب��ي��ن��ي��ه على 
بالن�سبة  اأم����ا  اخل�����س��و���ض.  وج���ه 
ل���ب���ول���ن���دا، ع���ن���دم���ا و����س���ل حزب 
ال�سلطة  اإىل  وال��ع��دال��ة  ال��ق��ان��ون 
اأك���ر من  ا���س��ت��ق��ال   ،2015 ع���ام 
العليا  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   80

للجي�ض.
عن لك�سربي�ض

ارتفاع ح�سيلة قتلى كارثة امللعب 

 اإندوني�شيا تفتح حتقيقا ب�شاأن عنا�شر من �شرطة النخبة 
•• ماالنغ-اأ ف ب

تدافع  للتحقيق على خلفية  الإندوني�سية  النخبة  �سرطة  يخ�سع عنا�سر من 
امللعب الذي اأودى بحياة 131 �سخ�سا بينهم ع�سرات الأطفال يف اأحد الكوارث 

الأكر دموية يف تاريخ كرة القدم.
ومع ت�ساعد الغ�سب ال�سعبي، حتّركت ال�سرطة ملعاقبة امل�سوؤولني عن التدافع 
الغاز  الأم��ن  اأطلق عنا�سر  ب��داأ عندما  اإن��ه  ق��ال �سهود  ال��ذي  يف مدينة مالنغ 

امل�سيل للدموع باجّتاه املدرجات املكتظة ملنع اجلماهري من النزول اإىل امللعب.
وقال قائد �سرطة �سرق جاوا نيكو اأفينتا يف موؤمتر �سحايف الثالثاء “ب�سفتي 
قائدا لل�سرطة الإقليمية، اأ�سعر بالقلق واحلزن والأ�سف على اأوجه الق�سور يف 
العملية الأمنية«. وكانت مدرجات كاجنوروهان تعج باجلماهري م�ساء ال�سبت 
خ�سمه  اأم��ام  مباراة  يف  القدم  لكرة  “اأرميا”  لنادي  م�سّجع  األ��ف   42 بوجود 

“بري�سيبايا �سورابايا«.
وبعد خ�سارة غري م�سبوقة منذ اأكر من عقدين للفريق 3-2 اأمام “بري�سيبايا 

تدفق امل�سجعون اإىل امللعب ملواجهة الالعبني والإدارة. �سورابايا”، 
و�سربوهم  امل�سجعني  فركلوا  بالقوة  امللعب  اقتحام  على  الأم��ن  عنا�سر  ورد 
امل�سجعني  من  املزيد  دف��ع  ما  م�سورة،  وت�سجيالت  �سهود  بح�سب  بالهراوات، 

لدخول امللعب.
بر�ض  لفران�ض  برا�سيتيو  اأغونغ  داين  “اأرميا”  اأن�سار  جمموعة  من�ّسق  وق��ال 
امل�سيل( يف املعلب  اإطالق )الغاز  اأن يتم  اأعمال �سغب، فيجب  “اإذا كانت هناك 

بدور وحدة �سبه ع�سكرية للعمليات اخلا�سة لقوة ال�سرطة الإندوني�سية والتي 
تعرف با�ستعانتها بتكتيكات عنيفة لل�سيطرة على احل�سود.

وحظر احتاد كرة القدم الإندوني�سي م�سوؤولني من نادي “اأرميا” مدى احلياة 
احلري�ض  عبد  للنادي  التنظيمية  اللجنة  رئي�ض  وهما  الكارثة،  خلفية  على 

وعن�سر اأمن. كما مت تغرمي النادي 250 مليون روبية )16 األف دولر(.
مالنغ  الطلق يف  ال��ه��واء  يف  ك�سكا  القدم  لكرة  “اأرميا”  ن��ادي  م�سّجعو  واأق���ام 

الثنني لت�سّلم ال�سكاوى القانونية.
ب�سقوط  لت�سببهم  الأم��ن  �سريفعون دعوى ق�سائية �سد عنا�سر  اإنهم  وقالوا 
ع�سرات القتلى جراء ا�ستهداف املتفرجني من ب�سكل ع�سوائي داخل مدرجات 
واأعلنت  القدم  لكرة  الوطني  ال��دوري  الإندوني�سية  احلكومة  وعّلقت  مغلقة. 
ت�سكيل فريق عمل للتحقيق يف املاأ�ساة. وذكرت باأن التحقيق �سي�ستغرق ما بني 
اأ�سبوعني وثالثة. وتزايدت الدعوات لفتح حتقيق م�ستقل منذ بداأت تفا�سيل 
الوطنية  الإن�سان  حقوق  جلنة  مفو�ض  وق��ال  الأ�سبوع.  نهاية  تتوارد  التدافع 
ل  اأوام���ر  توجد  “ل  الثالثاء  �سحايف  موؤمتر  يف  واهيوريدهانتو  األبريتو�ض 

قال م�سوؤول  اإذ  الثالثاء  القتلى مرة جديدة  وارتفعت ح�سيلة  امل��درج��ات«.  ل 
توفوا  اآخرين  �سحايا  �ست  اإن  بر�ض  لفران�ض  ويجويو  ويانتو  املحلي  ال�سحة 
من  اأك��ر  بيع  مت  اأن��ه  اإندوني�سيون  م�سوؤولون  واأف���اد  باإ�ساباتهم.   متاأثرين 
كانت  امللعب  ب��واب��ات  بع�ض  اأن  ب��دا  بينما  ينبغي،  مما  اإ�سافية  تذكرة   4000
مغلقة، بح�سب �سهود. ودفع ذلك امل�سّجعني الأقوى بنية لل�سعود على حواجز 
كبرية هربا من الفو�سى، بينما راح الأ�سعف بنية �سحية التدافع فيما انهال 
الغاز امل�سيل للدموع. وقال اأحد الناجني وهو فتى يبلغ 16 عاما لفران�ض بر�ض 
“كانت البوابات مغلقة، لذلك كان النا�ض يتدافعون. انبطح البع�ض يف زاوية” 

قرب بوابة مغلقة يف حماولة للهرب من التدافع.
واأ�ساف “يف املدرج، كان هناك اأ�سخا�ض اأ�سيبوا مبا�سرة )بعبوات الغاز امل�سيل(. 
راأيت الأمر بنف�سي«. واأقيل الثنني قائد �سرطة مالنغ ومت تعيني بديل له. 
خلفية  على  التحقيق  قيد   19 و�سع  فيما  �سرطة  عنا�سر  ت�سعة  اأي�سا  اأقيل 

الكارثة، بح�سب الناطق با�سم ال�سرطة الوطنية ديدي برا�سيتيو.
الذي يقوم  وذكر باأن العنا�سر املقالني عم اأع�ساء يف “لواء الفيلق املتحرك”، 

اإقفال البوابات«. وبدا غ�سب امل�سّجني جليا  باإطالق الغاز امل�سيل للدموع ول 
خارج امللعب حيث اأُحرقت عربة لل�سرطة وكتب على اجلدران عبارات على غرار 

“الغاز امل�سيل للدموع مقابل دموع الأّمهات” و”اأ�سدقاوؤنا ماتوا هنا«.
ومن املقرر اأن تقام جتّمعات جديدة لتكرمي ال�سحايا يف مالنغ بعدما جتّمع 
املوقع  الزهور يف  اأكاليل  امللعب قبل يوم لو�سع  خارج  “اأرميا”  نادي  م�سّجعو 
وال�سالة من اأجل ال�سحايا. وكان من بني القتلى 32 طفال، بح�سب ما اأفاد 
اأ�سغرهم كان يبلغ  اأن  امل��راأة وحماية الطفل، م�سيفا  م�سوؤول يف وزارة متكني 
اأربع �سنوات. وو�سف رئي�ض الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(  اأو  نحو ثالث 

جاين اإنفانتينو ما حدث باأنه “يوم اأ�سود” لكرة القدم.
ا�ستخدام  القدم  التي ي�سعها الحتاد الدويل لكرة  ال�سالمة  اإر�سادات  وحتظر 

الغاز امل�سيل للدموع ل�سبط اجلماهري خارج خطوط امللعب.
اأ���س��ط��ورة ك��رة ال��ق��دم ال��ربازي��ل��ي بيليه ت��ع��ازي��ه، وق��ال يف تعليق على  كما ق��ّدم 

اإن�ستغرام اإّن “العنف والريا�سة ل يختلطان«.
ووقف “جمل�ض اآ�سيا الأوملبي” دقيقة �سمت خالل اجتماع ملجل�سه التنفيذي 
ماأ�ساة  “كانت  �سينغ  راندير  راج��ا  بالإنابة  رئي�سه  وق��ال  الثالثاء.  كمبوديا  يف 
فظيعة«. وميّثل عنف جماهري كرة القدم م�سكلة يف اإندوني�سيا وُمنع م�سّجعو 

“بري�سيبايا �سورابايا” ب�سببه.
اأن جميع  وب��دا  عليهم.  اللوم  اإلقاء  عدم  �سرورة  على  ي�سرون  امل�سجعني  لكن 
الكارثة غري  اإىل  اأدى  ال�سبت، ما  الأم��ور �سارت ب�سكل �سيء خالل مباراة ليل 

امل�سبوقة يف ملعب اإندوني�سي.

احلرب يف اأوكرانيا:

الدول الأوروبية يف �شباق حمموم لإعادة ت�شّلحها...!
اأعلنت بولندا وليتوانيا واأملانيا عن عقود جديدة لإعادة الت�سلح يف �سياق احلرب يف اأوكرانيا

ليتوانيا طلبت مدفع قي�سر الفرن�سي قاذفات ال�سواريخ مطلوبة

•• الفجر -خرية ال�سيباين  
تعلن  موؤخًرا.  وليتوانيا  وبولندا  يونيو،  اأملانيا يف     
ميزانيتها  ـــادة  زي عــن  تباعا  الأوروبـــيـــة  ـــدول  ال
لالأ�سلحة.  حتديًدا  اأكرث  وب�سكل  للدفاع  املخ�س�سة 
يف  اندلعت  التي  اأوكرانيا،  يف  احلــرب  اأدخلت  لقد 
فرباير املا�سي، اأوروبا يف مناخ من التهديد، مما دفع 
جريان رو�سيا اإىل تبني خطط اإعادة ت�سليح جديدة 

ب�سكل عاجل.
   ويقول ليو برييا بينيه، الباحث يف مركز الدرا�سات 
الدولية:  للعالقات  الفرن�سي  املعهد  يف  الأمنية 
ت�ستثمر  ــدول  ال هــذه  يجعل  الــرو�ــض  من  “اخلوف 

ب�سكل كبري يف جي�ض الرّب ا�سا�سا«.

بولندا تريد م�ساعفة عدد جنودها اجلي�ض الملاين... جتديد بالكامل

اخلوف من الرو�س يجعل هذه الدول
 ت�شتثمر ب�شكل كبري يف جي�س الرّب اأ�شا�شا

هل �ستكون ال�سركات قادرة على ت�سليم هذه الأ�سلحة اجلديدة يف الوقت املنا�سب، وماذا عن اإ�سكالية التجنيد؟

�شيكون لدى البولنديني اأكرب جي�س
 بـري يف اأوروبـــا من حيث القـدرات
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مع اختالف الو�سع اليوم:

التحقيق يف ق�شية الكابيتول: ووترغيت دونالد ترامب...؟
•• الفجر -اآن اإي دي�سني -ترجمة خرية ال�سيباين

 6 مثل مترد  ترامب مترد  دونالد      مل يحدث قبل 
يناير 2021، ول مناورات تهدف اإىل اإعاقة انتقال 

ال�سلطة بني الرئي�ض وخليفته.
   تعمل اللجنة اخلا�سة مبجل�ض النواب، التي اأُن�سئت 

يف يوليو 2021 للتحقيق يف تلك الوقائع، على هذا 
امللف ال�سخم منذ اأكرث من عام الآن. يف الوقت نف�سه 
، وجهت وزارة العدل لئحة اتهام اإىل اأكرث من 800 
واأحياًنا  بالذنب،  الإقــرار  بعد  اأديــن  بع�سهم  فــرد، 
بال�سجن لفرتات طويلة، وبداأت للتو حماكمة خم�سة 

اأع�ساء من املجموعة.

   تهدف اللجنة اإىل ما وراء امل�ساركني املبا�سرين يف 
هجوم 6 يناير، وتريد العودة اإىل القادة احلقيقيني 
من خالل ت�سليط ال�سوء على خمتلف القادة والو�سائل 
التي ا�ستخدمها الرئي�ض ال�سابق و�سركاوؤه “الأقارب 
نقل  ملعار�سة  واملحامون”  املنتخبون  واجلمهوريون 
ال�سلطة جلو بايدن، ول �سيما من خالل ن�سر اأ�سطورة 

النتخابات “امل�سروقة”، والتحري�ض على الع�سيان.    
ال�ستماع  جل�سات  ا�ستئناف  املقرر  من  كان  وبينما 
العامة للجنة، والتي ُعقدت اآخرها يف يوليو، يف 28 
�سبتمرب، فقد مت تاأجيلها لب�سعة اأيام ب�سبب اإع�سار 
هذا  مينع  ولن  حالًيا.  فلوريدا  ي�سرب  الــذي  اإيــان، 

التاأخري الهيئة من ن�سر تقريرها ب�سرعة.

بذل كارل�سون ق�سارى جهده لت�سويه عمل اللجنة�سجب ميت�ض ماكونيل الهجوم يف البداية، ولكنه مل ي�سوت ل�سالح العزل

   اإذا �سدر هذا املن�سور قبل انتخابات 
�ستجرى  التي  الن�سفي،  التجديد 
يف 8 نوفمرب، فهل �سيكون للتقرير 
وبعد  النتخابات،  هذه  على  تاأثري 
الرئا�سية  النتخابات  على  عامني، 
لعام 2024، التي يبدو اأن دونالد 

ترامب م�سمم على خو�سها؟
   املوؤكد، هو اأن النتهاكات العديدة 
املتحدة  ال��ولي��ات  ود�ستور  لقانون 
التي اتهم دونالد ترامب بارتكابها 
كثرًيا ما تقارن بق�سية ووترغيت، 
التي اأدت عام 1974 اإىل ا�ستقالة 
بالتاأكيد  هناك  نيك�سون.  ريت�سارد 
ق����وا�����س����م م�������س���رتك���ة ب�����ني اأف����ع����ال 
لكن  اجل���م���ه���وري���ني،  ال���رئ���ي�������س���ني 
ال�سرر الذي اأحلقه دونالد ترامب 
اأخطر  القانون،  و�سيادة  بالد�ستور 
ب��ك��ث��ري م���ن ال�����س��رر ال�����ذي احلقه 

�سلفه البعيد.

الختالف مع 
ق�سية ووترغيت

ووت��رغ��ي��ت مبثابة  ك��ان��ت ق�سية     
����س���دم���ة ك����ب����رية ل���الأم���ري���ك���ي���ني، 
املخيلة  على  ب�سمة عميقة  وتركت 
تعميد  مت  حيث  للبالد،  ال�سيا�سية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة التي  ال��ف�����س��ائ��ح  ج��م��ي��ع 
“غيت”:  ب�  ينتهي  با�سم  ذلك  تلت 
حكم  حت���ت  اإي��ران��غ��ي��ت  ن�ستح�سر 
بيل  مونيكاغيت  اأو  ريغان،  رونالد 

كلينتون.
   ل تقت�سر ق�سية ووترغيت على 
ال�����س��ط��و ع��ل��ى امل���ق���ر ال���ع���ام حلزب 
ب����ل ت�����س��ري اإىل  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
اأطلقها  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
منذ  “الرئي�ض  نيك�سون  ريت�سارد 
وت�سويه  للتج�س�ض   ”1968 ع��ام 
ومر�سحه  ال��دمي��ق��راط��ي  املع�سكر 
ان  كان يفرت�ض  ال��ذي  اإد مو�سكي، 
عام  انتخابات  يف  نيك�سون  يناف�سه 

.1972
مدمر  تاأثري  العمليات  لهذه  ك��ان   
ع����ل����ى ت���ر����س���ي���ح م����و�����س����ك����ي، وك�����ان 
بكثري،  خطورة  اأق��ل  اآخ��ر،  مر�سًحا 
ج��ورج ماكغفرن، ه��و ال��ذي ف��از يف 
للحزب  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
يهزمه  اأن  ق���ب���ل  ال���دمي���ق���راط���ي، 

نيك�سون يف النتخابات الرئا�سية.
ت��اب��ع��ة ملجل�ض  ت��اأ���س�����س��ت جل��ن��ة     
يف  للتحقيق   1973 ع��ام  ال�سيوخ 
اخلا�ض  امل��دع��ي  ع��م��ل  الف�سيحة. 
املتحدة  ال���ولي���ات  وق����رار  ك��وك�����ض، 
العليا،  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  ن��ي��ك�����س��ون  ���س��د 
ن���ي���ك�������س���ون على  ال���رئ���ي�������ض  اأج�������رب 
ال�ستقالة يف 8 اأغ�سط�ض 1974. 
اجلمهوريني،  م���ن  ال��ع��دي��د  وك����ان 
النتهاكات،  خطورة  ادرك��وا  الذين 
ق��د و���س��ع��وا يف ذل��ك ال��وق��ت �سيادة 
ال���ق���ان���ون وم�����س��ل��ح��ة ال���ب���الد قبل 
بالت�سويت  احل��زب��ي��ة  م�����س��احل��ه��م 

ل�سالح الإقالة.
ال����و�����س����ع خم����ت����ل����ف...  ال�����ي�����وم     
الذين  اجل��م��ه��وري��ني،  لأن  ب���داي���ة، 
ترامب،  دون��ال��د  تهديدات  يهابون 
ال�سيا�سي  ال��ث��ق��ل  م��ن  وامل��رع��وب��ني 
مل���وؤي���دي���ه، خ����اف����وا، يف م��ط��ل��ع عام 
على  ال���ت�������س���وي���ت  م�����ن   ،2021
الإقالة التي كانت �ست�سكل العقوبة 
املنا�سبة التي ين�ض عليها الد�ستور 

   يف جمل�ض ال�سيوخ، اعترب جميع 
اأنه  تقريًبا  املنتخبني  اجلمهوريني 
ال���ل���وم يف  ي�ستحق  ���س��يء  ي��وج��د  ل 
اأثناء  ت��رام��ب، ول  دون��ال��د  م��وق��ف 
“بعد  الأوىل  ال����ع����زل  اإج����������راءات 
مار�سه  ال��ذي  ال�سغط  عن  الك�سف 
ت��رام��ب ع��ل��ى ال��رئ��ي�����ض الأوك�����راين 
لت�سويه جو  زيلين�سكي  فولودميري 
ب�سبب  الثانية  خ��الل  ول  بايدن”، 

التحري�ض على التمرد.
اأع�ساء  من  اثنان  �سجب  وبينما     
احل������زب اجل����م����ه����وري م����ن ال�����وزن 
وليند�سي  ماكونيل  ميت�ض  الثقيل، 
جراهام، الهجوم يف البداية بعبارات 
اإن  الأول  ق��ال  حيث  للغاية،  ق��وي��ة 
اأخالقيا  “م�سوؤول  ترامب  دونالد 
يف  فانهم  التمرد”،  ع��ن  وقانونيا 
الرئي�ض  لعزل  ي�سوتوا  مل  النهاية 
بان  مف�سلني   ،2021 ي��ن��اي��ر  يف 
بذلك.  ال���دمي���ق���راط���ي���ون  ي��ت��ك��ف��ل 
منتخبني  جمهوريني  �سبعة  �سّوت 
الإق��ال��ة يف ح��ني كان  فقط ل�سالح 

الأمر يتطلب 17 حتى ينجح.

ما الذي ميكن للجنة 
اأن تفعله ب�سكل ملمو�ض؟

   ل مي��ك��ن ل��ل��ج��ن��ة الإح����ال����ة على 
الق�ساء ول التهام، لكنها ت�ستطيع 
اإىل وزي���ر  ق���وي���ة  ر����س���ائ���ل  ت��وج��ي��ه 
توجيه  ع���ل���ى  ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه  ال����ع����دل 
ال�سابق  الرئي�ض  اأقارب  اإىل  التهام 
ت��رام��ب نف�سه. كما  دون��ال��د  ورمب���ا 
حتر�ض على و�سع قائمة اجلرائم 
لالأجيال  امل��رت��ك��ب��ة  والن���ت���ه���اك���ات 
القادمة، على اأمل اأن يتفهم غالبية 
الإفالت  اإن��ه��اء  ���س��رورة  الناخبني 

من العقاب.
اإذا مل يتحمل دونالد     يف الواقع، 
ت���رام���ب وحم���ام���وه واأق����ارب����ه مثل 
�سابق”  “م�ست�سار  ب��ان��ون  �ستيف 
الأرك���ان  “رئي�ض  م��ي��دوز  م���ارك  اأو 
امل�سوؤولني  من  والعديد  ال�سابق” 
بول  اأو  ج����وردان  “جيم  املنتخبني 
غري  اأف��ع��ال��ه��م  ع���واق���ب  جو�سار” 
اتهام،  لئحة  �سكل  -يف  القانونية 
عدم  اأو  بال�سجن  ع��ق��وب��ة  ح��ت��ى  اأو 
يف  حقيقًيا  اخلطر  يكون  الأه��ل��ي��ة، 
عام  �ستنجح  ج��دي��دة  حم���اولت  اأّن 

2024 اأو بعد ذلك.
   ال ان وزارة العدل تواجه م�ساألة 
قانونية  ه���ي  م���ا  ب���ق���در  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
بحتة: حتى لو كان لديها ما يكفي 
م���ن الأدل������ة ل��ت��وج��ي��ه الت���ه���ام اإىل 
ف��اإن عبء  واأق��رب موؤيديه،  ترامب 
ي��دع جماًل  “مبا ل  الإث��ب��ات كبري 
اأن  ي��ج��ب  ال���ع���دل  لل�سك”ووزير 
ياأخذ يف العتبار املخاطر احلقيقية 
للعنف الذي ميكن اأن تثريه لوائح 
الإدان�����ات -وه���و تهديد  اأو  الت��ه��ام 
ال�سابق.  الرئي�ض  ب��ه  ل��وح  ان  �سبق 
وهذه املع�سلة دليل على اأن النظام 

مري�ض ...
*اأ�ستاذة مميزة وفقيهة 
يف القانون، متخ�س�سة يف 
الوليات املتحدة، امل�سائل 
ال�سيا�سية والجتماعية 
والقانونية “املحكمة العليا”، 
جامعة باري�ض نانتري -جامعة 
باري�ض لوميري.

بالدفاع  ق�سمه  يخالف  رئي�ض  �سد 
عن الد�ستور.

    ثم عار�ض اجلمهوريون اأي �سكل 
تعلق  عندما  التحقيق.  اأ�سكال  من 
الأمر باإن�ساء جلنة    م�ستقلة، مثل 
ح��ق��ق��ت يف هجمات  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة 
م�سرتكة  جل��ن��ة  اأو  ���س��ب��ت��م��رب   11
اأع�ساء  م��ن  )ت��ت��األ��ف  ل��ل��ك��ون��غ��ر���ض 
ن�سف  وال���ن���واب(،  ال�����س��ي��وخ  جمل�ض 

اجلمهوريون امل�سروع.
بيلو�سي،  نان�سي  �سكلت  وعندما     
رئي�سة جمل�ض النواب، جلنة خا�سة 
اإىل و�سع  �سعوا  النواب،  يف جمل�ض 
اأع�����س��ائ��ه��م الأك����ر ت��ط��رف��اً هناك، 
مثل جيم جوردان، الذي رمبا يكون 

متورًطا يف الهجوم. 
  رف�ست نان�سي بيلو�سي م�ساركتهم، 
ث���م ام��ت��ن��ع زع��ي��م اجل��م��ه��وري��ني يف 
مكارثي  ك��ي��ف��ني  ال����ن����واب  جم��ل�����ض 
ع��ن ت��ع��ي��ني اأع�����س��اء اآخ���ري���ن، وهو 
م���ا ي��ع��ات��ب��ه ع��ل��ي��ه م��ع�����س��ك��ره الآن، 
وُينظر اإليه على اأن�����ه اأعظ����م هدية 

للدميقراطيني.
 ومع ذلك، على الرغم من انتقادات 
التحقيق  جلنة  ف��اإن  اجلمهوريني، 
الكابيتول  مبنى  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  يف 
النهاية من احلزبني، لأنها  هي يف 
اجلمهوريني  م����ن  اث����ن����ني  ت�������س���م 
-والأكر من ذلك، من املحافظني 
ب�����س��دة: ل��ي��ز ت�����س��ي��ن��ي )اب���ن���ة نائب 
الرئي�ض ال�سابق جورج دبليو بو�ض( 

واآدم كينزينجر.
   اتفق الثنان على تاأجيل اأو حتى 
ال�سيا�سية  مب�سريتهما  الت�سحية 
احلقيقة  اإىل  ال��و���س��ول  اأج����ل  م��ن 
6 ي��ن��اي��ر. وكالهما  اأح����داث  ب�����س��اأن 
ما  وع������ادة  رئ��ي�����س��ًي��ا.  دوًرا  ي��ل��ع��ب 
ال��ت��ي، مثل  ل��ي��ز ت�سيني ه��ي  ت��ك��ون 
امل���دع���ي ال���ع���ام، ت��ع��ل��ن ع���ن ح�سور 
والتهم  الرهانات  وت�سرح  ال�سهود، 
امل��ح��ت��م��ل��ة. ك��م��ا اأن���ه���ا ت��ت��وج��ه اىل 

ال�������ق�������رارات  اإن  وامل���������س����ت����ق����ل����ني. 
العليا  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  ال���رادي���ك���ال���ي���ة 
 2022 يونيو  نهاية  يف  ال�����س��ادرة 
-ال�����ت�����ي ت����راج����ع����ت ع�����ن احل������ق يف 
فيما  التنظيم  وتعقيد  الإجها�ض، 
والحتبا�ض  الأ�سلحة  بحمل  يتعلق 
التغيري  ه��ذا  احل��راري -ت�ساهم يف 
ع����ن����وان عمل  ب��ن��ف�����ض  ال����������راأي،  يف 
تتحرك  اخل��ط��وط  ب���داأت  اللجنة. 
قادمة  الن�سفية  والن��ت��خ��اب��ات   ...

قريباً جداً.

فارق كبري يف 
موقف اجلمهوريني

�سّوت   ،1973 ع����ام  يف  ب��ي��ن��م��ا     
���س��ت��ة ج��م��ه��وري��ني م��ن��ت��خ��ب��ني من 
اللجنة  يف  ي��ج��ل�����س��ون   17 اأ����س���ل 
لعزل  ال��ن��واب  مبجل�ض  الق�سائية 
ريت�سارد نيك�سون، وكان العديد من 
ال�سيوخ  جم��ل�����ض  يف  اجل��م��ه��وري��ني 
عام  ل��ل��ع��زل  للت�سويت  ي�����س��ت��ع��دون 
يف  ن��ي��ك�����س��ون  “ا�ستقال   1974
فقط  الت�سويت”،  ق��ب��ل  ال��ن��ه��اي��ة 
“من  منتخبني  جمهوريني  ع�سرة 
�سوتوا   ”200 م����ن  اأك������ر  ب����ني 
جمل�ض  يف  الثانية  ت��رام��ب  لإق��ال��ة 
وكانوا   .2021 يناير  يف  ال��ن��واب، 
الإعالم  و�سائل  يف  لهجمات  هدًفا 
وت���ه���دي���دات م���ن م��ع�����س��ك��ره��م ومن 
الغالب  ت��رام��ب، وق����رروا يف  اأت��ب��اع 

عدم جتديد تر�سحهم.
   الذين جتروؤوا على الوقوف مرة 
التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  اأخ���رى 
حل���زب���ه���م يف ����س���وء ان���ت���خ���اب���ات 8 
عليهم  ك����ان  ال��ن�����س��ف��ي��ة،  ن��وف��م��رب 
م����واج����ه����ة م���ر����س���ح���ني م���وؤي���دي���ن 
تعر�سوا  م����ا  وك����ث����رياً  ل����رتام����ب، 
للهزمية. وهكذا خ�سرت ليز ت�سيني 
 12 ال��ت��م��ه��ي��دي��ة يف  الن���ت���خ���اب���ات 
الفور  على  واأع��ل��ن��ت   ... اأغ�سط�ض 

تر�سحها للرئا�سية عام 2024.

ال��ق��ن��وات موجودة،  ه���ذه  ت����زال  ل   
ي�سمل  الإع����الم����ي  امل�����س��ه��د  ول���ك���ن 
الكابل  ق���ن���وات  م���ن  ال��ع��دي��د  الآن 
الجتماعية،  وال�سبكات  والإنرتنت 
حيث ت�سود املعلومات الزائفة، التي 

ا دوًرا. تلعب اأي�سً
اجلمهوريني  ه������وؤلء  اأن  ن��ع��ل��م     
امل���ق���ت���ن���ع���ني ب�������اأن ت�����رام�����ب ف������از يف 
النتخابات “اأكر من 50 باملائة” 
رئي�ض غري  بالتايل  بايدن  واأن جو 
�سرعي وغري قانوين، ل ي�ساهدون 
قنوات اأي بي �سي اأو �سي بي ا�ض اأو 
قنوات  يف�سلون  اإن��ه��م  ان.  ان  �سي 
اأو  وان  اأم���ري���ك���ا  اأو  ن���ي���وز  ف��وك�����ض 
ق�سارى  ت��ب��ذل  ال��ت��ي  ن��ي��وز،  ماك�ض 

اجلمهوريني املعتدلني، يف حماولة 
ي�سكلها  ال��ت��ي  باملخاطر  لإقناعهم 
الرتامبيون على النظام الأمريكي 
ترامب  يكون  “لن  اأنف�سهم:  وعلى 
اأرادت  هنا ولكن �سيبقى ع��ارن��ا«.    
اللجنة اأن تعّرف ال�سعب الأمريكي 
مبا مت الك�سف عنه وال�سهادات التي 
اأول  بث  خ��الل  من  عليها،  ح�سلت 
ال�سيف يف  ا�ستماع يف  واآخ��ر جل�سة 
بينما يف عام  ول��ك��ن  ال����ذروة.  وق��ت 
الأمريكيني  1973 �ساهد غالبية 
اإحدى القنوات الأر�سية الرئي�سية 
باإمكانهم  ك���ان  وب��ال��ت��ايل  ال��ث��الث، 
جميًعا الو�سول اإىل نف�ض املحتوى، 

مل يعد هذا هو احلال اليوم.

ل��ت�����س��وي��ه عمل  ق�������س���ارى ج����ه����ده 
بال�سلوك  اأع�سائها  واتهام  اللجنة 
احل����زب����ي وال���ع���ن���ف ����س���د ت���رام���ب، 
املوؤامرة  اأن��واع نظريات  ملّوحا بكل 
التي تهدف اإىل ت�ستيت النتباه عن 

احلقائق املعرو�سة اأمام اللجنة.
   هذا هو ال�سبب يف اأن تاأثري جل�سات 
اللجنة يف 6 يناير �سيكون بال �سك 
اأقل من تاأثري جلنة ووترغيت. ان 
باأن  املقتنعون  ل��رتام��ب،  امل��وؤي��دي��ن 
النتخابات �ُسرقت منه، لن يغرّيوا 

راأيهم.
   وم����ع ذل�����ك، خ����الل ���س��ي��ف عام 
مالحظة  م�����ن  مت���ك���ن���ا   ،2022
املعتدلني  ب���ني  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ت���غ���رّيات 

وتقلي�ل  املو�س�����وع،  لتجنب  جهدها 
خطورة التمرد يف مبنى الكابيتول 

يف 6 يناير.
   وه��ك��ذا، خ���الل الخ��ت��ب��ار الأول، 
تاأجيل  ن��ي��وز يف  ف��وك�����ض  ت��رغ��ب  مل 
تاكر  ال���ن���ج���م  م���ق���دم���ه���ا  ب���رن���ام���ج 
ب��ل ف�سلت  ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ة،  ك��ارل�����س��ون 
هذا  خ����الل  اإع������الن  اأي  ب���ث  ع����دم 
نف�ض  يف  بثه  يتم  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج 
وق���ت ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة، خ��وًف��ا م��ن اأن 
ي���غ���رّي م�����س��اه��دوه��ا اأث����ن����اء ف���رتات 
اإعادة  الراحة التجارية وي�سادفون 
قنوات  خالل  من  اجلل�سات  اإر�سال 

اأخرى.
   ع��الوة على ذل��ك، بذل كارل�سون 

هناك قوا�سم م�سرتكة بني اأفعال الرئي�سني اجلمهوريني، لكن ال�سرر الذي اأحلقه ترامب اأخطر من �سرر �سلفه البعيد

لي�ض من حق جلنة التحقيق توجيه التهامليز ت�سيني واآدم كينزينجر خالل جل�سة ا�ستماع يف جلنة التحقيق يف هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول هيل

الهجوم على الكابيتول ورطة �سيا�سية وق�سائية

تاأثري جل�سات اللجنة يف 6 يناير �سيكون بال �سك اأقل من تاأثري جلنة ووترغيت
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العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :رويال جروب انف�ستمن ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4528061 

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سهاب احمد على ح�سني العبيدىل من 7.5 % اإىل %8

 تعديل ن�سب ال�سركاء / امري حممد على عبدالقادر من 30 % اإىل %92

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد فواز حجازى

تعديل اإ�سم جتاري من/ رويال جروب انف�ستمن ذ.م.م

ROYALE GROUP INVESTMENT L.L.C

اإىل/ جمموعة ريجالي�ض لال�ستثمار ذ.م.م

REGALIS GROUP INVESTMENT L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

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

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سالون ران�سي للرجال

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3946898 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يونا�ض علم �سجر قربو %100

تعديل مدير / اإ�سافة يونا�ض علم �سجر قربو
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سرور �سعيد على �سامل الغالبى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون ران�سي للرجال
RANCY GENTS SALON

اإىل/ �سالون ران�سى للرجال - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
RANCY GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :د�سريت وييجري�ض لل�سياحة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4433301 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فرزانه �سبري �سبري %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كانهايا لل بهاجريات مال %50
تعديل مدير / اإ�سافة كانهايا لل بهاجريات مال

تعديل مدير / حذف فيجيل ايالمبيلى رافيندران ايالمبيلى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد على غلوم مو�سى العبيدىل

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ د�سريت وييجري�ض لل�سياحة
DESERT VOYAGERS TOURISM

اإىل/ د�سريت وييجري�ض لل�سياحة ذ.م.م
DESERT VOYAGERS TOURISM L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :جوينتيك للمقاولت الكهروميكانيكية

رخ�سة رقم:CN 1017620 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سهزاد احمد حممد �سعيب %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سهزاد احمد حممد �سعيب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سلطان �سعيد �سامل را�سد ال�سام�سى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ جوينتيك للمقاولت الكهروميكانيكية
JOINTECH ELECTROMECHANICAL CONTRACTING

اإىل/ جوينتيك للمقاولت الكهروميكانيكية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
JOINTECH ELECTROMECHANICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة املقاولت الكهربائية  4220904
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة املقاولت امليكانيكية  4220903

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات ادارة املن�ساأت  8211010
 تعديل ن�ساط / حذف تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية  4321001

اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سمع لعمال ال�ستائر وتنجيد

رخ�سة رقم:CN 3883404 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سمع لعمال ال�ستائر وتنجيد

SHAMA CURTAINS AND UPHOLSTERY WORKS
اإىل/ �سمع البالد لل�سيانة العامة

SHAMA ALBELAD GENERAL MAINTENANCE
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال الطابوق 4330001

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال الطالء والدهانات للمباين  4330003
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال التطيني للمباين )البال�سرت(  4330009
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تبليط الأر�سيات واجلدران  4330019

 تعديل ن�ساط / حذف تنجيد الأثاث املنزىل  9524003
 تعديل ن�ساط / حذف ق�ض وتف�سيل ال�ستائر  9524002

اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :كرون �ستار خلدمات التو�سيل

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4415514 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اح�سان اهلل ذوالفقار احمد %50

تعديل مدير / اإ�سافة اح�سان اهلل ذوالفقار احمد
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سد على ذوالفقار احمد %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد �سعيد عتيق �سامل اخلمريى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ كرون �ستار خلدمات التو�سيل

CROWN STAR DELIVERY SERVICES
اإىل/ كرون �ستار خلدمات التو�سيل ذ.م.م

CROWN STAR DELIVERY SERVICES L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :جالك�سي جرانت لعمال املطابخ

رخ�سة رقم:CN 1342812 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة عبدالرحمن خري اهلل الق�ساب

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالرحمن خري اهلل الق�ساب  %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / يو�سف عبدالرحمن يو�سف احلمادى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / يو�سف عبدالرحمن يو�سف احلمادى من 100 % اإىل %51
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 400000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ جالك�سي جرانت لعمال املطابخ

GALAXY GRANT KITCHEN WORKS
اإىل/ جالك�سي جرانت لأعمال املطابخ ذ.م.م

GALAXY GRANT KITCHEN WORKS L.L.C
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :كافترييا ميني ماك�ض

رخ�سة رقم:CN 1676758 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد را�سد بوك كولجنارا  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد نا�سر �سعيد حممد الزعابى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل موؤ�س�سة مهنية

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافترييا ميني ماك�ض
MINI MAX CAFETERIA

اإىل/ تي كيف كافيه
 TEA CAVE CAFE 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بي�ست فام لتجارة العامة

رخ�سة رقم:CN 2864480 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد �سانى ادافانافالبيل عبدو

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بي�ست فام لتجارة العامة
BEST FARM GENERAL TRADING

اإىل/ ب�ست فارم للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
BEST FARM GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بيل�سان للمقاولت وال�سيانة العامة 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 4281483 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عائ�سه على ح�سني احلو�سنى %100

تعديل مدير / اإ�سافة عائ�سه على ح�سني احلو�سنى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عائ�سه على ح�سني احلو�سنى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ان�ض حممد �سباكى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بيل�سان للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
BILSAN CONTRACTING & GENERAL MAINTINANCE L.L.C

اإىل/ نور الربيع للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
NOUR ALRABE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :جرين وي لتدوير النفايات

رخ�سة رقم:CN 2432921 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة دي�سلى جون�سون جون�سون %50

تعديل مدير / اإ�سافة كوتاكوندا فينكاتي�سام كوتاكوندا ل�ساياه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كوتاكوندا فينكاتي�سام كوتاكوندا ل�ساياه %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �ساحله �سيخ حممد باقي�ض
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ جرين وي لتدوير النفايات

GREEN WAY RECYCLING
اإىل/ جرين وي لتدوير النفايات ذ.م.م

 GREEN WAY RECYCLING L.L.C
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ا�ستوديو و حمالت بوغونيا ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2736698 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدال�سافى بونريى عبدالرحمن من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدال�سافى بونريى عبدالرحمن من 49 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف الريح احمد حممد احلمريى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ا�ستوديو و حمالت بوغونيا ذ.م.م

BEGONIA STUDIO AND STORES L.L.C

اإىل/ ا�ستوديو و حمالت بوغونيا - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

BEGONIA STUDIO AND STORES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اكادمية دوك�ستا ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 4576125 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ اكادمية دوك�ستا ذ.م.م

DOCSTA ACADEMY L.L.C

اإىل/ معهد دوك�ستا للتعليم ذ.م.م

DOCSTA INSTITUTE L.L.C

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

التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :البيت الخ�سر للخ�سروات والفواكة

رخ�سة رقم:CN 1309470 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد امري بوتانبيدييكال %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابوبكر حممد ابوبكر الها�سمى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ البيت الخ�سر للخ�سروات والفواكة

GREEN HOUSE VEGETABLES & FRUITS

اإىل/ البيت الخ�سر للخ�سروات والفواكة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

GREEN HOUSE VEGETABLES & FRUITS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بقالة ابوفواز

رخ�سة رقم:CN 1043498 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد طناف بخيت طناف املنهاىل  %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سوكت على كودوجنازهى فالبيل  %49
تعديل مدير / اإ�سافة �سوكت على كودوجنازهى فالبيل

تعديل وكيل خدمات / حذف ح�سني طالب ح�سني املن�سورى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف كو�سري نارايانان

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة ابوفواز
ABU FAWAZ GROCERY

اإىل/ بقالة ابو فواز ذ.م.م
  ABU FAWAZ BAQALA L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ال�سامل للرعاية ال�سحية

رخ�سة رقم:CN 2008643 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 90000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سامل للرعاية ال�سحية

ALSHAMEEL HEALTH CARE

اإىل/ مركز ال�سامل الطبي جممع طبي - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
AL SHAMEEL MEDICAL CENTER MEDICAL COMPLEX - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان / من اأبوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 16 - ق 4 - ط 4 - مكتب رقم 501 58936 
 202202614678   1-16 �سرق  الزاهية  اأبوظبي  اإىل  را�سد  جوعان  احمد  حممد   : املالك 

202202614678  عبدالرحيم عبداهلل جعفر
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/8237

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/10 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سنمار لنظمة النارة )�ض.ذ.م.م( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                     الو�سف             �سعر التقييم  

                            اأجهزه ومعدات يف اأنظمة الناره               52،750 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 70363
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/7966

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/10 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده روابي النور للتجارة �ض.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                 الو�سف                          �سعر التقييم  

                                        اأثاث واأحذيه وحقائب ن�سائيه                 27،270 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  254/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوي : طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن الر�ض الكائنة يف دبي ، مر�سى دبي، رقم الأر���ض 50، املنطقة ، 
املديونية وقدرها  با�ستالم و�سرف كامل مبلغ  التنفيذ  والت�سريح لطالب   ، 37،678 قدم مربع  دبي، م�ساحتها  مر�سى 
534،779،479 درهم )خم�سمائة اأربعة وثالثون مليون و�سبعمائة ت�سعة و�سبعون الف واأربعمائة وت�سعة و�سبعون درهم( 
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عربي ودويل

•• الفجر -اإيليا جوكريت 
ترجمة خرية ال�سيباين

كانت  اأ�سهر،  ثمانية  يف  الثانية  للمرة  تباعا:     
 30 يف  ع�سكري.  لنقالب  م�سرًحا  فا�سو  بوركينا 
تــراوري  اإبراهيم  النقيب  رجــال  اأطــاح  �سبتمرب، 
باملقدم بول هرني �سانداوغو داميبا، الذي كان قد 
بعد  يناير،  نهاية  يف  ال�سلطة  على  بــدوره  ا�ستوىل 

يوم من ال�سطرابات يف واغادوغو.

انقالب جديد يف بوركينا فا�سونفوذ فرن�سا يتال�سى

رغم اخلطاب املناه�ض لفرن�سا:

انقالب بوركينا فا�شو: التاأثري الرو�شي خدعة ووهم...!
من م�سلحة املوؤثرين املوالني لرو�سيا تقدمي التناف�ض بني فرن�سا ورو�سيا على اأنه النق�سام الرئي�سي الذي اأدى اإىل هذا النقالب

ت�شل�شل الأحداث يلقي بظالل من ال�شك على اإمكانية تدخل رو�شي اآخر يف اأفريقيا �شد فرن�شا
اتهم  ال����ف����و�����س����ى،  خ�������س���م  يف     
اجلي�ض  الأث���ن���اء  يف  الن��ق��الب��ي��ون 
الفرن�سي بتقدمي مالذ لداميبا يف 
قاعدة ع�سكرية للتح�سري لهجوم 
م�ساد “يف اأعقاب رغبتنا الرا�سخة 
جاهزين  ���س��رك��اء  اإىل  ال��ذه��اب  يف 
�سد  قتالنا  يف  مل�ساعدتنا  اآخ��ري��ن 
هوجمت رموز الوجود  الإرهاب”. 
الفرن�سي يف بوركينا فا�سو مبا�سرة 
من قبل م��وؤي��دي الن��ق��الب، حيث 
ثالثي  علًما  باعتزاز  بع�سهم  رفع 

الألوان اآخر: علم رو�سيا.
النقالبيني  ذك����ر  ي���ت���اأّخ���ر  مل     
يف  اآخرين”،  “�سركاء  عن  للبحث 
اإىل مايل  بالذين و�سلوا  التذكري 
املجاورة يف مايو 2021: املرتزقة 
الرو�ض من جمموعة فاغرن، التي 

ميلكها يفغيني بريغوجني.
ال���رو����س���ي، الذي  الأول���ي���غ���ار����ض     
اعرتف موؤخًرا باأنه على راأ�ض هذا 
اجلي�ض املوازي املنت�سر يف �سوريا اأو 
الفور  على  قدم  ليبيا،  اأو  اأوكرانيا 
دعمه للكابنت تراوري، متاًما كما 
بانقالب  يناير  يف  رح��ب  ان  �سبق 

ه��ج��وًم��ا م�����س��اًدا م��ن ق��ب��ل داميبا 
“اإذا كان  اأثناء النقالب، حمدًدا: 
اآخ��رون اليوم ميكن ان  لنا �سركاء 
يدعمونا، ل تروا بال�سرورة رو�سيا 
“. وعلى اذاعة فرن�سا الدولية، مل 
يغلق الباب اأمام �سراكة مع فرن�سا، 
مع  اأخ����رى،  “�سروط”  وف��ق  لكن 
دعوة فرن�سا اإىل عدم “التدخل يف 

�سوؤوننا«.
ي���اأت���ي يف مناخ  »ه�����ذا الن���ق���الب    
اأ�سبح فيه النقا�ض حول ال�سراكات 
ال�سرتاتيجية مع القوى الأجنبية 
يلخ�ض اإيفان جوي�ساوا.  حمددا”، 
وم���ن ال�����س��اب��ق لأوان�����ه م��ع��رف��ة ما 
�ستقع  ف��ا���س��و  ب��ورك��ي��ن��ا  ك���ان���ت  اإذا 
يفغيني  حافظة  يف  نهائي  ب�سكل 
املقابل،   يف  ومرتزقته.  بريغوجني 
فات  فقد  م��ايل،  جلارتها  بالن�سبة 
فاغرن  و���س��ول  اأدى  فعال:  الأوان 
عام 2021 اإىل انفجار النتهاكات 
التي ارتكبها اجلي�ض النظامي �سد 
امل��دن��ي��ني ه���ن���اك، وب��ال��ت��ايل زي���ادة 
اجلماعات  ل��دى  التجنيد  ق���درات 

الإرهابية.

“بحقبة  حينها  م�����س��ي��دا  دام��ي��ب��ا، 
ال�ستعمار”.  اإن���ه���اء  م��ن  ج��دي��دة 
ي��وم الأح����د، ع���رّبت و���س��ائ��ل اإعالم 
“لقد  ابتهاجها:  عن  الأوليغار�ض 
الفرن�سية  الإم��رباط��وري��ة  ان��ه��ارت 

ال�ستعمارية اجلديدة«.
   »ك���ل ج��م��ال ه���ذا الن���ق���الب هو 
ن��ت��اج ع��م��ل ع��ل��ى م��رح��ل��ت��ني: عمل 
�سعبية  ت��ع��ب��ئ��ة  ت��ب��ع��ت��ه  ع�����س��ك��ري 
اأث���ارت���ه���ا ت�����س��ري��ح��ات ن���ارّي���ة �سد 
غي�ساوا،  اإيفان  يالحظ  فرن�سا”، 
النزاعات  حتليل  يف  ب��اح��ث  اأ���س��ت��اذ 
بروك�سل  م���در����س���ة  يف  ال���دول���ي���ة 
كنت(  )جامعة  الدولية  للدرا�سات 
ال�ساحل،  منطقة  يف  واملتخ�س�ض 
داميبا  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  ه����ذه  و”دفعت 
ورجاله اإىل التخلي عن ال�سلطة«.

الرو�سية،  الدعاية  ب�سبب  ال�سعور 
ل��ك��ن��ه ل ي��ن��ب��ع م���ن ال���رو����ض: فهو 
نائية  م��ن��اط��ق  ��ا يف  اأي�����سً م���وج���ود 
ب�سكل  ال�����س��ك��ان  ي��رت��ب��ط  ل  ح��ي��ث 
كبري اأو معر�سون ملوؤثرين موالني 

لرو�سيا«.
ل����زي����ادة غ�سب     راف���ع���ة ع��م��ل��ي��ة 
ل��ك��ن م���ن غ���ري املرجح  اجل����م����وع، 
الو�سع  يف  ت��ق��دم  اأي  ي��رتج��م  اأن 
اإثارة امل�ساعر املعادية  الأمني. بعد 
للفرن�سيني اأثناء النقالب، بدا اأن 
ي��ري��د الرتاجع  ت����راوري  ال��ك��اب��نت 

مبجرد الفوز بال�سلطة.
   ع��ل��ى ق��ن��اة ف��رن�����س��ا 24، الأح���د 
اجلديد  ال�سّيد  اأع��ل��ن  اأك��ت��وب��ر،   2
“لوطن الرجال ال�سرفاء”، اأخرًيا، 
اأن فرن�سا قد دعمت  اأن��ه ل يعتقد 

لال�ستعمار”.  واملناه�سة  املحررة 
الرئي�ض  ا�ستخدمه  تعبوي  خطاب 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني اي�����س��ا يف كلمة 
يف  ال��ت��دخ��ل  لتربير  �سبتمرب   30

اأوكرانيا.
   ومهما كان الدور املحتمل لرو�سيا 
يف هذا النقالب اجلديد يف بوركينا 
فا�سو، فاإن الو�سع املاأ�ساوي للبالد 
ي��ف�����س��ر اأ����س���ي���اء ك���ث���رية. ق��ب��ل اأي����ام 
تعر�ست  الن����ق����الب،  م���ن  ق��ل��ي��ل��ة 
قافلة ع�سكرية متجهة اإىل مدينة 
جيبو، املحا�سرة من قبل جهاديي 
لهجوم.  ف���رباي���ر،  م��ن��ذ  ال���ق���اع���دة 
ُقتل اأحد ع�سر جندًيا ر�سمًيا، لكن 
اأع��ل��ى من  ي��ك��ون  ع���دد القتلى ق��د 
ذل���ك ب��ك��ث��ري. وق��ب��ل ه���ذا احل���ادث 
ب��ي��وم، ك��ان امل��ق��دم داميبا ق��د وعد 

اأزمة اأمنية متنامية
   ل��ك��ن ت�����س��ل�����س��ل الأح�������داث يلقي 
اإمكانية  ع��ل��ى  ال�����س��ك  ب��ظ��الل م��ن 
اأفريقيا �سد  اآخر يف  تدخل رو�سي 

فرن�سا. 
ت�سخيما  هناك  اأن  الوا�سح  “من 
على  امل��دب��رة  امل�سللة  للمعلومات 
خالل  م��ن  الجتماعية  ال�سبكات 
الدعاية  ونقل  خارجية،  ت��اأث��ريات 
يوؤكد  ���س��ب��ا،  كيمي  م��ث��ل  ال��رو���س��ي��ة 
اإيفان جوي�ساوا، لكن من م�سلحة 
تقدمي  لرو�سيا  امل��وال��ني  املوؤثرين 
على  ورو�سيا  فرن�سا  بني  التناف�ض 
اأدى  ال��ذي  الرئي�سي  النق�سام  اأن��ه 

اإىل هذا النقالب. 
وه��ن��ا ي��ج��ب ع���دم ال���وق���وع يف هذا 
الفخ. اإنه ين�سجم مع �سردّية رو�سيا 

اإيفان  يذّكر  يف منطقة ال�ساحل”، 
خ�سارة  ي��ع��ي��د  ال�����ذي  غ���وي�������س���اوا، 
فا�سو  بوركينا  يف  لنفوذها  فرن�سا 
عام  ك��وم��ب��اوري  بليز  �سقوط  اىل 

.2014

تراجع
   »ع��ل��ى م���دى ع�����س��ر ���س��ن��وات، مل 
الإرهاب  �سد  فرن�سا  ح��رب  تنجح 
يف منطقة ال�ساحل. ولدى ال�سكان 
�سد  وام��ت��ع��ا���ض  ا���س��ت��ي��اء  املحليني 
القوات  ��ا �سد  اأي�����سً ول��ك��ن  دول��ه��م، 
الأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي م��ن امل��ف��رت���ض اأن 
بذلك.  القيام  وف�سلت يف  حتميهم 
اأن هذه  ي��ع��ت��ق��دون  اأ���س��ب��ح��وا  ل��ق��د 
اجلهاديني،  مع  متواطئة  ال��ق��وات 
ي�������س���رح ال����ب����اح����ث، وت���ف���اق���م ه���ذا 

“با�ستعادة  ب�  البوركينابي  ال�سعب 
املنطقة«.

على  الآن  اجل��ه��ادي��ون  ي�سيطر     
40 باملائة من الأرا�سي الوطنية. 
ووفق بيانات منظمة غري حكومية، 
النزاعات  حتديد  م�سروع  جمعية 
فقد  الأح�����داث،  وب��ي��ان��ات  امل�سلحة 
باملائة   76 بن�سبة  احل���وادث  زادت 

هذا العام مقارنة بعام 2021. 
برخان  ع��م��ل��ي��ة  اع����ت����ربت  ك���م���ا     
التي  الإره���اب،  ملكافحة  الفرن�سية 
امل���ا����س���ي ومل  ان���ت���ه���ت يف ف����رباي����ر 
بوركينا  على  خ��ا���ض  ب�سكل  ت��رك��ز 
فا�سو، غري فعالة من قبل غالبية 
كانت  “لطاملا  امل��ح��ل��ي��ني.  ال�����س��ك��ان 
ه�����ذه ال����دول����ة واح�������دة م����ن اأك����ر 
ال��دول ت��ردًدا يف الوجود الفرن�سي 

تعود خ�سارة فرن�سا لنفوذها يف بوركينا فا�سو اإىل �سقوط بليز كومباوري عام 2014

هل �سيحط مرتزقة فاغرن الرحال يف بوركينا فا�سو؟متظاهرون يرفعون العلم الرو�سي

من ال�شابق لأوانه معرفة ما اإذا كانت بوركينا فا�شو �شتقع ب�شكل نهائي يف جيب يفغيني بريغوجني ومرتزقته

ترامب يطلب تدخل املحكمة العليا ب�شاأن الوثائق 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

ط��ل��ب ال��رئ��ي�����ض الأم���ريك���ي ال�����س��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب من 
ال��ت��دخ��ل يف  ال��ث��الث��اء  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  العليا  املحكمة 
ال�سيف يف  التي �سودرت هذا  بالوثائق  املتعلقة  الق�سية 

مقر اإقامته يف مارالغو بولية فلوريدا.
املحكمة  اإىل  ع��اج��ال  امل��ل��ي��اردي��ر اجل��م��ه��وري طلبا  ووج���ه 
العليا ملنع وزارة العدل من فح�ض مئة وثيقة حتمل ختم 

“�سرية” �سبطت يف هذه املنا�سبة.
التي  التفتي�ض  عملية  ب�سرعية  الطلب  ه��ذا  يتعلق  ول 
ق���ام���ت ب��ه��ا ال�����س��رط��ة ال���ف���درال���ي���ة يف اآب-اأغ�������س���ط�������ض يف 
يت�سمن  ب��ل  الق�سية،  جوهر  اإىل  يتطرق  ول  م��ارالغ��و 

اعرتا�سا على قرار �سادر عن حمكمة لال�ستئناف ي�سمح 
للوزارة بالتدقيق يف الوثائق من دون انتظار نتائج عمل 
خبري م�ستقل م�سوؤول عن مراجعة الوثائق البالغ عددها 
األفا التي متت م�سادرتها. لكن املحكمة العليا التي   11
اأجرى دونالد ترامب تعديالت عميقة فيها خالل وليته 
الرئا�سية، لي�ست ملزمة قبول ا�ستئنافه. وهي ت�سم �ستة 
�سببت  لكنها  الت�سعة،  اأع�سائها  ب��ني  حمافظني  ق�ساة 
التي  حملته  يف  دعمه  رف�سها  ذل��ك  يف  مب��ا  انتكا�سات  ل��ه 
اجلديدة  القانونية  املعركة  هذه  تتعلق  النتخابات.  تلت 
باأر�سيف البيت الأبي�ض. فعندما ترك ال�سلطة يف كانون 
الثاين-يناير 2021، اأخذ دونالد ترامب �سناديق كاملة 
من الوثائق، بينما يلزم قانون �سدر يف 1978 اأي رئي�ض 

اأمريكي باإر�سال كل ر�سائله اللكرتونية والورقية ووثائق 
العمل الأخرى اخلا�سة به اإىل الأر�سيف الوطني.

ويف كانون الثاين-يناير 2020، �سلم 15 �سندوقا راأى 
فح�سها  بعد  اآي(  بي  )اف  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب 
اأنه قد يكون يحتفظ بوثائق اأخرى يف منزله الفاخر يف 
مارالغو. وتوجه رجال مكتب التحقيقات الفدرايل اإىل 
مقتنعني  واأ�سبحوا  حزيران-يونيو  يف  اأوىل  م��رة  هناك 

باأنه مل يتم ت�سليم جميع الوثائق لهم.
اآب-اأغ�سط�ض قاموا بعملية تفتي�ض غري  ويف الثامن من 
بوثائق  “الحتفاظ  ب�����س��اأن  م��ذك��رة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  م�سبوقة 
و�سادروا  فدرايل”،  حت��ق��ي��ق  ���س��ري  و”عرقلة  �سرية” 

حوايل ثالثني �سندوًقا اآخر.

اإيران ت�شتدعي ال�شفري الربيطاين 
•• لندن-رويرتز

اأفادت وكالة ت�سنيم الإيرانية �سبه الر�سمية لالأنباء اأم�ض الأربعاء باأن وزارة 
“تعليقات تنطوي  اخلارجية ا�ستدعت ال�سفري الربيطاين يف طهران بعد 

على تدخل” من جانب وزارة اخلارجية الربيطانية.
اإن  الإيرانية  اخلارجية  ب��وزارة  الغربية  اأوروب���ا  ل�سوؤون  العام  املدير  وق��ال 
“اجلانب الربيطاين يظهر باإ�سداره ت�سريحات اأحادية اجلانب اأن له دورا 
يف ال�سيناريوهات العدوانية لالإرهابيني الذين ين�سطون �سد اجلمهورية 
واأ�ساف اأن ت�سريحات لندن املتعلقة ب�سوؤون داخلية اإيرانية  الإ�سالمية”، 
“ت�ستند لتاأويالت زائفة وا�ستفزازية«. واأعلنت وزارة اخلارجية الربيطانية 
يوم الثنني اأنها ا�ستدعت القائم بالأعمال الإيراين، وهو اأعلى دبلوما�سي 
اإيراين يف بريطانيا، ب�ساأن قمع الحتجاجات يف اأعقاب وفاة ال�سابة مه�سا 

اأميني اإثر احتجاز ال�سرطة لها.

بعد التهديد بالنووي يف اأوكرانيا.. ما هو طوربيد »يوم القيامة« الرو�شي املدمر؟ •• القد�س-وكاالت

بو�ست” عن  “جيورزاليم  نقلت �سحيفة 
تقارير اأن رو�سيا ت�ستعد لختبار طوربيد 

بو�سيدون النووي، يف حني ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اأنها جتهل 
حتى اللحظة الكثري من املعلومات حوله. وقال م�سوؤول ع�سكري اأمريكي كبري يف 
اإفادة �سحافية، الثنني، اإن “وزارة الدفاع الأمريكية لي�ض لديها حالياً اأي معلومات 
عن اختبار طوربيد موجه رو�سي من طراز بو�سيدون النووي الأمر الذي من �ساأنه 
النووية  الرو�سية  التهديدات  املتحدة من  للوليات  ال�سرتاتيجي  املوقف  اأن يغري 
املحتملة«. وجاء البيان الأمريكي رداً على تقرير ل�سحيفة “لريبوبليكا” قال اإن 
النووية  الغوا�سة  احللفاء من وجود  الأطل�سي حذرت  �سمال  ا�ستخبارات يف حلف 

اإعالم غربية الطوربيد الرو�سي ب� “�سالح يوم القيامة” حيث ل توجد معلومات 
ت��رتاوح بني  اأنها  اإىل  النووية، ولكن تقديرات خمتلفة ت�سري  موؤكدة عن حمولته 
2 و100 ميغاطن، علماً اأن كل ميغاطن يعادل 1000 كيلوطن، وللمقارنًة، فاإن 
القنبلة التي اأ�سقطتها الوليات املتحدة على ناغا�ساكي اليابانية يف احلرب العاملية 
الثانية بلغت حمولتها 21 كيلوطناً. وذكر م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي ال�سابق 
“ت�سونامي  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  الرو�سي  ال�سالح  اأن   2021 يف  ف��ورد  كري�ستوفر 
نووي” من �ساأنه اأن ي�سرب ال�ساحل الأمريكي، واأن يرتك الإ�سعاع الذي �سيخلفه 
املدن ال�ساحلية غري �ساحلة لل�سكن عقوداً طويلة. وو�سف فورد الطوربيد الفائق 

اختربت  اأن��ه��ا  املحتمل  وم��ن  ال�سمايل  بالقطب  ك��ارا  بحر  ف��ى  بيلغورود  الرو�سية 
ب�”الطوربيد اخلارق«. وذكرت �سحيفة “ذا تاميز” اأم�ض اأنه ميكن لرو�سيا اختبار 
ال�سالح يف البحر الأ�سود، حيث ت�سن البحرية الرو�سية هجمات �ساروخية بالي�ستية 
اإن  الرو�سية،  “برافدا”  اأوكرانية خمتلفة. من جانبها قالت �سحيفة  على مواقع 
جمل�ض الأمن القومي والدفاع الأوكراين نفى التقارير  الإعالمية التي اأدت اإىل 
الرو�سي  ال�سالح  ب��ان  التقارير  تفيد  فيما  رو�سيا،  من  املعلومات”  “اإرهاب  زي��ادة 
طوربيد ميكن اإطالقه من غوا�سة وميكنه قطع ما ي�سل اإىل 6200 ميل ب�سرعة 
و�سائل  وو�سفت  ال�ساعة.  يف  كيلومرتاً   100 عن  قلياًل  يزيد  ما  وه��و  عقدة   56

وقال  �سحفية،  مقابلة  يف  بدائي  ب�سالح 
بالفعل  اأ���س��اف��ه  م��ت��اأك��د مم��ا  “غري  اإن����ه 
مع  مقارنًة  الرو�سية  القتال  ق��درات  اإىل 
النووية  اأو  التقليدية  الأ�سلحة  من�سات 
�سكان  اإي��ذاء  اأو  لقتل  اإرهابي م�سمم  “�سالح  اأن��ه  م�سيفاً  التي متلكها”.  الأخ��رى 
الع�سكرية دمييرتي  تا�ض  رئي�ض حترير جملة  وذكر  الأمريكية«.  ال�ساحلية  املدن 
ليتوفكني، اأن الغوا�سة الرو�سية بيلغورود و�سفن اأخرى من فئتها ميكنها اأن تو�سل 
ال�سمالية للوليات املتحدة«. كما  ال�سواحل  اإىل  12 طوربيد بو�سيدون،  اأكر من 
اأن يظل  امل��اء، واأن��ه ميكن   اأخ��رى حتت  ق��درات  “بو�سيدون”  اأن لطوربيد  اأو���س��ح 
اإىل ا�ستحالة ر�سده من طائرات  كامناً يف قاع املحيط �سنوات قبل تفعيله م�سرياً 

ال�ستطالع دون طيار.
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 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : ابراهيم حممد عي�سى عبداهلل احلمادي اجلن�سية :  الإمارات عن جزء من ح�سته 

البالغة 100% بن�سبة 99% والإحتفاظ لنف�سبة بن�سبة %1
اإىل كال من : الطرف الثاين : حممد فايز بوتان - اجلن�سية : الهند ، بن�سبة %50 

الطرف الثالث : جيثا كوجني�سو كوجني�سو فاز هابيلى او�سيف اجلن�سية الهند ، بن�سبة %49 
بال�سم التجاري )الرحال لل�سياحة(  ن�ساط الرخ�سة )�سياحة( ال�سكل القانوين )فردية(  واملرخ�ض من 

دائرة التنمية الإقت�سادية يف دبا احل�سن - ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 624908 
ال�سادرة بتاريخ  2012/10/10 يف دائرة التنمية الإقت�سادية دبا احل�سن.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبدالباقي ابراهيم جا�شم علي احلو�شني  
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006146/ 

اإىل املحكوم عليه : عبدالباقي ابراهيم جا�سم علي احلو�سني 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد احمد حممد ال�سح�سي الزعابي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 64324.0  
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003009 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يافيز فرناندو ياو 
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

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

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003004 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بديوي بالل  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/4 م.  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001772 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الوادي الأخ�سر للعقارات - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/19 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/3 م  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70459

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002783 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فقري حممد �سردار حممد  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/5 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  295/2021/223 انابات جتارية  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�سوع الدعوى : اإنابة من حمكمة ابوظبي الإبتدائية يف التنفيذ رقم 2021-1255 ت دخل - م ر - ت - اأ ظ -
طالب التنفيذ: �سركة ايكوثريم للمقاولت ذ م م - الإمارات واآخرون  

عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي  
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  

املطلوب اإعالنه : علي حممد �سادق البلو�سي مالك موؤ�س�سة غنتوت للنقل واملقاولت العامة - واخرون - الإمارات  
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/10/12 املوافق  الربعاء  اأنه يف يوم   : الإع��الن  مو�سوع 
الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن 
ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�ض وما عليها من 

بناء - املنطقة : ام �سقيم الثانية - رقم الر�ض 623 - امل�ساحة : 594.58 مرت مربع - املقدرة ب��� )10،000،000( درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : مقهى زد اي اف - �ض ذ م م  
العنوان : حمل رقم 1 ملك ال�سيخ املر بن مكتوم بن جمعه ال مكتوم - املمزر - ال�سكل 
الرخ�سة  ، رقم  م(  م  الواحد )ذ  ال�سخ�ض   - ذات م�سوؤولية حم��دودة  �سركة   : القانوين 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1629975  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   894729  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/4 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب 
�سعيد   بور   - دي��رة   - ال�سباب  را�سد لدعم م�ساريع  بن  914 ملك موؤ�س�سة حممد  رقم 
هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : جبل الحالم لتجارة املالب�ض - �ض ذ م م  
 B ا�ستدامة  دي��رة - بور�سعيد -  1 ملك حممد �سعيد ح��ارب -  العنوان : معر�ض رقم 
القيد  876649 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
بال�سجل التجاري : 1482862 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/6/21 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/6/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ض  املعني 
حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 04-2973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2973071  : فاك�ض 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور �سعيد  هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  مقهى زد اي اف - �ض ذ  لت�سفية 
 2022/10/4 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/10/4
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 مبوجب 
هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
جبل الحالم لتجارة املالب�ض - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/6/21 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/6/21
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن  اأي اعرتا�ض  وعلى من لديه 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2022/1/150903(
املنذرة : �سركة فجر دبي لالإن�ساءات املتميزة )ذ.م.م(

املنذر اإليها : �سوفت هاند لنقل الب�سائع )ذ.م.م(
اأوًل: تنبه املنذرة على املنذر اإليها خالل مدة الثالثون يوماً املحددة بهذا الإنذار �سرورة عمل الأتي: -

رقم )64(، والذي ميثل القيمة الإيجارية ور�سوم الكهرباء واملاء امل�ستحقة  ال�سيك  قيمة  عن  عبارة  درهم،   12000 وقدره  مبلغ  �سداد   .1
القيمة  من  ماي�ستجد  �سداد   .2 اإليها ل�سالح املنذرة للفرتة اإعتباراً من تاريخ 2022/4/10 م وحتى تاريخ 2022/7/9 م.  علي املنذر 
الإيجارية ور�سوم الكهرباء واملاء امل�ستحقة للمنذرة اإعتباراً من تاريخ 2022/10/10 م وحتي تاريخ الإخالء الفعلي للعني املوؤجرة. 3. �سداد 
مبلغ وقدره 5405.40 درهم، عبارة عن ر�سوم التاأجري من الباطن املفرو�سة ملجمع دبي لالإ�ستثمار و�سريبة القيمة امل�سافة عليها واملحددة 
بن�سبة 15% من القيمة الإيجارية ال�سنوية امل�ستحقة للفرتة من تاريخ 2021/10/10 وحتى تاريخ 2022/10/9 م ، وكذلك اأي�سا 
�سداد ما ي�ستجد منها اإعتباراً من تاريخ 2022/10/10 م وحتي تاريخ الإخالء الفعلي للعني املوؤجرة.  4. �سداد مبلغ وقدره 3000 درهم 
)ثالثة األف درهم(، عبارة عن غرامة ارجتاع ال�سيك رقم )64(، وذلك طبقاً لل�سرط رقم 2 من ال�سروط الإ�سافية عقد الإيجار.  ثانيا ً: 
املنذرة  �ستلجاأ  الإنذار،  بهذا  املحددة  يوماً(  وتنبه املنذرة علي املنذر اإليها باأنه يف حالة عدم الإلتزام بتنفيذ البنود ال�سابقة خالل مدة )30 
204 - مبجمع �سكن  الغرفة رقم  املوؤجرة  باإخالء العني  املوقر، وذلك لطلب احلكم  باإمارة دبي  املنازعات الإيجارية  اإيل عدالة مركز ف�ض 
العمال - جممع دبي لالإ�ستثمار الأويل - منطقة جبل علي الأويل - اإمارة دبي، وتنفيذ ما ي�ستتبع ذلك من اإجراءات اأخري، كت�سليم العقار 
للمنذرة خالياً من ال�سواغل مع ت�سليم مفاتيحه، وكذلك اإح�سار الفاتورة النهائية من هيئة كهرباء ومياه دبي مدمغة بختم ال�سداد والفاتورة 

النهائية، وعمل ال�سيانة الالزمة له، مع اإلزامكم بالر�سوم وامل�ساريف، مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70629

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
تبليغ ب�شاأن اأعمال اخلربة احل�شابية 

�شادرة عن اخلبري احل�شابي 
�شاكر فريد عبدالرحمن زينل

يف  احل�س�ابية  اخلب��ره  مبهم�ة  تكليفن�ا  ت�م  ق�د  باأن�ه  نعلمك�م  عب��دالقادر(  �س�ي�خ  )نوف�ال  املتهم  اإىل 
ال�دعوى رق�م 2022/8025 ج�زاء م��ن املحكم�ة اجلزائي�ة النياب�ة العام�ة - دبي واملقام�ة �س�دك�م 
م�ن ال�س�اكي / عب�داهلل حمم�د عب�داهلل حمم�د امل�����رزوقي ندعوكم ب�سفتكم طرف�اً يف الق�سية امل�س�ار 
الي�ه�ا اع�اله واإعالمك�م ب�س�اأن اأعم�ال اخلب��رة احل�س�ابية يف ال�دعوى باأن�ه ت�ق�ر ع�ق�د اجتم�اع اخلب�������رة 
يف ال��دع�وى ي�����وم الثن���ني املواف�������ق 10/10/2022 ال�س�����اعة 04:30 م�س�اء ع�ن ط�ري�ق ب�رن�امج 
dc@( ل�ذا يرج�ى التوا�س�ل معن�ا ع�ن ط�ري�ق الربي�د الإلكت��������روين ، )ZOOM( الت�س�ال امل�رئي

SHAKERZAINAL-CA.COM( وذل�ك ل�م�وافتكم ب��رابط الإجتم�اع اأو احل�س�ور اإىل 
مق�ر مكتبن�ا باملوع�د امل�ح�د وفى ح�ال تخلف�ك�م ح�س�ور الإجتم�اع ع�ن تزوي�دن�ا ب�دفوعكم يف الوق�ت 

املح�دد فائن�ا �سنبا�س�راج�����راءات اخلب�����رة ونق�����دم تقريرن��ا للمحكم�ة م�ن واق�ع امل�ستندات املتاحة.
اخلبري امل�شريف

�شاكر فريد عبدالرحمن زينل 
هاتف / 042204660

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

MOJAU_2022- 0092923 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : حممد �سعيد خان �سري زمان، اجلن�سية باك�ستان يرغب يف 
: ا�سغر خان �سري زمان  ال�سيد  100% و ذلك اىل  البالغه  البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
والر�سيات(  التك�سيه  ملقاولت  �سري  �سعيد  )حممد  الرخ�سة  يف  باك�ستان  اجلن�سيه   - خان 
والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )556908( ال�سادرة من دائرة التنميه 
القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه لخر - تغيري وكيل خدمات 

- تغيري ال�سم التجاري لل�سركة.
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
MOJAU_2022- 0092946 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�سية  راجا،  ح�سني  حممد  راجا  ح�سني  تنوير   / ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة )50%( من كامل ح�سته البالغه )%100( 
الرخ�سة  يف   ، باك�ستان  اجلن�سية   - ح�سني  تنوير  راجه  �سكندر  جنيد  ال�سيد/  اىل  وذلك 
مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  املفاتيح(  وعمل  لن�سخ  ح�سني  )ت�سنيم  امل�سماة 
بال�سارقة.  القت�سادية  التنميه  دائرة  من  ال�سادرة   )627005( رقم  امل�سماه  رخ�سة 
تعديالت اأخرى : ا�سافة �سريك تغيري وكيل خدمات.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 70535
دعوة الجتماع اخلربة الثاين

يف 17-10-2022 يف الدعوى 256 / 2022 عقاري جزئي - دبي
بروبرتيز  امنيات  و   ، ليمتد  ناين  بروبرتيز  امنيات   : عليهم  املدعى  ال�سادة  اإىل 
ناين املحدودة، و امنيات بروبرتيز ، و �سركة امنيات بروبرتيز للتطوير، و امنيات 

بروبرتيز ليمتد
مبا اأنه مت تكليفي من حماكم دبي املوقرة كخبري منتدب يف الدعوى املذكورة اأعاله 
، ومبا اأنه مل يتم ح�سوركم اإجتماع اخلربة الأول ، ولتعذر الت�سال معكم ، فقد تقرر 
2:00 ظهر يوم الأثنني املوافق  دعوتكم حل�سور اجتماع اخلربة الثاين ال�ساعة 
17-10-2022 يف مكتب اخلبري على العنوان التايل : مكتب رقم 906 - برج 
 �سيت SIT - منطقة واحة دبي لل�سيليكون - دبي ، هاتف 7395 416 - 050

لتقدمي م�ستنداتكم ودفوعكم. 
حممد ناظم ا�شرب - خبري هند�شة مدنية
رقم القيد 139 حماكم دبي

اإعالن اإجتماع خربة 

70021

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن بالن�شر 

الدعوي : 558-2022 جتاري ب�شيطة - العني
�سد / املدعي عليهم : احمد �سلطان مطر احلالمى 

املقامة من : دكه نهر ال�سودان لالأعالف
558-2022 جتاري  اأن هناك دعوي مقامة �سدكم مبحكمة العني الإبتدائية حتت الدعوي رقم :  مبا 
ب�سيطة - العني - وحيث اأنه مت ندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوي املذكورة اأعاله فاأننا وعمال باأحكام قانون 
الإثبات ل�سنة 1992 بخ�سو�ض اأعمال اخلربة اأمام املحاكم ، ندعوكم حل�سور اإجتماع اخلرية عن بعد عن 
01:00 ظهرا ،  ال�ساعة  10/10/2022 يف متام  املوافق  الإثنني  طريق تطبيق ZOOM وذلك يوم 

ويرجي منكم اإر�سال كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم قبل ح�سوركم لالإجتماع.
رابط الإجتماع :

https://us04web.zoom.us/j/73779231941?pwd=jlucuMtaSPZhKF9Zy3FX
NMaobweFFR.1

Meeting ID : 737  7923  1941 
Passcode : 7aFYMX

اخلبري امل�شريف 

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0006135 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : عبدالغني املهدي عبدالغني م�سطفى امام  

جمهول حمل الإقامة  
وب�سورة  املحددة  اجلل�سة  بتاريخ  اخل�سم  واإعالن  ممكنة  جل�سة  اقرب  وحتديد  ا�سول  الدعوى  قيد   -1
درهم(   518،562.00( وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليهم  املدعي  بالزام  احلكم   -2 الدعوى.  لئحة  من 
خم�سمائة وثمانية ع�سر الف وخم�سمائة واثنان و�ستون درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
املطالبة من )تاريخ اول فاتورة يوم )19/09/2018( وحتى ال�سداد التام ، و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة بقوة القانون. 3- الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  املحاماة.  
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/3 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0006658 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ابراهيم زين ملقاولت ال�سباغ - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/18 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
 )4 ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ستندات  كافة  بها 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/5 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003207 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مملكة التمور للتجارة - �ض ذ م م  
جمهول حمل الإقامة

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/19 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/3 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

تغيري ا�شـم / فرجه حممد �شعيد عبداهلل املن�شوري 
عبداهلل  �سعيد  حممد  )فرجه  املواطنة  تقدمت 
املن�سوري( بطلب اىل ق�سم التوثيق - ابوظبي بتغيري 

ا�سمها من )فرجه( اإىل )�سيخه(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر
 PANTHEON REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C : ا�سم املطور

KHALID ABDULAZIZ M SHALABI : ا�سم امل�سرتي
ح��ي��ث ان امل���ط���ور امل���ذك���ور اف�����اد ب��اأن��ك��م ق���د ت��خ��ل��ف��ت��م ع���ن ����س���داد ق�����س��ط/ اق�ساط 
)PANTHEON ELYSEE/304  ( رق��م  العقارية  ال��وح��دة  ثمن  من   م�ستحقة 

للم�سروع ) PANTHEON ELYSEE( دبي. 
 ، التنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  وتعديالته   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�سداد املبلغ امل�ستحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا  الخطار. 
، ف�سوف يتم اتخاذ  اليها  امل�سار  امل��دة  اع��اله خالل  ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر 

الجراءات القانونية املن�سو�ض عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  330/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

ا�ستئناف عقاري   2019/446 بالإ�ستئناف رقم  ، واملعدل  2018/113 عقاري كلي  الدعوى رقم  ال�سادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )697494 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب التنفيذ: �سعيد جناد ح�سيني �سوداين بن ر�سا - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع املركز املايل - مبنى فندق ميلينيوم - �سقة 604 
- رقم مكاين 3281693946  - وميثله : اأبوبكر �سامل عو�ض املنهايل  

املطلوب اإعالنه : اطهر للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج العطار - مكتب رقم 2304 - 0505485478 - 0@0 - 04

م - ميمون ديفيلومبنت�ض - )�ض.م.ح(  م  ذ  م  - ميمون لالإ�ستثمارات - �ض  م  ذ   - العقارية  للو�ساطة  : ميمون  املنفذ �سدهم   : الإع��الن  مو�سوع 
�سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  اليام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/10/12 املوافق  الربعاء  يوم  اأنه يف  للعقارات.  - ميمونة 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
 : املبنى  ا�سم   -  95 الر���ض  رق��م   - الرابعة  : احليبة  املنطقة   - الإن�ساء  : وح��دة عقارية حتت  املمتلكات  اأو���س��اف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  خزينة 
CHAMPION TOWER3 - رقم املبنى ظك CHAMPION TOWER3 - رقم الوحدة : 903 - امل�ساحة : 58.63 مرت 

مربع - التقييم : 399726/50 درهم ويباع لعلى عطاء.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70634 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعالن مذكرة تبليغ مدعى عليها بالن�شر 
ن�شر )االإعالن املو�شح اأدناه( على نفقة طالب االإعالن 

مذكرة تبليغ مدعى عليها بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة ال�شرعية 

يف الدعوى رقم : SHCFISHINH2022/0000189 ح�شر الرتكات
اإىل املدعى عليها : الوريثة/ اأمينه اإبراهيم دينجيبادي.

العنوان : جمهول حمل الإقامة
حيث اأن املدعي/ مهاد حممد دينجيبادي )هندي اجلن�سية( قد اأقام لدى هذه املحكمة الدعوى 
املذكورة اأعاله - مو�سوعها ح�سر وتق�سيم تركة املتويف/ دينجيبادي حممد دينجيبادي ابراهيم. 
فيقت�سي ح�سوركم اأمام دائرة الرتكات الوىل مبحكمة ال�سرة مبنطقة احلزانة ال�سارقة وذلك 
على  لالإجابة  وذلك  �سباحا،   09:30 ال�ساعة  متام  يف   17/10/2022 املوافق  الثنني  يوم 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم.
حتريرا يف يوم اجلمعة املوافق 30/09/2022م.

مدير اإدارة اخلدمات امل�شاندة

        دولة االإمارات العربية املتحدة
 وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة ال�شرعية - حمكمة االأ�شرة
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املال والأعمال
التحويالت املالية عرب بنوك الإمارات تتجاوز 7 تريليونات درهم خالل 7 اأ�شهر

بني  دره��م حت��وي��الت  تريليون   4.281 ب��واق��ع   ،2022 م��ن  الأوىل 
البنوك و2.763 تريليون درهم حتويالت بني عمالء البنوك.

التحويالت  اإجمايل  من  الأك��رب  الن�سيب  على  يونيو  �سهر  وا�ستحوذ 
درهم،  تريليون   1.162 بواقع  الأويل  اأ�سهر  ال�سبعة  خ��الل  املنفذة 
ثم �سهر مار�ض بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما و�سلت حتويالت 
يوليو اإىل 1.033 تريليون درهم، ونحو 1.082 تريليون درهم يف 
اأبريل و884.5 مليار درهم يف مايو، و861.8 مليار درهم يف فرباير 

و864.7 مليار درهم يف يناير 2022.
ونظام الإمارات للتحويالت املالية UAEFTS هو نظام التحويالت 
الرئي�سية الذي مت تطويره يف م�سرف الإمارات املركزي منذ اأغ�سط�ض 
2001، حيث يقوم هذا النظام بت�سهيل حتويل الأموال بني اجلهات 

امل�سرتكة يف النظام ب�سكل فوري.

درهم يف يوليو، و92.02 مليار درهم يف يناير، و90.69 مليار درهم 
اأبريل و100.96 مليار درهم  يف فرباير، و98.79 مليار درهم يف 

يف مايو املا�سي.
النقدية  الإي��داع��ات  قيمة  اأن  الإح�سائيات  اأظ��ه��رت  اآخ��ر،  جانب  من 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  اأ�سهر  ال�سبعة  خ��الل  امل��رك��زي  امل�سرف  يف 
مليار   116.723 وت�سمنت  دره��م،  مليار   116.728 اإىل  و�سلت 
بالعمالت  درهم  مليون  و5.088  الورقية  بالعمالت  اإيداعات  درهم 

املعدنية.
لنحو  امل��رك��زي  امل�سرف  من  النقدية  ال�سحوبات  قيمة  و�سلت  بينما 
119.86 مليار درهم خالل ال�سبعة اأ�سهر الأوىل من العام اجلاري، 
و�سملت 119.83 مليار درهم �سحوبات بالعمالت الورقية و30.07 

مليون درهم بالعمالت املعدنية.

•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت قيمة التحويالت املنفذة يف القطاع امل�سريف بالدولة عرب نظام 
تريليونات   7 UAEFTS لأكر من  املالية  للتحويالت  الإم��ارات 
اأحدث  ال��ع��ام اجل����اري، وف��ق  اأ���س��ه��ر الأوىل م��ن  ال�سبعة  دره���م خ��الل 

اإح�سائيات م�سرف الإمارات املركزي.
واأظهرت اإح�سائيات العمليات امل�سرفية، ال�سادرة عن امل�سرف املركزي 
للتحويالت  الإم���ارات  نظام  عرب  املنفذة  التحويالت  قيمة  اأن  ام�ض، 
املالية ارتفعت على اأ�سا�ض �سنوي بن�سبة %29.4 خالل ال�سبعة اأ�سهر 
الأوىل من العام اجلاري مقارنة بتحويالت بلغت قيمتها نحو 5.44 

تريليون درهم منفذة خالل ال�سبعة اأ�سهر الأوىل من العام 2021.
وبح�سب الإح�سائيات، توزعت التحويالت املنفذة خالل ال�سبعة اأ�سهر 

اأن قيمة مقا�سة  املركزي  امل�سرف  اإح�ساءات  اأو�سحت  اآخ��ر،  �سياق  يف 
درهم  مليار   704.17 بلغت  �سورها  با�ستخدام  املتداولة  ال�سيكات 
خالل ال�سبعة اأ�سهر الأوىل من العام اجلاري بارتفاع بن�سبة 13.1% 
مقارنة بنحو 622.47 مليار درهم خالل ال�سبعة اأ�سهر الأوىل من 

.2021
ال�سيكات  مقا�سة  نظام  عرب  ت�سويتها  متت  التي  ال�سيكات  ع��دد  وزاد 
%1.7 لي�سل  بن�سبة  العام اجلاري  الأوىل من  اأ�سهر  ال�سبعة  خالل 
اإىل 12.53 مليون �سيك مقارنة بنحو 12.3 مليون �سيك يف ال�سبعة 

اأ�سهر الأوىل من 2021.
ال�سيكات  مقا�سة  قيمة  من  الأك��رب  الن�سيب  على  يونيو  �سهر  وح��از 
 116.6 بواقع  احل��ايل  العام  من  الأوىل  اأ�سهر  ال�سبعة  يف  املتداولة 
مليار، ثم مار�ض بواقع 108.03 مليار درهم، ونحو 97.04 مليار 

انطالق اأعمال موؤمتر ال�شارقة الدويل الرابع يف 
القت�شاد الإ�شالمي ملركز ال�شارقة لالقت�شاد الإ�شالمي باجلامعة القا�شمية 

حكومة الإمارات تعزز التعاون مع ال�شركات العاملية لت�شريع التحول الرقمي
•• دبي-الفجر: 

وق�������ع م���ك���ت���ب وزي��������ر دول��������ة ل���ل���ذك���اء 
الرقمي  والق���ت�������س���اد  ال���س��ط��ن��اع��ي 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د، مذكرة 
تفاهم بالتعاون مع “�سي�سكو” ال�سركة 
ال�سبكات  جم���ال  يف  ال���رائ���دة  ال��ع��امل��ي��ة 
بهدف  ال�سيرباين،  والأم���ن  والتعاون 
ت�سميم  يف  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز 
ت�سريع  يف  ت�سهم  م���ب���ادرات  واإط�����الق 
التحول الرقمي والتنمية يف املجالت 

التكنولوجية يف دولة الإمارات. 
معايل  التفاهم  مذكرة  توقيع  ح�سر 
ع��م��ر ���س��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء، وزي�����ر دول���ة 
والقت�ساد  ال����س���ط���ن���اع���ي  ل���ل���ذك���اء 
بعد،  ع��ن  العمل  وتطبيقات  ال��رق��م��ي 
ملنطقة  ال��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  اأ���س��ع��د  ورمي 
ال�����س��رق الأو���س��ط واأف��ري��ق��ي��ا يف �سركة 
ك��ل م��ن �سقر  امل��ذك��رة  �سي�سكو، ووق��ع 
بن غالب، املدير التنفيذي ملكتب وزير 
والقت�ساد  ال�سطناعي  للذكاء  دول��ة 
ال��رق��م��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع��ن بعد 

خالل اأحدث التقنيات التي تعمل على 
والكفاءة.  التناف�سية  ال��ق��درة  حت�سني 
ومتهيد الطريق لبيئات عمل جديدة 
مثل  الرئي�سية  القطاعات  خمتلف  يف 
الرعاية ال�سحية والتعليم واخلدمات 
العمل  قوة  ال�ستفادة من  مع  العامة، 
الهجني لتح�سني الإنتاجية واخلربة.

الفائدة الق�سوى من الرقمنة. »
وتركز مذكرة التفاهم على ا�ستك�ساف 
الرئي�سية  املجالت  يف  التعاون  فر�ض 
الوطنية  الأولويات  مع  تتما�سى  التي 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
الرقمي  التحول  ت�سريع  ي�سمل:  مب��ا 
من  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  لل�سركات 

ال��رق��م��ي��ة، وتبني  امل���ه���ارات وامل���واه���ب 
البتكار يف اأ�ساليب العمل مبا يتما�سى 
وتوجهات  ال��وط��ن��ي��ة،  الأول����وي����ات  م��ع 
التحول  وت�������رية  ل��ت�����س��ري��ع  ال�����دول�����ة 
الو�سائل  اأف�سل  ا�ستخدام  الرقمي مع 
التي تراعي الأمن ال�سيرباين ل�سمان 
اأف�سل التجارب الرقمية«. من جهتها، 
قالت رمي اأ�سعد، نائب الرئي�ض ملنطقة 
ل�سي�سكو:  واإفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق 
الإمارات  بدولة  الر�سيدة  القيادة  “اإن 
لت�سبح  ال���دول���ة  ع��ل��ى مت��ك��ني  ت��ع��م��ل 
واح���دة م��ن اأك���ر ال���دول ازده�����اًرا من 
الع�سر  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ري���ادت���ه���ا  خ����الل 
�سي�سكو  وت��ف��خ��ر  اجل���دي���د،  ال��رق��م��ي 
امل�ساعي  ه��ذه  بتحقيق  ت�ساهم  اأن  يف 
التحول  الت�سريع  برنامج  خ��الل  م��ن 
الوطنية  الأج����ن����دة  ل���دع���م  ال���رق���م���ي 
لدولة الإمارات. ت�سكل هذه التفاقية 
م�سرية  يف  ج�����دي�����دة  جن������اح  حم���ط���ة 
ت��ع��اون��ن��ا م��ع ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�����ارات 
قيادة  اإىل  خاللها  م��ن  ن��ه��دف  وال��ت��ي 
وحتقيق  ب��اأك��م��ل��ه��ا  الب��ت��ك��ار  منظومة 

وع��ب��د الإل�����ه ال���ن���ج���اري، امل���دي���ر العام 
ملنطقة اخلليج يف �سركة �سي�سكو.

واأكد معايل عمر �سلطان العلماء وزير 
والقت�ساد  ال�سطناعي  للذكاء  دول��ة 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، اأن 
على  الإم���ارات حري�سة  دول��ة  حكومة 
تعزيز التعاون والتكامل مع ال�سركات 
ال���ع���امل���ي���ة اخل���ا����س���ة ب���ه���دف م���واءم���ة 
وتكثيف اجلهود لدعم حتقيق اخلطط 
ال�سرتاتيجية للدولة واإطالق وتنفيذ 
روؤى  اإىل حت��ق��ي��ق  ال��ه��ادف��ة  امل���ب���ادرات 
ا�ستباقي  من����وذج  ���س��ن��اع��ة  يف  ال���دول���ة 
منوذج  واإر���س��اء  رائ��د  رقمي  وم�ستقبل 
عام  الرقمي بحلول  ريادي لالقت�ساد 
العلماء:  �سلطان  عمر  وقال   .2031
الإمارات  دولة  قيادة  لروؤى  “جت�سيداً 
عاملياً  م��رك��زاً  ال��دول��ة  مكانة  لرت�سيخ 
ي�سّكل  ال��رق��م��ي،  لالقت�ساد  م��ت��ق��دم��اً 
احلكومية  اجل����ه����ات  ب����ني  ال����ت����ع����اون 
لتعزيز  ا�سرتاتيجياً  حموراً  واخلا�سة 
ال�ستفادة من احللول التكنولوجية يف 
وتنمية  احليوية،  القطاعات  خمتلف 

وباحثني  ع���ل���م���اء  م����ن  امل�������س���ارك���ة 
وج��ه��ات م�����س��ارك��ة. ت��ل��ى ذل���ك بدء 
امل���وؤمت���ر يف يومه  اأع���م���ال  ب��رن��ام��ج 
ثالث  تنظيم  �سهدت  والتي  الأول 
جل�سات رئي�سة حتدث فيها �سيوف 
امل����وؤمت����ر م���ن ال��ع��ل��م��اء واخل�����رباء 
الرئي�سة  اجلل�سة  خ�س�ست  حيث 
تقنني  م���و����س���وع  ل���ت���ن���اول  الأوىل 
اأح�����ك�����ام امل����ع����ام����الت الإ����س���الم���ي���ة 
امل�ستقبل  وا�ست�سراف  والتحديات 
الرئي�سية  اجلل�سة  خ�س�ست  فيما 
ال��ث��ان��ي��ة يف ال��ت��ج��ارب امل��ع��ا���س��رة يف 
املالية  امل���ع���ام���الت  اأح���ك���ام  ت��ق��ن��ني 
والهيئات  احل��ك��وم��ات  الإ���س��الم��ي��ة 
الرئي�سية  اجلل�سة  اأم��ا  الرئي�سية. 
الثالثة فخ�س�ست ملو�سوع التجارب 
املعا�سرة يف تقنني اأحكام املعامالت 
املوؤ�س�سات  الإ����س���الم���ي���ة  امل���ال���ي���ة 
ك��م��ا نظمت  وال���ه���ي���ئ���ات اخل���ا����س���ة 
اأربع جل�سات علمية قدم امل�ساركون 
فيها بحوثاً علمية تناق�ض خمتلف 
اأحكام  ت��ق��ن��ني  ال�����س��اع��ة يف  ق�����س��اي��ا 

املعامالت املالية الإ�سالمية.

•• ال�سارقة -الفجر

ال�سمو  برعاية كرمية من �ساحب 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
ان��ط��ل��ق��ت �سباح  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
ال�سارقة  م���وؤمت���ر  اأع����م����ال  اأم�������ض 
القت�ساد  يف  ال�����راب�����ع  ال���������دويل 
اأحكام  تقنني  ب��ع��ن��وان:  الإ���س��الم��ي 
الإ�سالمية  امل���ال���ي���ة  امل����ع����ام����الت 
امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ال�سارقة  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م��ه  وال������ذي 
باجلامعة  الإ���س��الم��ي  لالقت�ساد 
القا�سمية وذلك على مدى يومني. 
افتتح فعاليات املوؤمتر �سعادة جمال 
رئ��ي�����ض اجلامعة  ال��ط��ري��ف��ي  ���س��امل 
الدكتور  والأ�����س����ت����اذ  ال��ق��ا���س��م��ي��ة 
اجلامعة  م����دي����ر  اخل����ل����ف  ع��������واد 
عمداء  ح�سور  بجانب  القا�سمية 
امل��راك��ز واأ���س��ات��ذة الكليات  وم���دراء 
املوؤمتر  وي�ست�سيف   . اجلامعة  يف 
والعلماء  ال���ب���اح���ث���ني  م����ن  ن��خ��ب��ة 
وال�سريفة  بالقت�ساد  املخت�سني 

الإ�سالمي  التمويل  اأن  اإىل  كلمته 
بلغ  2017م  ل���ع���ام  ب��ي��ان��ات  وف����ق 
هذا  واأن  دولر  ت��رل��ي��ون   2.43
وت��ط��ور م�ستمر  ت��زاي��د  ال��رق��م يف 
 3.8 اإىل  2023م  �سي�سل يف عام 
التي  كلمته  ويف   . دره���م  ت��رل��ي��ون 
ال�سيخ  معايل  اأ�سار  بعد  عن  كانت 
ع�سو  املنيع،  �سليمان  ب��ن  ع��ب��داهلل 
وامل�ست�سار  ال��ع��ل��م��اء،  ك���ب���ار  ه��ي��ئ��ة 
يف ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال�����س��ع��ودي اإىل 
اأه��م��ي��ة ط���رح ه���ذا امل��و���س��وع ودور 
اإثراء مباحثه  الفقهاء والعلماء يف 
واجتهاد  درا���س��ة  اإىل  تتطلب  التي 
التعامالت  تطور  ظل  يف  ومتابعة 
فيما   . وت�سعبها  الإ�سالمية  املالية 
وجه �سعادة الأ�ستاذ الدكتور قطب 

العام  الأم������ني  ����س���ان���و،  م�����س��ط��ف��ى 
ال��ف��ق��ه الإ����س���الم���ي بجدة  مل��ج��م��ع 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  ال�����س��ك��ر  ت��وج��ي��ه 
�سموه  رع��اي��ة  على  ال�سارقة  حاكم 
يف  الرابع  ال��دويل  ال�سارقة  ملوؤمتر 
عقدته  الذي  الإ�سالمي  القت�ساد 
على  وي��وؤك��د   ، القا�سمية  اجلامعة 
ا�ست�سراف  يف  امل�����وؤمت�����ر  اأه���م���ي���ة 
بني  القت�سادية  الوحدة  م�ستقبل 
. وق���ام �سعادة  ال����دول الإ���س��الم��ي��ة 
رئي�ض  ال���ط���ري���ف���ي  ����س���امل  ج���م���ال 
الأ�ستاذ  ���س��ع��ادة  ي��راف��ق��ه  اجل��ام��ع��ة 
مدير  اخل����ل����ف  ع��������واد  ال����دك����ت����ور 
اجلامعة بتكرمي م�سرف ال�سارقة 
ال�سرتاتيجي  ال�سريك  الإ�سالمي 
ال�سخ�سيات  تكرمي  ثم   ، للموؤمتر 

الإ���س��الم��ي��ة ع��ل��ى راأ����س���ه���م معايل 
املنيع،  �سليمان  بن  عبداهلل  ال�سيخ 
ع�سو هيئة كبار العلماء، وامل�ست�سار 
ال�سعودي،  امل���ل���ك���ي  ال�����دي�����وان  يف 
حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  وف�سيلة 
املجمع  يف  اخل���ب���ري  ال���ق���ري،  ع��ل��ي 
الفقهي الإ�سالمي الدويل، و�سعادة 
م�سطفى  قطب  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 
الفقه  ملجمع  ال��ع��ام  الأم���ني  �سانو، 
الإ�سالمي بجدة، وف�سيلة الدكتور 
اأح��م��د ع��ب��دال��ع��زي��ز احل����داد رئي�ض 
لالأن�سطة  ال�سرعية  العليا  الهيئة 
الإ�سالمية  امل�������س���رف���ي���ة  امل���ال���ي���ة 
املركزي وعددا  الإم��ارات  مب�سرف 
من الباحثني يف املجالت ال�سرعية 
والقانونية والقت�سادية، للتحدث 

جل�سات  خ��الل  م��ن  عر�سها  �سيتم 
اإىل  وال��رام��ي��ة  امل��وؤمت��ر  ومناق�سات 
املحلية  املمار�سات  خمتلف  عر�ض 
وال�ستفادة  امل��ع��ا���س��رة  وال��دول��ي��ة 
من اآراء املتخ�س�سني يف جمالتها 
والقت�سادية  والقانونية  ال�سريعة 
تو�سيات  اإىل  ال���و����س���ول  ب���ه���دف 
ت���خ���دم من���و ال�����س��ن��اع��ة امل���ال���ي���ة يف 

اإطارها الإ�سالمي.
املن�سوري  اإبراهيم  الدكتور  واألقى 
ال�����س��ارق��ة لالقت�ساد  م��رك��ز  م��دي��ر 
القا�سمية  ب��اجل��ام��ع��ة  الإ���س��الم��ي 
اإح�سائية  ف��ي��ه��ا  ا���س��ت��ع��ر���ض  ك��ل��م��ة 
ب����اأع����داد م���ن ت��ق��دم ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
امل���وؤمت���ر وف���ق م��ا ي��زي��د ع��ل��ى مائة 
وع�سرين  �سبعة  نحو  من  م�سارك 

ح���ول م��و���س��وع��ات حم���اور املوؤمتر 
بتو�سيات  واخل��������روج  ال���ع���ل���م���ي���ة، 
تقدم  الإي��ج��اب��ي على  ب��الأث��ر  تعود 
ال�������س���ن���اع���ة امل���ال���ي���ة الإ����س���الم���ي���ة 

وازدهارها.
عواد  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  واأكد 
القا�سمية  اجلامعة  مدير  اخللف 
الفتتاحية  باجلل�سة  كلمته  خالل 
تفعيل  على  اجلامعة  حر�ض  على 
ورب���ط���ه بخدمة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
املجتمع وتنظيم املوؤمترات العلمية 
التي حتقق هذا التوجه، واأ�سار اإىل 
اأهمية عنوان املوؤمتر مو�سوع تقنني 
وات�سالها  املالية  املعامالت  اأحكام 
باإ�سكاليات عدة تت�سل بدور الذكاء 
ال�سطناعي والتطبيقات الرقمية 

وثمانني  اثنتني  اإىل  ينتمون  دول��ة 
،والتي  وبحثية  اأكادميية  موؤ�س�سة 
واأ�سار  املوؤمتر  حم��اور  كافة  غطت 
البحوث  ع���ر����ض  وب���ع���د  اأن������ه  اإىل 
مت   ، والتحكيم  للفح�ض  املتقدمة 
قبول واحد وع�سرين بحثا للعر�ض 

يف اجلل�سات العلمية للموؤمتر.
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ف�سيلة  األ��ق��ى  ث��م 
الهيئة  رئي�ض  احل���داد  عبدالعزيز 
املالية  لالأن�سطة  ال�سرعية  العليا 
مب�سرف  الإ���س��الم��ي��ة  امل�����س��رف��ي��ة 
الإم����������ارات امل����رك����زي ك��ل��م��ة اأ����س���ار 
ال�سريفة  ت�����س��ه��ده  م���ا  اإىل  ف��ي��ه��ا 
الإ����س���الم���ي���ة م���ن ق���ف���زات ع����دة يف 
وال����ت����ي حتتاج  ت���ع���ام���الت  ����س���ائ���ر 
م�����س��ريا خالل  ع���دة  درا����س���ات  اإىل 

م�شدر توقع مذكرة تفاهم مع زيرو كربون فينت�شرز •• اأبوظبي -وام:

البحث  جممع  م�سدر،  مدينة  وّقعت 
والتطوير املتخ�س�ض واملعتمد الوحيد 

كربون  “زيرو  �سركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  التكنولوجي،  لالبتكار  اأبوظبي  يف 
الأو�سط،  ال�سرق  يف  الكربون  من  احلد  تقنيات  بن�سر  املتخ�س�سة  فينت�سرز” 
وذلك بهدف تعزيز اجلهود الرامية لتحقيق احلياد املناخي يف املنطقة . ويتم 
حالياً تنفيذ اأول م�سروع يف اإطار هذه املذكرة �سمن مدينة م�سدر، ويقوم على 
ن�سر تقنيات اجلرافني املتطورة من قبل �سركة “زيرو كربون فينت�سرز” بهدف 
خف�ض معدلت ا�ستهالك الطاقة يف املباين الرئي�سية �سمن املدينة واحلّد من 
 “ م�سدر:  ملدينة  التنفيذي  امل��دي��ر  باقحوم،  اأح��م��د  وق��ال  ال�سيانة.  عمليات 
تعترب مدينة م�سدر مركزاً عاملياً ي�سم عدداً من ال�سركات واملنظمات الدولية 
والبتكار.  والتطوير  وال��ب��ح��ث  ال���س��ت��دام��ة  جم���الت  يف  العاملة  والإقليمية 
وتعك�ض هذه املذكرة مع �سركة “زيرو كربون فينت�سرز” التزامنا بامل�سي قدماً 

 غرفة اأبوظبي ت�شت�شيف جل�شة توجيه 
واإر�شاد يف قطاع ريادة الأعمال

•• اأبوظبي -وام: 

نظم جمل�ض �سيدات اأعمال اأبوظبي، بالتعاون مع جلنة متكني املراأة الإماراتية 
الفرن�سية التابعة ملجموعة الأعمال الفرن�سية يف الإمارات، جل�سة نقا�سية حول 
برنامج التوجيه والإر�ساد يف قطاع املال وريادة الأعمال، وذلك يف اإطار الحتفاء 

بختام برنامج متكني املراأة القت�سادي والتوجيه والإر�ساد.
�سعادة  اأب��وظ��ب��ي،  غ��رف��ة  م�����س��رح  ع��ل��ى  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  النقا�سية  اجلل�سة  ح�سر 
الدكتورة خديجة العامري، ع�سو جمل�ض اإدارة غرفة اأبوظبي، وع�سو جمل�ض 
اإدارة جمل�ض �سيدات اأعمال اأبوظبي، وال�سيدة اأغني�ض لوبيز-كروز، املدير العام 
ملجموعة الأعمال الفرن�سية الإماراتية، بالإ�سافة اإىل عدد من ممثلي ال�سفارة 
يف  �ساركن  الالتي  الإماراتيات  الأعمال  ورائ��دات  �سيدات  من  وعدد  الفرن�سية، 
الربنامج. ويف كلمتها الرتحيبية، اأثنت �سعادة الدكتورة خديجة العامري على 
الفرن�سية  الأع��م��ال  ملجموعة  التابعة  امل���راأة  متكني  جلنة  بذلتها  التي  اجلهود 
الإماراتية يف جمال تنظيم الربنامج مع جمل�ض �سيدات اأعمال اأبوظبي، وهو ما 
كان له الأثر يف اإك�ساب امل�ساركات اخلربات واملعلومات والأفكار التي �سُت�سهم يف 
تعزيز م�سريتهن نحو الريادة وت�سجيعهن على موا�سلة العمل الدوؤوب لتعزيز 
الأعمال  رائ���دات  ب��ني  التعاون  تعزيز  يف  الربنامج  اأ�سهم  ..ك��م��ا  اأعمالهن  من��و 
الإماراتيات ونظرياتهن الفرن�سيات، وهو ما اأتاح فر�ض تبادل التجارب امللهمة 
اأن جمل�ض  العامري  واأو�سحت  وال�ستثمار.  الأعمال  التجارة وقطاع  يف جمال 
ومبادرات  اأف��ك��ار  دع��م  على  العمل  يف  م�ستمراً  زال  م��ا  اأبوظبي  اأع��م��ال  �سيدات 
ال�سيدات الإماراتيات لال�ستثمار يف الأعمال التجارية اخلا�سة، ويقوم بتوفري 
الفني،  والدعم  والت�سويق  التدريب  منها  لهن  النجاح  نوافذ  تعزز  عمل  اآليات 
وت�سجيعهن على تاأ�سي�ض امل�سروعات التجارية والقت�سادية واخلدمية، وتوفري 

ال�ست�سارات، والرتويج لهذه امل�سروعات يف الأ�سواق املحلية واخلارجية .

اأه��داف دول��ة الإم��ارات يف جمال  يف تطوير احللول منخف�سة الكربون ودع��م 
يف مدينة  فينت�سرز”  “زيرو كربون  وج��ود  اأن  باقحوم  واأك��د  املناخي«.  احلياد 
بالعمل  املتعلقة  التخ�س�سات  قائمة  اإىل  اآخ��ر  مهماً  جم��اًل  �سي�سيف  م�سدر 
املناخي التي تعمل بها جمموعة من ال�سركات امل�ستاأجرة يف املدينة، وياأتي هذا 
اأي�ساً يف توقيت مهم خا�سة يف ظل التح�سريات اجلارية ل�ست�سافة  التعاون 
2023. من جهته، قال مارتن  28( خالل عام  دولة الإم��ارات ملوؤمتر )كوب 
“ تتمثل مهمة  رينولدز، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة “زيرو كربون فينت�سرز”: 
من  الكربونية،  النبعاثات  من  للحد  عاملية  ابتكارات  عن  البحث  يف  �سركتنا 
اأو  اأبوظبي  اإيجابي ملمو�ض �سواء على م�ستوى العا�سمة  �ساأنها حتقيق تاأثري 
عموم دولة الإمارات العربية املتحدة. وت�سكل مذكرة التفاهم مع مدينة م�سدر 
ال�ساعية  اأب��رز اجلهات  اإح��دى  تعترب  املدينة  اأن  �سيما  للغاية، ل  خطوة مهمة 

يف  الفاعل  املناخي  العمل  حتفيز  اإىل 
الر�سالة  اأهمية  ندرك  ونحن  املنطقة، 
املدينة، ونتطلع  التي تتبناها  والروؤية 
حتقيق  يف  للم�ساهمة  دور  ل��ع��ب  اإىل 
اأهدافها املهمة. ول �سك اأن هذا التعاون �سيحقق النتائج املرجوة التي يطمح 

اإليها الطرفان«.
دولية  �سركات  تتنوع بني  �سركة   1000 اأك��ر من  وت�ست�سيف مدينة م�سدر 
ومتو�سطة و�سغرية ونا�سئة، تلتزم بامل�ساهمة يف دعم تنفيذ اأجندة ال�ستدامة 
وتطوير ابتكارات من اأجل بناء جمتمعات اأكر ا�ستدامة، وت�سم كاًل من الوكالة 
و”�سيمينز”  للف�ساء  الإم���ارات  ووكالة  “اآيرينا”  املتجددة  للطاقة  الدولية 
و«G42 للرعاية ال�سحية” وجمل�ض اأبحاث التكنولوجيا املتطورة واجلهتني 
وتربيد،  و”اأ�سباير”،  التكنولوجي”  الب��ت��ك��ار  “معهد  وه��م��ا  ل��ه  التابعتني 
وهانيويل، وجامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي، اأول جامعة خم�س�سة 

لعلوم الذكاء ال�سطناعي يف العامل.

طريان الإمارات تفوز بجائزة الرئي�س 
الذهبية لل�شياحة يف جزر املالديف

•• دبي-وام: 

لدورها يف تنمية  “الرئي�ض الذهبية لل�سياحة”  فازت طريان الإم��ارات بجائزة 
�سناعة ال�سياحة يف جزر املالديف وذلك خالل حفل توزيع اجلوائز الذي اأقيم 

يف اليوم الوطني لل�سياحة.
وقام فخامة ابراهيم حممد �سليح رئي�ض املالديف بت�سليم اجلائزة اإىل �سوري�ض 

دي �سيلفا مدير طريان الإمارات خلدمات املطار يف جزر املالديف.
املوؤ�س�سات  خدمات  تكرمي  اإىل  لل�سياحة”  الذهبية  “الرئي�ض  جوائز  وتهدف 

والأفراد الذين �ساهموا يف تطوير �سناعة ال�سياحة يف البالد على مر ال�سنني.
كما ح�سلت طريان الإمارات على تقدير مرموق “للم�ساهمات البارزة يف تطوير 
ال�سياحة يف جزر املالديف” خالل احتفالت اليوبيل الذهبي لوزارة ال�سياحة يف 
جزر املالديف. وتعترب طريان الإمارات اأف�سل خطوط طريان يف جزر املالديف 
من حيث عدد الركاب حيث نقلت 265 األف م�سافر يف عام واحد فقط ما �ساهم 
يف دعم النتعا�ض امللحوظ لقطاع ال�سياحة يف البالد بعد رفع قيود ال�سفر املتعلقة 
. ولعبت طريان الإمارات دورا مهما يف التنمية الجتماعية  بجائحة كوفيد 19 
والقت�سادية جلزر املالديف على مدى ال�سنوات ال�35 املا�سية و�ساهمت يف منو 

�سناعة ال�سياحة التي تعد اأحد اأعمدة اقت�سادها.
يذكر اأن الناقلة اأطلقت خدمتها اإىل جزر املالديف يف 27 مايو 1987 و�سغلت 
اأكر من 29 األف رحلة بني دبي وماليه قطعت الطائرات خاللها نحو 135 

مليون كيلومرت ونقلت 8.5 مليون م�سافر.

ارتفاع �شعر �شلة خامات 
اأوبك اإىل 92.13 دولر

•• فيينا -وام:

امل�سدرة  ال�����دول  م��ن��ظ��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
�سلة  ���س��ع��ر  اأن  “اأوبك”  ل��ل��ن��ف��ط 
خاماتها التي ت�سم متو�سط اأ�سعار 
13 خاما من اإنتاج الدول الأع�ساء 

جتاوز 92 دولرا للربميل.
ن�سرتها  يف   - “اأوبك”  وذك�����رت 
�سلة  ���س��ع��ر  اأن  اأم���������ض-  ال�������س���ادرة 
92.13 دولر  اإىل  ارتفع  خامتها 
بلغ  اأن  بعد  الأول  اأم�����ض  للربميل 

90.68 دولر يف اليوم ال�سابق.
ال�سلة  ل�سعر  ال�سنوي  املعدل  وبلغ 
يف  للربميل  دولر   69.89 نحو 
دولر  و41.47   ،2021 ال��ع��ام 

للربميل يف 2020.
املرجعية  اأوب�������ك  ���س��ل��ة  وت���ت���ك���ون 
خ���ام���ا ميثل   13 م���ن  ل��ل��خ��ام��ات 
الأ�سا�ض  ال�سادرات  نفط  منها  كل 
لكل دولة من البلدان الأع�ساء يف 

املنظمة.



اخلميس   6  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13665  
Thursday    6    October    2022   -  Issue No   13665

16

املال والأعمال
الياه �شات تبحث فر�س ا�شتحواذ جديدة وتطلق قمرًا �شناعيًا بحلول 2024

•• الفجرية -وام: 

حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأّك���د 
بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ض 
الأع����ل����ى ح���اك���م ال���ف���ج���رية، على 
العاملية  املتغريات  مواكبة  اأهمّية 
الطاقة  ق���ط���اع  ي�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
و�سرورة  النفطية،  وال�سناعات 
مناق�سة احللول املنا�سبة للتعامل 
بكفاءة،  امل��ت��غ��رية  متطلباتها  م��ع 
اخلطط  اإىل  ����س���م���وه  م���������س����رًيا 
دولة  تتبعها  التي  ال�سرتاتيجية 
الطاقة  ���س��وق  لتلبية  الإم�������ارات 
ال�����ع�����امل�����ي، وت�����ق�����دمي اخل�����دم�����ات 
اللوج�ستية عرب م�ساريع مناطقها 
اأعمالها  ترتكز  التي  القت�سادية 
على اأف�����س��ل امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة يف 

هذا القطاع.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �ساحب 
ق�سر  يف  الفجرية،  حاكم  ال�سمو 

���س��م��وه ب��ال��رم��ي��ل��ة، امل�����س��ارك��ني يف 
الدورة العا�سرة من منتدى جلف 
الذي  الطاقة  لأ���س��واق  انتلجن�ض 
فندق  يف  اأم�����ض  اأع��م��ال��ه  انطلقت 

نوفوتيل بالفجرية.
ال�����س��م��و حاكم  ����س���اح���ب  ورح������ب 
املنتدى،  ب�������س���ي���وف  ال����ف����ج����رية، 
م��ت��م��ن��ًي��ا ل��ه��م ال��ن��ج��اح يف ت����داول 
النقا�سية  ج��ل�����س��ات��ه  م���وا����س���ي���ع 
املتنوعة، وحتقيق خمرجات ثرية 
التعامل  تدعم  م�ستدامة  وحلول 
مع املتغريات التي ي�سهدها العامل 

يف قطاع النفط والطاقة.
ب���دوره���م، ت��ق��ّدم ���س��ي��وف منتدى 
الطاقة  لأ���س��واق  انتلجن�ض  جلف 
اإىل �ساحب ال�سمو حاكم  بال�سكر 
ودعم  ال�ستقبال،  على  الفجرية 

�سموه لأهداف املنتدى واأعماله.
���س��ع��ادة حممد   .. ال��ل��ق��اء  ح�����س��ر 
الديوان  مدير  ال�سنحاين  �سعيد 

الأمريي بالفجرية و�سعادة �سامل 
�سمو ويل  م��دي��ر مكتب  ال��زح��م��ي 
حممد  واملهند�ض  الفجرية،  عهد 
ع��ب��ي��د ب����ن م���اج���د م���دي���ر دائ�����رة 
بالفجرية  والق��ت�����س��اد  ال�سناعة 
عام  مدير  م��راد  مو�سى  والكابنت 
م��ي��ن��اء ال��ف��ج��رية، و���س��ي��ف حميد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ف��ال���س��ي 
�ساملني  وخ��ال��د  اإي��ن��وك،  ملجموعة 
ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف دائ�����رة 
والت�سويق  وال��ت�����س��ن��ي��ع  ال��ت��ك��ري��ر 
وعبداهلل  اأدن�������وك،  جم��م��وع��ة  يف 
ل�سركة  املنتدب  الع�سو  الدو�سري 
رئي�ض  ب���ي���ك  وك���ري�������ض  اأرام�����ك�����و، 
فيتي؛  ����س���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������ض 
وت���وم���ا����ض وامي���ي���ل رئ��ي�����ض ق�سم 
التوريد والتجارة يف �سركة توتال 
الرئي�ض  �سنودة  وماجد  اإنرجيز؛ 
�سركة  يف  ال��ت��ج��ارة  لق�سم  ال��ع��امل��ي 

مريكوريا.

حاكم الفجرية ي�شتقبل امل�شاركني مبنتدى جلف انتلجن�س ويوؤكد اأهمية التعامل مع التحديات العاملية يف قطاع الطاقة

متتعها بو�سع جيد لزيادة ح�ستها من �سوق الت�سالت الف�سائية العاملي، من 
خالل ال�ستفادة من �سبكتها العاملية الوا�سعة التي ت�سمل اأوروبا وال�سرق الأو�سط 
اإىل اأن ال�سركة ا�ستفادت خالل ال�سنوات املا�سية  واأ�سرتاليا والربازيل، م�سرياً 
من عالقاتها مع �سركاء الأعمال يف اإفريقيا واآ�سيا والربازيل لتقدمي خدمات 
الت�سالت املتنقلة والثابتة يف الأ�سواق النا�سئة و�سريعة النمو، وبناء قاعدة قوية 
من امل�سرتكني يف الربازيل عن طريق ال�سريك “هيوز دو برازيل«. واأ�سار اإىل اأن 
اأ�سطول “الياه �سات” يتكون حالياً من 5 اأقمار �سناعية ذات مدار ثابت بالن�سبة 
 »NGS-4 لالأر�ض، بالإ�سافة اإىل القمر ال�سناعي من اجليل القادم “الريا
والذي ل يزال قيد الإن�ساء ومن املقرر اأن يتم اإطالقه بحلول 2024، على اأن 
يبداأ خدماته يف الن�سف الثاين من العام ذاته، وهو ما �سي�سهم يف تو�سيع نطاق 
اأ�سواق  للدخول يف  الفر�ض  اإتاحة  اإىل  بالإ�سافة  العامل،  ال�سركة حول  تغطية 
جديدة من جهة، وتو�سيع اخلدمات من خالل ال�ستفادة من القدرات املتطورة 

ال�سناعيني “الياه 1” و”الياه 2«. واأو�سح الها�سمي اأن القمرين ال�سناعيني 
املحتملني �سي�سهمان يف تعزيز خطط “الياه �سات” للنمو امل�ستقبلي من خالل 
اإب��رام املزيد من التفاقيات طويلة الأج��ل مع حكومة دول��ة الإم��ارات لتقدمي 
اأعمالها  تو�سيع  على  ال�سركة  �سي�ساعد  مما  ثابتة،  ف�سائية  ات�سالت  خدمات 
حلول  قطاع  اأن  واأك��د  املُ���دارة.  واحل��ل��ول  التحتية  البنية  قطاعي  يف  الأ�سا�سية 
الن�سف  يف   24% بن�سبة  الإي���رادات  يف  كبرياً  من��واً  �سجل  املتنقلة  الت�سالت 
الأول من العام اجلاري، مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي، و�سهد طلباً 
قوياً يف الأ�سواق العاملية، يف حني حقق قطاع حلول البيانات “ياه كليك” منواً 
التي  تو�سع اخلدمات  ب�سبب  وذلك  الأخ��رية،  الثني ع�سر  الأ�سهر  قوياً خالل 
تقدمها ال�سركة يف اإفريقيا، م�سرياً اإىل اإبرام اتفاقية لتوفري خدمات الت�سال 
التوقيع  للمدار�ض يف زميبابوي، وطرح عدة م�ساريع لالت�سالت اخللوية مع 

على عدد من الطلبات اجلديدة خلدمات ال�سبكات املُدارة.

•• اأبوظبي - وام:

اأكرب  اإح��دى  �سات”،  “الياه  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  الها�سمي،  علي  ق��ال 
اإن  ال��ع��امل،  ال�سناعية يف  الأق��م��ار  ع��رب  الف�سائية  الت�����س��الت  ح��ل��ول  م���زودي 
يتما�سى  مبا  جديدة  وا�ستحواذ  �سراكة  فر�ض  عن  البحث  توا�سل  املجموعة 
مع ا�سرتاتيجية اأعمالها لإ�سافة قدرات تقنية جديدة اإىل حمفظة خدماتها، 
2024. واأ�ساف  اإطالق قمر �سناعي جديد بحلول  فيما توا�سل العمل على 
ال�سركة  اأن  “وام” –  اأن��ب��اء الإم����ارات  – يف ح��وار خا�ض م��ع وك��ال��ة  الها�سمي 
لديها قدرات مالية كبرية وميزانية عمومية قوية يف حال ظهور فر�ض مقنعة 
“ لالت�سالت قبل عدة  “ الريا  ال�ستحواذ على  اأن  اإىل  لال�ستحواذ، م�سرياً 
“الياه �سات”  اأن  واأ�سهم يف تنويعها. واأو�سح  “الياه �سات”  اأعمال  �سنوات عزز 
تغطي حالياً اأكر من 150 دولة وما يزيد على %80 من �سكان العامل، مع 

ي�ساهم  اأن  املتوقع  م��ن  الها�سمي،  وبح�سب  اأخ���رى.  جهة  م��ن  اجل��دي��د  للقمر 
يف قطاعات  “الياه �سات”  NGS-4« يف ت�سريع منو  “الريا  القمر اجلديد 
الأعمال احلالية واجلديدة، اإىل جانب التقنيات احلديثة التي �سرت�سخ مكانة 
املجموعة يف الت�سالت الف�سائية من خالل توفري القدرات العالية واملرونة 
الفائقة وزيادة ال�سعات وتو�سيع نطاق التغطية يف جميع اأنحاء اأوروبا واإفريقيا 
الت�سالت  القادم من حلول  كما يدعم اجليل  الأو�سط،  وال�سرق  اآ�سيا  وو�سط 
واأ�سار  وال�سركات.  واحلكومات  ال��دف��اع  ذل��ك  يف  مبا  العمالء  قطاعات  جلميع 
اإىل اأن املجموعة توا�سل العمل على  الرئي�ض التنفيذي ملجموعة “الياه �سات”، 
تكليفها الر�سمي من قبل حكومة دولة الإمارات باإجراء درا�سة مف�سلة لتقييم 
وتقدمي التو�سية لت�سنيع قمرين �سناعيني جديدين هما “الياه 4” و”الياه 
5” بهدف اإطالقهما يف العام 2026، حيث �سيعمل القمران على زيادة ال�سعة 
القمرين  خ��الل  من  الدولة  حلكومة  حالياً  ال�سركة  تقدمها  التي  الف�سائية 

برعاية حمد ال�سرقي

ويل عهد الفجرية يفتتح منتدى جلف انتلجن�س
 لأ�شواق الطاقة مب�شاركة 300 خبري ومتحدث دويل

ق�شاء اأبوظبي تنظم منتدى توريق احلقوق املالية 
امل�شتقبلية كاأداة متويل غري تقليدية للتنمية ال�شتثمارية 

امل�ستقبلية، كاأحد اأدوات التمويل غري امل�سرفية التي 
توفر ال�سيولة لإمتام امل�سروعات امل�ستقبلية، باعتباره 
لإمتام  امل��ال��ي��ة  ال�����س��ن��دات  اإ����س���دار  حل�سيلة  توجيها 
التي  املتوقعة  النقدية  التدفقات  مقابل  امل�سروعات 

�سرتد اإليها يف امل�ستقبل.
وت����ن����اول امل���ن���ت���دى ����س���رح ع��م��ل��ي��ة ال���ت���وري���ق يف �سوق 
والأط����راف  والإج��رائ��ي��ة  العملية  الناحية  م��ن  امل���ال 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا، واأي�����س��اً عملية ال��ت��وري��ق وحم���ددات 
ن�سرة الكتتاب، والركائز الأ�سا�سية التي توؤكد �سحة 
ن�سرة  حم��ت��وى  يف  واملتمثلة  القانونية،  الإج�����راءات 
الفرتا�سية  وامليزانية  امل�ستقبلية  واخلطة  الكتتاب 

والت�سنيف الئتماين.
ت�سهم  التي  املالية  الهند�سة  اأدوات  اإىل  تطرق  كما 
اأدوات  التوريق كاأحد  يف تدعيم ال�ستثمار، واأ�ساليب 
ال��ت��م��وي��ل غ��ري ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، واأط�����راف ت��ل��ك العملية 
والعالقات املختلفة بينها ودورها يف التنفيذ، اإ�سافة 
اإىل بيان اأثر التمويل عن طريقها، ودوره احليوي يف 

دعم ال�ستثمار والتنمية امل�ستدامة.

•• اأبوظبي -وام:

قانوين  منتدى  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الق�ساء  دائ���رة  نظمت 
ك���اأداة  امل�ستقبلية  امل��ال��ي��ة  احل��ق��وق  “توريق  ب��ع��ن��وان 
مت���وي���ل غ���ري ت��ق��ل��ي��دي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف 

القطاعني العام واخلا�ض”..
ب��ه��دف رف����ع ك���ف���اءة الأداء وت��ن��م��ي��ة ق����درات   وذل����ك 
العاملني يف املجال القانوين حول الآليات التمويلية 
وانعكا�ساتها  امل��ط��ب��ق��ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات  امل�����س��ت��ح��دث��ة 
التنموية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  القت�سادية  التنمية  على 

املختلفة.
الذي عقد افرتا�سياً، متا�سياً  املنتدى  وياأتي تنظيم 
مع توجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، 
الرئا�سة،  دي��وان  وزي��ر  ال���وزراء،  رئي�ض جمل�ض  نائب 
امل�ساهمة  بتعزيز  اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  رئي�ض 
الفاعلة يف دعم م�سرية التنمية القت�سادية امل�ستدامة 

عرب منظومة ق�سائية متطورة.
وع���رف امل��ن��ت��دى ال��ق��ان��وين، ت��وري��ق احل��ق��وق املالية 

•• الفجرية -وام: 

حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأّك��د 
الفجرية،  ع���ه���د  ويل  ال�������س���رق���ي 
الرفيعة  ال���ع���امل���ي���ة  امل���ك���ان���ة  ع���ل���ى 
ال��ف��ج��رية يف  اإم����ارة  ال��ت��ي حققتها 
ق���ط���اع ���س��ن��اع��ة ال���ن���ف���ط، ودوره�����ا 
ي��دع��م قطاع  ع��امل��ٍي ن�سط  ك��م��رك��ٍز 
القت�سادي  وال���ت���ط���ور  ال���ط���اق���ة 
بنيتها  ع��رب  ال��ع��امل  م�ستوى  على 
ال�سرتاتيجي  وموقعها  التحتية 
امل��ه��م ب���ني ال�����س��رق وال���غ���رب. جاء 
اأعمال  �سموه،  افتتاح  خ��الل  ذل��ك 
منتدى  م����ن  ال���ع���ا����س���رة  ال���������دورة 
الطاقة،  لأ���س��واق  اإنتلجن�ض  جلف 
ال����ذي ي��ق��ام حت���ت رع���اي���ة �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  ع�����س��و  ال�����س��رق��ي 
حاكم الفجرية، يف فندق نوفوتيل 

بالفجرية.
�ساحب  اهتمام  اإىل  �سموه،  واأ�سار 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  ع�����س��و  ال�����س��رق��ي 
العاملية  باملتغريات  الفجرية  حاكم 
والغاز،  والنفط  الطاقة  جمال  يف 
و�سرورة البحث الأمثل عن حلول 
تواجه  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ف��اع��ل��ة 
دعم  موؤّكًدا  العاملي،  الطاقة  �سوق 
الفجرية  ح��اك��م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ملن�ساآت الطاقة والنفط يف الإمارة 
لتلبية  العاملي  ح�سورها  وتعزيز 
وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 

تقدمي  ع��رب  والأج��ن��ب��ي��ة  الوطنية 
اأف�سل  وف���ق  ال��ب��ح��ري��ة  اخل���دم���ات 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة. وي��رك��ز منتدى 
الطاقة  لأ���س��واق  انتلجن�ض  جلف 
م����ن خ�����الل ج��ل�����س��ات��ه احل����واري����ة 
ومناق�ساته التي ي�سارك فيها 300 
ع��ل��ى متغريات  وم��ت��ح��دث،  خ��ب��ري 
اأ�����س����ع����ار ال����ط����اق����ة واجت���اه���ات���ه���ا، 
الطاقة  قطاع  يف  العاملي  والطلب 
وحتدياتها  النفطية،  وال�سناعات 
امل���ت���ج���ددة وم�����دى ت���اأث���ريه���ا على 

الأ�سواق العاملية يف هذا املجال.

والتخزين وال�سحن. وقال الكابنت 
م��و���س��ى م�����راد م���دي���ر ع����ام ميناء 
اإىل  يهدف  املنتدى  اإَنّ  ال��ف��ج��رية، 
الدولية  الطاقة  حتديات  مناق�سة 
بالأو�ساع  امل��ت��اأث��رة  وم�ستجداتها 
خمتلف  ع���ل���ى  ع����امل����ًي����ا  ال����راه����ن����ة 
ال�����س��ع��د، م����وؤّك����ًدا ع��ل��ى الأه�����داف 
عليها  تعمل  التي  ال�سرتاتيجية 
ال��ف��ج��رية يف جم����ال عامل  اإم������ارة 
وتخزين  بالوقود  وال��ت��زود  النفط 
امل�ستقات البرتولية، بالإ�سافة اإىل 
دورها املحوري يف خدمة ال�سركات 

والت�سويق  وال��ت�����س��ن��ي��ع  ال��ت��ك��ري��ر 
وعبداهلل  اأدن��������وك،  جم��م��وع��ة  يف 
ل�سركة  املنتدب  الع�سو  الدو�سري 
رئي�ض  ب���ي���ك  وك���ري�������ض  اأرام������ك������و، 
جمل�ض اإدارة �سركة فيتي؛ وتوما�ض 
التوريد  ق�����س��م  رئ���ي�������ض  وامي����ي����ل 
والتجارة يف �سركة توتال اإنرجيز؛ 
العاملي  ال��رئ��ي�����ض  ���س��ن��ودة  وم��اج��د 
لق�سم التجارة يف �سركة مريكوريا، 
اإىل نخبة من ال�سخ�سيات  اإ�سافًة 
يف  القرار  و�سانعي  املهمة  العاملية 
التكرير  وقطاعات  الطاقة  اأ�سواق 

الفتتاح  ح�سر  ال��ق��ط��اع.  ه���ذا  يف 
ب��ن �سيف  ب��ن ح��م��د  ال�����س��ي��خ �سيف 
املنطقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  ال�����س��رق��ي 
�سلطان  وال�سيخ  بالفجرية،  احلرة 
ال�سرقي،  حم��م��د  ب���ن  ���س��ال��ح  ب���ن 
ال�سنحاين  �سعيد  حممد  و�سعادة 
مدير الديوان الأمريي بالفجرية، 
و�سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب 
و�سعادة  الفجرية،  عهد  ويل  �سمو 
الرئي�ض  ال��ف��ال���س��ي  ح��م��ي��د  ���س��ي��ف 
التنفيذي ملجموعة اإينوك، وخالد 
�ساملني الرئي�ض التنفيذي يف دائرة 

خالل قمة راأ�ض اخليمة 

الطاقة والبنية التحتية ت�شتعر�س اإجنازات الدولة يف ا�شتدامة البيئة والتغري املناخي
•• اأبوظبي - وام:

قمة  فعاليات  يف  م�ساركتها  �سمن  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  �سّلطت 
الطاقة،  الإم���ارات يف جم��ال  اإجن���ازات  ال�سوء على  راأ���ض اخليمة للطاقة، 
ومواجهة  البيئة  ا�ستدامة  يف  املتميزة  وجهودها  منها،  النظيفة  �سيما  ل 
ظاهرة التغري املناخي، وم�ستهدفاتها امل�ستقبلية التي تتما�سى مع “ مبادئ 
اخلم�سني”، واخلطوات والإجراءات الفعالة واملبادرات النوعية والطموحة 
الداعمة مل�سرية الإمارات نحو الريادة العاملية يف جمال الطاقة وال�ستدامة 

والتغري املناخي و�سول اإىل حتقيق م�ستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وتطرقت الوزارة اإىل جمموعة املبادرات وال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي 
وتعزيز  الطاقة،  م�سادر  تنويع  م�ستهدفات  لدعم  الإم���ارات  دول��ة  تبنتها 
ق�سية التغري املناخي، خا�سة ال�سرتاتيجية الوطنية للطاقة، التي تعترب 
اأول خطة موحدة للطاقة يف الدولة توازن بني جانبي الإنتاج وال�ستهالك 
نحو  الطاقة  حتول  ت�سريع  وت�ستهدف  العاملية،  البيئية  اللتزامات  وبني 
م�ستقبل منخف�ض الكربون قليل النبعاثات، وخف�ض ثاين اأك�سيد الكربون 
يف الدولة بواقع %70، ورفع م�ساهمة الطاقة النظيفة يف اإجمايل مزيج 
واملبادرة   ،2050 ال��ع��ام  بحلول   50% اإىل  ال��دول��ة  يف  املنتجة  ال��ط��اق��ة 
ال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050، اإ�سافة اإىل خريطة 
اجتماع  يف  ال��وزارة  اأطلقتها  التي  الدولة  يف  الهيدروجني  لقطاع  الطريق 

الأطراف COP 26 يف غال�سكو.
وقال �سعادة املهند�ض يو�سف اآل علي، الوكيل امل�ساعد لقطاع الكهرباء واملياه 
امل�ستقبل، خالل م�ساركته يف جل�سة خريطة طريق دولة الإمارات  وطاقة 
“اإن  للطاقة:  اخليمة  راأ���ض  قمة  �سمن  الكربون،  واإزال���ة  املناخي  للحياد 
الإمارات لديها توجه م�ستقبلي وا�سح لتحقيق احلياد املناخي، واحلفاظ 
العالقة،  ذات  خططها  يف  قدًما  ومت�سي  الطبيعية،  وامل�سادر  البيئة  على 

املناخي  التغري  ق�سية  واأن  فيها،  اإيجابي  تاأثري  واإح���داث  املناخي،  التغري 
تبذلها  التي  اجلهود  واإن  الإم���ارات،  دول��ة  وبالغ يف  مبكر  باهتمام  حظيت 
مبادرتها  عن  اأعلنت  اإذ  متعدد،  املناخي  التغري  تداعيات  ملواجهة  الدولة 
وال�سرتاتيجية   ،2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي  للحياد  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سيا�سات  م��ن  جمموعة  تبنيها  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،2050 للطاقة  الوطنية 

واملبادرات الطموحة«.
الطاقة  اأن��ظ��م��ة  م�ستقبل  متثل  ال��ه��ي��دروج��ني  ط��اق��ة  اأن  �سعادته  واأو���س��ح 
العاملية، لذلك ُتعد ريادة وتطوير الهيدروجني من الأولويات املهمة لدولة 
وتقليل خماطر  امل�ستقبلية،  الطاقة  تلبية متطلبات  لدورها يف  الإم��ارات، 
املوارد  على  واملحافظة  الطاقة،  اأنظمة  وك��ف��اءة  اأم��ن  وتعزيز  امل��ن��اخ  تغري 

الطبيعية والبيئة.
الذي  ال��ط��اق��ة،  على  الطلب  اإدارة  برنامج  اإىل  حديثه  خ��الل  تطرق  كما 
على  الطلب  لتقليل  الهادفة  التفاعلية  امل��ب��ادرات  من  جمموعة  ي�ستهدف 
على  للربنامج  الرئي�ض  الطموح  يركز  فيما  ال�سناعة،  قطاع  يف  الطاقة 
على  الطلب  وتقليل  امل�ستهلكني  اأك��رب  �سناعة  يف  ال��ك��ف��اءة  ل��زي��ادة  ال��دف��ع 
الطاقة بن�سبة 33% يف عام 2050 وخف�ض ثاين اأك�سيد الكربون بن�سبة 
للمحركات  الطاقة  لأداء  الأدن��ى  احلد  معايري  تنفيذ  مع  بالتوازي   %34

الكهربائية عالية ال�ستهالك.
واملقومات  واخل����ربات  الإم��ك��ان��ات  الإم�����ارات متتلك  اأن  ���س��ع��ادت��ه،  اأك���د  كما 
ل�ست�سافة الدورة 28 ملوؤمتر الدول الأطراف COP 28، واأن ا�ست�سافة 
التنمية  امل�ستقبلية يف حتقيق متطلبات  الدولة  احلدث يدعم م�ستهدفات 
الرواد  اأحد  الدولة  املناخي، واأن تكون  امل�ستدامة، واتفاقية باري�ض للتغري 
املناخي  التغري  تاأثري  البيئة واحلد من  املحافظة على  العامليني يف جمال 
تدعم  م�ستدامة  بيئة  على  للحفاظ  ع��امل��ي��اً  وم��رك��زاً  اأج��م��ع،  ال��ع��امل  على 

القت�ساد الأخ�سر.

للحياد  ال�سرتاتيجية  مبادرتها  عن   2021 عام  اأكتوبر  يف  اأعلنت  لذلك 
ال�سرق  يف  دول���ة  اأول  الإم�����ارات  يجعل  مم��ا   ،2050 ع��ام  بحلول  امل��ن��اخ��ي 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا تعلن عن هدفها يف هذا املجال.
وثيق  تعاون  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  يف  “لدينا  �سعادته:  واأ���س��اف 
املبادرة  م�ستهدفات  لتحقيق  وامل��ح��ل��ي��ة،  الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
ال�سرتاتيجية للحياد املناخي طويلة الأجل والتي بدورها حتدد خريطة 
الطريق للحد من النبعاثات بحلول عام 2050، واإن التنمية القت�سادية 
و�سبل  امل�ستدام  بامل�ستقبل  التزامنا  مبدى  وثيق  ب�سكل  مرتبطة  الوطنية 
والتكنولوجيا اخل�سراء، واحلياد  املتجددة،  الطاقة  ال�ستثمار يف م�ساريع 

املناخي.
واأكد �سعادته، اأن دولة الإمارات متتلك م�سروعاً طموحاً للتقاط الكربون 
وا�ستخدامه وتخزينه، والذي ميثل خطوة مهمة يف م�سرية الدولة خلف�ض 
واأنه  الكربون،  من  اخل��ايل  القت�ساد  لتحقيق  اجلهود  ودع��م  النبعاثات 
النظيفة  الطاقة  على  العتماد  م�ستهدفات  لرفع  الدولة  م�ساعي  �سمن 
فاإن الكهرباء التي ت�ستهلكها �سركة النفط الوطنية لدينا حالياً تاأتي من 
الدولة  متتلك  فيما  الكربون(،  من  اخلالية  وال�سم�سية  النووية  )الطاقة 
العامل،  ال�سم�سية يف م��وق��ع واح���د يف  ال��ط��اق��ة  اأك���رب حم��ط��ات  م��ن  ث��الث��اً 
40 دولة متقدمة  اأكر من  املتجددة يف  الطاقة  ت�ستثمر يف م�ساريع  كما 
ونامية، وتخطط لزيادة حمفظتها من م�سادر الطاقة املتجددة اإىل 100 
جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك ت�ستثمر الدولة يف الطاقة النووية 
الهيدروجني، وهو  اأ�س�ض ملزيد من العتماد على طاقة  وتعمل على و�سع 

اأمر اأ�سا�سي لتحقيق �سفر انبعاثات كربونية.
الوطنية  امل�ستويات؛  على  الق�سايا  اأه��م  اأح��د  املناخي  التغري  “يعد  وق��ال: 
والإقليمة والعاملية، الأمر الذي يتطلب من خمتلف الأطراف الدولية ذات 
العالقة العمل امل�سرتك، بهدف تعزيز اجلهود املبذولة للتعامل مع ق�سية 

ّلق اإىل 71   الحتاد للطريان حتحُ
وجهة تربط 45 دولة حول العامل

•• اأبوظبي-وام:

ك�سفت “الحتاد للطريان” عن و�سول رحالتها اإيل 71 وجهة من �سمنها 
وجهات ال�سحن لرتبط بذلك اإمارة اأبوظبي بنحو 45 دول حول العامل، 
عرب 71 طائرة بعمر و�سطي ي�سل اإىل 5.8 �سنوات، وذلك بالتزامن مع 
البلوكي،  الإماراتي. وقال حممد عبداهلل  املدين  بيوم الطريان  الحتفال 
الحتاد  جمموعة  يف  والتجارية  الت�سغيلية  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض 
للطريان، يف ت�سريحات �سحافية اأم�ض، ان الحتاد للطريان ت�ساهم بدور 
كبري يف دعم وتطور م�سرية قطاع الطريان يف الدولة، حيث ا�ستطاعت منذ 
الوطني  الناقل  ب�سفتها  العاملية  ال�ساحة  على  مكانتها  تر�سيخ  انطالقتها 
لدولة الإمارات، وربط العامل باأبوظبي. واأ�ساف البلوكي انه مع ا�ستعادة 
اإىل  اإليها الحتاد وجهاتها  التي ت�سرّي  القطاع لعافيته بلغ عدد الوجهات 
الناجت  اإىل م�ساهمتها يف  بالإ�سافة  دول��ة،   45 العامل يف  71 وجهة حول 

املحلي الإجمايل لدولة الإمارات.
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التقنيات  ا�ستخدام  التو�سع يف  على 
امل��ت��ط��ورة وال���س��ت��ف��ادة م��ن الطاقة 
ال�����س��م�����س��ي��ة امل���ت���ج���ددة وال���ن���ووي���ة 
ال�����س��ل��م��ي��ة خل���ف�������ض الن���ب���ع���اث���ات 
النفط  اإن��ت��اج  عمليات  عن  الناجتة 
قبل  اإ�سافية   25% بن�سبة  والغاز 
مع  وبالتزامن  العقد.  ه��ذا  نهاية 
هذه اجلهود، تعمل “اأدنوك” على 
واإن�ساء  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ل��ب��ن��ات  و���س��ع 
القيمة  ل�سل�سلة  التحتية  البنية 
يف  والتو�سع  ال��ه��ي��دروج��ني،  ل��وق��ود 

الكربون  التقاط  تقنيات  ا�ستخدام 
وتخزينه وا�ستخدامه.

ع��ل��ى جائزة  وب��اع��ت��ب��اره احل��ا���س��ل 
التنفيذية  ال�����ع�����ام  “�سخ�سية 
موؤ�س�سة  م���ن  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  يف 
“اإنرجي اإنتليجن�ض” العام املا�سي، 
اأحمد  �سلطان  الدكتور  قدم معايل 
اجل����اب����ر، ن�����س��خ��ة ه�����ذا ال����ع����ام من 
�سعد  املهند�ض  �سعادة  اإىل  اجل��ائ��زة 
الدولة  وزي���ر  الكعبي  ���س��ري��دة  ب��ن 
دول�����ة قطر،  ال���ط���اق���ة يف  ل�������س���وؤون 

ال��ع��امل��ي��ة، م��ع ت��رك��ي��ز اجل��ه��ود على 
ال���ك���رب���ون ولي�ض  واإزال�������ة  ال��ت��ق��اط 
اأن نتذكر  الإن��ت��اج، كما يجب  وق��ف 
خف�ض  ه��و  هدفنا  اأن  ال����دوام  على 
معدلت  خف�ض  ولي�ض  النبعاثات 

النمو والتقدم«.
موعد  ي���ق���رتب  “فيما  واأ�����س����اف: 
والع�سرين  ال�سابعة  ال��دورة  انعقاد 
ا�ستعداد  وم���ع  الأط�������راف،  مل���وؤمت���ر 
الدورة  ل�ست�سافة  الإم���ارات  دول��ة 
املوؤمتر،  م��ن  وال��ع�����س��ري��ن  ال��ث��ام��ن��ة 

واأ�����س����اف خم���اط���ب���اً احل�������س���ور من 
الطاقة  �سركات  واأه��م  اأك��رب  روؤ�ساء 
الطاقة  اأم�����ن  “ ي��ع��د  ال���ع���امل:  يف 
ل��ل��ت��ق��دم يف كل  اأ����س���ا����س���ي���ة  رك����ي����زة 
قطاع  رواد  وباعتبارنا  القطاعات، 
املتغريات  العاملي ويف �سوء  الطاقة 
التي ي�سهدها العامل، فقد اأ�سبحت 
الطاقة  اأمن  �سمان  يف  م�سوؤوليتنا 

اأكر و�سوحاً من اأي وقت م�سى«.
بتخفيف  الل���ت���زام  “علينا  وق����ال: 
الطاقة  اإم�����دادات  نق�ض  ت���اأث���ريات 

�سامل  نهج  تبني  اإىل  بحاجة  نحن 
امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  جميع  ي��ح��ت��وي 
واملعنيني، مبن فيهم خرباء قطاع 
ل�سمان  وذل������ك  وال�����غ�����از،  ال���ن���ف���ط 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ن��اج��ح ل��الن��ت��ق��ال يف 

قطاع الطاقة«.
وجدد معاليه التاأكيد على اأن دولة 
توجيهات  م��ع  ومتا�سياً  الإم�����ارات، 
القيادة الر�سيدة، حري�سة على مد 
جميع  مع  والعمل  التعاون  ج�سور 
تاأثري  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  ال�������س���رك���اء 

الهيدروكربونية  الطاقة  م�سادر 
ع��ل��ى امل��ن��اخ، وال��ب��ن��اء ع��ل��ى خربتها 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وري���ادت���ه���ا 
للطاقة  وم��وث��وق  م�����س��وؤول  كُمنّتج 

منخف�سة وعدمية النبعاثات.
تنفذ  “اأدنوك”  اأن  واأو�������س������ح 
�سعتها  ل��رف��ع  �سخمة  ا���س��ت��ث��م��ارات 
اخلام  “مربان”،  م��ن  الإن��ت��اج��ي��ة 
ال�سركة،  تنتجه  ال����ذي  ال��رئ��ي�����س��ي 
وال�������ذي ي��ع��ت��رب واح��������داً م����ن اأق����ل 
النبعاثات،  يف  ال���ن���ف���ط  خ����ام����ات 

عن  فيه  الكربون  كثافة  تقل  حيث 
ن�سف املتو�سط العاملي للقطاع. كما 
تخطط “اأدنوك” مل�ساعفة �سعتها 
الطبيعي  ال���غ���از  م���ن  الإن���ت���اج���ي���ة 
امل�������س���ال ث����الث م�����رات ل��ت�����س��ل اإىل 
�سنوياً،  ط��ن  مليون   15 م��ن  اأك��ر 
“اأدنوك”  مب���ح���ط���ة  م����دع����وم����ًة 
الطبيعي  ال���غ���از  واإن����ت����اج  ل�����س��ح��ن 
والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 9.6 
الفجرية.  اإم������ارة  يف  ط���ن  م��ل��ي��ون 
نف�سه  الوقت  يف  “اأدنوك”  وتعمل 

الع�سو املُنتدب والرئي�ض التنفيذي 
ل�سركة قطر للطاقة، م�سيداً بدوره 
الغاز  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر  ت��و���س��ع��ة  يف 

الطبيعي يف قطر.
بن  �سعد  �سعادة  اأن  معاليه  واأو�سح 
�سريدة الكعبي يعد من قادة الإنتاج 
امل�ستدام وامل�سوؤول للطاقة، كما كان 
له دور رائد يف جهود اإزالة الكربون 
من �سل�سلة التوريد للغاز الطبيعي 
امل�سال يف قطر، وت�سجيع التو�سع يف 

ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية.

�شلطان اجلابر: ا�شتمرار ال�شتثمار يف النفط والغاز 
�شرورة اأ�شا�شية ل�شمان اأمن الطاقة والنمو القت�شادي امل�شتدام

برجيل حتدد �شعر الطرح النهائي عند درهمني وطلبات الكتتاب تتجاوز 29 �شعفًا
•• اأبوظبي-وام:

وعملية  الكتتاب  عملية  اإمت��ام  عن  اأم�ض  القاب�سة،  برجيل  اأعلنت 
البناء ال�سعري بنجاح لطرحها العام الأويل يف �سوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية، حيث مت حتديد �سعر الطرح عند درهمني لكل �سهم عادي، مع 
550،729،221 �سهماً عادياً، اأي  تاأكيد حجم الطرح مبا ي�ساوي 

ما يعادل %11 من اإجمايل الأ�سهم امل�سدرة يف راأ�ض مال ال�سركة.
�سفقة  للم�ستثمرين  يوفر  لل�سهم  الطرح  �سعر  اأن  املجموعة  وترى 
م�سار  يف  الطويل  امل��دى  على  البائع  امل�ساهم  ثقة  تعك�ض  قيمة  ذات 
النمو الذي تتخذه املجموعة ورغبتها يف حت�سني اأدائها بعد الإدراج.

و�ستنتج عن عملية الطرح عائدات اإجمالية قدرها 1.1 مليار درهم 
الطرح  �سعر  على  وب��ن��اًء  الت�سوية.  عند  امل�ساهم  وال��ب��ائ��ع  لل�سركة 

القوي يف  النمو  وم�سار  الوا�سحة  ال�سرتاتيجية  روؤيتنا  اإىل  ت�ستند 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. ويعك�ض �سعر الطرح رغبتنا 
يف تعزيز اأدائنا بعد الإدراج، ونفخر باأن تكون �سركة برجيل القاب�سة 
اأبوظبي  �سوق  يف  اخلا�سة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  �سركات  اأك��رب  اإح���دى 
اإدراجها ..كما ياأتي جناح عملية الطرح بف�سل  املالية بعد  ل��الأوراق 
منظومة اإمارة اأبوظبي الداعمة لال�ستثمار، مما �سي�ساعد يف تعزيز 

التنوع يف اأ�سواق راأ�ض املال املحلية«.
الأفراد  /امل�ستثمرون  الأوىل  ال�سريحة  من  امل�ستثمرون  و�سيتلقى 
 8 الأ�سهم يف  لتاأكيد تخ�سي�ض  ر�سالة ن�سية ق�سرية  الإم��ارات/  يف 
نف�ض  يف  الفائ�سة  الكتتاب  مبالغ  ب��رد  ال��ب��دء  م��ع   ،2022 اأكتوبر 

التاريخ.
ومن املتوقع اأن يتم اإدراج برجيل القاب�سة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق 

النهائي، فاإنه من املتوقع اأن تبلغ القيمة ال�سوقية لربجيل القاب�سة 
عند الإدراج حوايل 10.4 مليار درهم و�ست�سبح اإحدى اأكرب �سركات 
الرعاية ال�سحية اخلا�سة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية من حيث 

القيمة ال�سوقية.
و�سهد الطرح طلباً كبرياً من امل�ستثمرين يف الإمارات العربية املتحدة 
واملنطقة، مع جتاوز طلبات الكتتاب عدة اأ�سعاف، حيث بلغ اإجمايل 
32،0 مليار دره��م، مما يعني جتاوز  اأك��ر من  الطلب على الطرح 

طلبات الكتتاب ب� 29 �سعفا.
جمل�ض  ورئي�ض  املوؤ�س�ض  بارامباث،  فاياليل  �سام�سري  الدكتور  وقال 
مب�ساهمينا  اأرح��ب  اأن  “ي�سرين  �سي:  اإل  بي  القاب�سة  برجيل  اإدارة 
اجلدد يف برجيل القاب�سة. يعك�ض الطلب القوي على الكتتاب العام 
الأويل فر�ض ال�ستثمار عالية اجلودة التي توفرها ال�سركة، والتي 

2022 حتت الرمز  اأكتوبر   10 اأ�سهمها يف  املالية وبدء التداول يف 
 ISIN«« املالية  ل��الأوراق  ال��دويل  التعريفي  والرقم   »BURJEEL«

AEE01119B224««، وفقاً ل�سروط عملية الكتتاب.
وعند الإدراج يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية، �ستوا�سل �سركة يف بي 
اأ�ض هيلثكري هولدينجز بي يف تي ليميتد امتالك ح�سة م�سيطرة 

تبلغ %70،0 من اأ�سهم ال�سركة.
وت���وىل بنك دب��ي الإ���س��الم��ي دور م��دي��ر الك��ت��ت��اب، فيما ت��وىل بنك 
اأبوظبي الأول دور بنك تلقي الكتتاب الرئي�سي، مع اختيار الدولية 
اإم  اإت�ض  مالياً، ومت تعيني �سركة بي  ذ.م.م م�ست�ساراً  املالية  ل��الأوراق 

كابيتال للخدمات املالية كم�ست�سار لالإدراج.
كم�ست�سار  �سي  اإل  ب��ي  �سيكيوريتيز  م��ورغ��ان  ب��ي  ج��ي  �سركة  وتعمل 

لأ�سواق راأ�ض املال لل�سركة وللم�ساهم البائع فيما يتعلق بالطرح.

•• دبي-الفجر: 

لالقت�ساد  دب�����ي  غ����رف����ة  ك�����س��ف��ت 
ال������رق������م������ي ع��������ن حت���������س����ريات����ه����ا 
 SEE �سي  “معهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأكادميية  Institute«،  لإطالق 
ت����دري����ب����ي����ة م���ت���خ�������س�������س���ة ب���ع���امل 
عن  ع���ب���ارة  وه���ي  “ميتافري�ض”، 
هو  متطور  رقمي  تدريبي  برنامٍج 
الأول من نوعه يف املنطقة يت�سمن 
التدريبية  ال���دورات  م��ن  جمموعة 
القت�ساد  “ م�ستقبل  عنوان  حتت 
ع����امل  ال���������س����رك����ات يف  ال�����رق�����م�����ي: 
تغيري  على  وي��رك��ز  امليتافري�ض”، 
النا�سئة  ال�سركات  تفكري  طريقة 
لكيفية  وت���وج���ي���ه���ه���ا  ال���رق���م���ي���ة، 
“ميتافري�ض”  ال�ستفادة من عامل 

يف تعزيز وتطوير اأعمالها.
لالقت�ساد  دب����ي  غ���رف���ة  واأع���ل���ن���ت 
الت�سجيل  ب���اب  ف��ت��ح  ع���ن  ال��رق��م��ي 
حيث  الأك���ادمي���ي���ة  دورات  اأوىل  يف 
مفتوحاً  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب����اب  ي�����س��ت��م��ر 
ح���ت���ى ن���ه���اي���ة اأك����ت����وب����ر احل������ايل. 
تقنيات  تطبيق  ال����دورة  و�ست�سمل 
تغطي  م�������س���ب���وق���ة  غ�����ري  رق����م����ي����ة 

ــزراعــة  ــل ــي ل ــب ــوظ اأب
ور�ــشــة   449 تــنــظــم 
تدريبية خالل 3 �شهور

•• اأبوظبي-وام: 

ك���ث���ف���ت ه���ي���ئ���ة اأب����وظ����ب����ي ل���ل���زراع���ة 
وال���������س����الم����ة ال����غ����ذائ����ي����ة ال���������دورات 
وعمال  لأ�سحاب  املوجهة  التدريبية 
املا�سية، حيث  الفرتة  خ��الل  امل��زارع 
ال���دورات والور�ض  اإج��م��ايل ع��دد  بلغ 
التدريبية التي نفذتها الهيئة خالل 
اأغ�سط�ض  اإىل  ي��ون��ي��و  م���ن  ال���ف���رتة 
2022 حوايل 449 ور�سة تدريبية 
تخ�س�سية يف كافة املناطق الزراعية 
تاأهيل  الور�ض  وا�ستهدفت  بالإمارة. 
للتح�سري  امل����زارع  وع��م��ال  اأ���س��ح��اب 
والتوعية  اجلديد  الزراعي  للمو�سم 
وطرق  الزراعية  املمار�سات  باأف�سل 
الزراعة احلديثة وامل�ساعدة يف زيادة 
اإنتاجية املزارع وحت�سني جودة الإنتاج 
املحلي، كما ركزت على قطاع النخيل 

لتزامنها مع مو�سم احل�ساد.
وب�����ل�����غ اإج������م������ايل ع�������دد امل�����زارع�����ني 
وال��ع��م��ال��ة ال���زراع���ي���ة امل�����س��ارك��ني يف 
نحو  والإر�سادية  التدريبية  الدورات 
من  لعدد  ينتمون  م�ساركا   9390
تلقوا  والآ�سيوية  العربية  اجلن�سيات 
اللغات  ب��ا���س��ت��خ��دام  ع��م��ل��ي��اً  ت��دري��ب��اً 
تنفيذ  مت  ح��ي��ث  ي��ف��ه��م��ون��ه��ا،  ال���ت���ي 
ال��ع��رب��ي��ة والوردو  ب��ال��ل��غ��ات  ال��ور���ض 
قدر من  اأكرب  لتحقيق  والجنليزية 
املعلومة  اإي�سال  وت�سهيل  ال�ستفادة 

ب�سكل �سحيح.

موؤمتر ال�شارقة الدويل الرابع يف القت�شاد الإ�شالمي 
يناق�س تقنني اأحكام املعامالت املالية الإ�شالمية

•• ال�سارقة-وام:

وا�سل موؤمتر ال�سارقة الدويل الرابع يف القت�ساد الإ�سالمي الذي انطلق 
اأم�ض الول اأعماله حتت عنوان: تقنني اأحكام املعامالت املالية الإ�سالمية 
لالقت�ساد  ال�سارقة  مركز  ينظمه  وال��ذي  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  التطبيق 

الإ�سالمي باجلامعة القا�سمية وذلك على مدى يومني.
اف��ت��ت��ح ف��ع��ال��ي��ات امل��وؤمت��ر ���س��ع��ادة ج��م��ال ���س��امل ال��ط��ري��ف��ي رئ��ي�����ض اجلامعة 
القا�سمية والأ�ستاذ الدكتور عواد اخللف مدير اجلامعة القا�سمية بجانب 

ح�سور عمداء ومدراء املراكز واأ�ساتذة الكليات يف اجلامعة.
بالقت�ساد  املخت�سني  والعلماء  الباحثني  من  نخبة  امل��وؤمت��ر  وي�ست�سيف 
عواد اخللف مدير  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  واأك��د   . الإ�سالمية  وال�سريفة 
اجلامعة القا�سمية خالل كلمته باجلل�سة الفتتاحية على حر�ض اجلامعة 
املوؤمترات  وتنظيم  املجتمع  بخدمة  ورب��ط��ه  العلمي  البحث  تفعيل  على 
العلمية التي حتقق هذا التوجه،. واألقى الدكتور اإبراهيم املن�سوري مدير 
ا�ستعر�ض  كلمة  القا�سمية  باجلامعة  الإ�سالمي  ال�سارقة لالقت�ساد  مركز 
على  يزيد  ما  وفق  املوؤمتر  يف  للم�ساركة  تقدم  من  باأعداد  اإح�سائية  فيها 
اثنتني وثمانني  اإىل  ينتمون  دولة  �سبعة وع�سرين  مائة م�سارك من نحو 
موؤ�س�سة اأكادميية وبحثية ،والتي غطت كافة حماور املوؤمتر فيما مت قبول 

واحد وع�سرين بحثا للعر�ض يف اجلل�سات العلمية للموؤمتر.
العليا  الهيئة  رئي�ض  احل��داد  عبدالعزيز  اأحمد  الدكتور  ف�سيلة  األقى  ثم 
ال�سرعية لالأن�سطة املالية امل�سرفية الإ�سالمية مب�سرف الإمارات املركزي 
يف  ع��دة  قفزات  من  الإ�سالمية  ال�سريفة  ت�سهده  ما  اإىل  فيها  اأ�سار  كلمة 
اأن  �سائر تعامالت والتي حتتاج اإىل درا�سات عدة م�سريا خالل كلمته اإىل 
دولر  ترليون   2.43 بلغ  2017م  لعام  بيانات  وفق  الإ�سالمي  التمويل 
واأن هذا الرقم يف تزايد وتطور م�ستمر �سي�سل يف عام 2023م اإىل 3.8 
اأ�سار معايل ال�سيخ عبداهلل  ترليون درهم . ويف كلمته التي كانت عن بعد 
امللكي  الديوان  يف  وامل�ست�سار  العلماء،  كبار  هيئة  ع�سو  املنيع،  �سليمان  بن 
اإثراء  يف  والعلماء  الفقهاء  ودور  املو�سوع  ه��ذا  ط��رح  اأهمية  اإىل  ال�سعودي 
مباحثه التي تتطلب اإىل درا�سة واجتهاد ومتابعة يف ظل تطور التعامالت 

املالية الإ�سالمية وت�سعبها .

الأع������م������ال ال����رق����م����ي����ة، وت���ط���وي���ر 
وجذب  الرقمية،  لل�سركات  الدعم 
الرقمية، معترباً  العاملية  ال�سركات 
ان ال��ت��دري��ب ن��وع��ي وم��ت��ط��ور ول 
نظري له يف اأ�سواق املنطقة، ويعترب 
ال�سركات  ل�ستقطاب  نوعية  نقلة 
املبتكرة وتعزيز مكانة دبي كعا�سمة 

عاملية لالقت�ساد الرقمي.
اأن   اإىل  اجل���������������������روان  ول��������ف��������ت 
م�ستقبل  ت��ع��ت��رب  “ميتافري�ض” 
ال�سركات  ع��ل��ى  وينبغي  الأع���م���ال، 
بيئة  يف  امل����ت����غ����ريات  ك����ل  م���واك���ب���ة 
التكنولوجيا  وت�سخري  الأع���م���ال، 
خل�����دم�����ة الأه����������������داف واخل����ط����ط 
موؤكداً  املوؤ�س�سية،  ال�سرتاتيجية 
الرقمي  لالقت�ساد  دب��ي  غرفة  ان 
ثقافة  ت���ك���ري�������ض  ع���ل���ى  ح���ري�������س���ة 
�سركات  ���س��م��ن  “ميتافري�ض” 
الإم��ارة، وم�ساعدتها على النتقال 
اجل�����ودة  م����ن  اآخ������ر  م�����س��ت��وى  اإىل 
والتوا�سل  خ��دم��ات��ه��ا  ت���ق���دمي  يف 
اأهدافها  ي��خ��دم  مب��ا  عمالئها  م��ع 

امل�ستقبلية.
لوك،  يا�سمينا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
�سي:”  ملعهد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 

وال���واق���ع   )XR( امل��م��ت��د  ال����واق����ع 
الفرتا�سي )VR( والواقع املعزز 
)AR( مل�ساعدة ال�سركات النا�سئة 
التقنيات  اع���ت���م���اد  ت�����س��ري��ع  ع���ل���ى 
ال���رق���م���ي���ة وم����واك����ب����ة الجت����اه����ات 
لل�سركات  الدعم  وتوفري  العاملية، 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن امل��ي��ت��اف��ري���ض يف 
ويتناول  وال��ن��ج��اح.  ال��ن��م��و  حتقيق 
التدريب املتخ�س�ض “امليتافري�ض” 
لال�ستبدال  القابلة  غري  وال��رم��وز 
ت�سني  وال�����ب�����ل�����وك   )NFTs  (
ب��الإ���س��اف��ة اإىل اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث من 

 .)Web 3.0( الإنرتنت
نا�سئة  �سركة   30 اخ��ت��ي��ار  و�سيتم 
ال�سوق  يف  ي��ع��م��ل  ن�سفها  رق��م��ي��ة، 
املحلية بدبي، والن�سف الأخر يعمل 
يف  للم�ساركة  الدولية،  الأ�سواق  يف 
الربنامج التدريبي الذي ي�ستهدف 
النا�سئة  ال�سركات  ا�ستقطاب  اأي�ساً 

الرقمية العاملية اإىل دبي.
على  التدريبي  الربنامج  وي�ستمر 
جل�سات   4 وي�سم  اأ�سبوعني  م��دار 
“امليتافري�ض”.  ���س��م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
يف  امل�����س��ارك��ة  ال�����س��رك��ات  و�ستحظى 
ال���ربن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي ب���ع���دد من 

اأبرزها  واخلا�سة  التناف�سية  املزايا 
العمل  م�����س��اح��ات  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة 
امل�سرتكة لتطوير خدمات ال�سركة، 
تدريب  ت���وف���ري  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
وا�ستعرا�ض  متخ�س�ض،  وت��وج��ي��ه 
الفعاليات  يف  ال���ن���ج���اح  ق�����س�����ض 

املقبلة. 
وق�������ال خ����ال����د اجل������������روان، امل���دي���ر 
لالقت�ساد  دب��ي  لغرفة  التنفيذي 
الرقمي اإن اأكادميية التدريب ت�سكل 
اأ���س��ا���س��ي��اً م��ن ج��ه��ود الغرفة  ج����زءاً 
ا�سرتاتيجيتها  اأه�����داف  لتحقيق 
ت����رك����ز ع���ل���ى حت�������س���ني بيئة  ال����ت����ي 

امل��ي��ت��اف��ري���ض تغريات  اأح�����دث  ل��ق��د 
رئ���ي�������س���ي���ة وج����وه����ري����ة يف من�����اذج 
الأع��م��ال داخ��ل دول��ة الإم���ارات ويف 
دول العامل، حيث برز منط مت�سارع 
لت�سبح  وال�سركات  املوؤ�س�سات  بني 
ج����زءاً م��ن امل��ي��ت��اف��ري���ض م��ن خالل 
والرموز  ت�سني  البلوك  ا�ستخدام 
وتقنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري 
احلو�سبة وغريها. اإن فكرة العامل 
اإىل  واأدت  واق��ع��ي��ة  ب��ات��ت  ال��ه��ج��ني 

حتول اقت�سادنا الرقمي.«
معهد  يف  نحن  قائلًة:”  واأ���س��اف��ت 
لن�ساعد  م����وؤه����ل  م����وق����ع  يف  ����س���ي 
ال�سركات على ال�ستفادة من فر�ض 
وكيفية  النا�سئة،  امليتافري�ض  عامل 
النف�سية  اجل���وان���ب  م���ع  امل����واءم����ة 
وال�سلوكية املرتبطة بالويب 3.0. 
التدريب  يف  امل�ساركون  و�سيتعرف 
امل�سفرة  ال��ع��م��الت  حم��اف��ظ  ع��ل��ى 
لال�ستبدال،  القابلة  غري  والرموز 
 ،3.0 الويب  وبناء جمتمعاتهم يف 
واأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات ال��رق��م��ي��ة يف 
هذه  م�����س��اه��م��ة  وك��ي��ف��ي��ة   ،2022
اأكر  ال��ت��ق��ن��ي��ات يف خ��ل��ق جم��ت��م��ع 

ا�ستدامة.«

ت�سم برناجمًا تدريبيًا متخ�س�سًا يعتمد على تقنيات الواقع الفرتا�سي

غرفة دبي لالقت�شاد الرقمي تطلق اأكادميية تدريبية مل�شاعدة 
ال�شركات النا�شئة الرقمية على ال�شتفادة من ميتا فري�س يف تنمية اأعمالها

••  لندن-وام: 
اأحمد اجلابر، وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة، الع�سو املنتدب والرئي�ض  اأّكد معايل الدكتور �سلطان بن 
عاماًل  يعد  الطاقة  اأمن  �سمان  اأّن  �سركاتها،  ” وجمموعة  “اأدنوك  الوطنية  اأبوظبي  برتول  ل�سركة  التنفيذي 

اأ�سا�سيًا ل�ستمرارية النمو القت�سادي والجتماعي امل�ستدام واإحراز التقدم يف العمل املناخي.
جاء ذلك يف الكلمة الرئي�سية التي األقاها معاليه خالل م�ساركته يف منتدى “اإنرجي اإنتليجن�ض” الذي عقد يف 
لندن .. وقال فيها : اإن معنويات ال�سوق ل تعك�ض الأ�س�ض الرئي�سية احلقيقية وال�سعة الحتياطية املحدودة 
ومنو الطلب بعيد املدى، وهذا بدوره يوؤكد عدم جدوى ال�سيا�سات التي تدعو اإىل التخلي الفوري عن منظومة 
ا�ستثمارات كبرية يف  اإىل  العامل بحاجة  اأن  مو�سحًا  الطاقة احلالية قبل تطوير وت�سغيل منظومة جديدة”، 

م�سادر الطاقة الهيدروكربونية التي �سيعتمد عليها يف امل�ستقبل ل�ستمرار النمو القت�سادي امل�ستدام.

خدمة اأموايل من م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي ت�شهد منًوا �شريًعا منذ اإطالقه قبل عام
اإدارة  عملية  ممار�سة  على  للتدرب  الفر�سة  ه��ذه  “اأموايل”  منحتهم 
الأموال واكت�ساب املهارات واملعارف املالية يف �سن مبكرة.« وتقدم خدمة 
وال�سباب،  اليافعني  ل�سريحة  جذابة  رقمية  م�سرفية  جتربة  اأموايل” 
تت�سم بعدة خ�سائ�ض من بينها، اإمكانية تلقي الأموال من اأولياء اأمورهم، 
وار�سال  ل��الدخ��ار،  اأه����داف  واإن�����س��اء  الإن��ف��اق،  وعمليات  الر�سيد  وتتبع 
الأموال لالأ�سدقاء وغريها من املعامالت املالية التي تنا�سب احتياجات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

جمموعة  الإ�سالمي”،  اأب��وظ��ب��ي  “م�سرف  ت��ق��اري��ر  اأح�����دث  ك�����س��ف��ت 
خدمة  متعاملي  قاعدة  منو  عن  ال��رائ��دة،  الإ�سالمية  املالية  اخل��دم��ات 
جنحت  والتي  الأول،  عامه  يف  “اأموايل”  الإ�سالمي  الرقمي  امل�سرف 
ال�سباب.  من  وا�سعة  �سريحة  ا�ستقطاب  يف  الرقمية  خ�سائ�سها  بف�سل 

اأ�سا�ض  ع��ل��ى   %72 ب��ن�����س��ب��ة  من����ًوا  “اأموايل”  و���س��ج��ل 
�سهري خ��الل الأ���س��ه��ر ال��� 21 امل��ا���س��ي��ة.  وك��ان��ت خدمة 
“اأموايل” قد �سهدت فتح اأكر من 0008 ح�ساب منذ 
“م�سرف  �سهر اأغ�سط�ض من العام املا�سي، حيث يهدف 
اأبوظبي الإ�سالمي” من خالل هذه اخلدمة اإىل اإي�سال 
التي  الن�سطة  ال�سباب  �سريحة  اإىل  امل�سرفية  اخلدمات 
ل التعامالت الرقمية. ومن بني اإجمايل املتعاملني  تف�سّ
قاعدة  47% من  اليوم  الإم��ارات��ي��ون  املواطنون  ي�سّكل 
املتعاملني بن�سبة 16% ذكور و93% اإناث، فيما �سكلت 
من   %45 ن�سبة  �سنة،  و81   51 العمرية بني  الفئة 

اإجمايل املتعاملني.
اأغ�سط�ض  “اأموايل” يف  اإط��الق خدمة  وكان الهدف من 
1202، متكني ال�سباب من تطوير مهارة اإدارة الأموال 
يف وقت مبكر من عمرهم. وقد �سهد امل�سرف على مدار 
املتعاملني  من  الن�سطة  الفئة  ه��ذه  ميول  املا�سي  العام 
املالية  ال�سلوكيات  لبناء  واملهارات،  املعرفة  اكت�ساب  نحو 
الر�سيدة، والقدرة على اتخاذ قرارات مالية جيدة. وقد 

رحالت �شياحية بالعربات الكهربائية
 يف القرية العاملية اعتبارا من 25 اأكتوبر

•• دبي-وام: 

توّفر هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي اعتبارا من يوم 25 اأكتوبر اجلاري رحالت 
�سياحية على منت العربات الكهربائية ل�سيوف القرية العاملية وذلك بالتزامن مع 
انطالق املو�سم ال�سابع والع�سرين للقرية 2022 – 2023. وقال حممد اأبو بكر 
الها�سمي، مدير اإدارة النقل البحري يف موؤ�س�سة املوا�سالت العامة اإن الهيئة ت�سعى 
دائما اإىل توفري خدمة العربة الكهربائية مع انطالق فعاليات القرية العاملية كل 
عام خا�سة مع وجود اإقباٍل كبري على ا�ستخدامها من قبل اجلمهور، وهو ما ي�سهم 
يف تن�سيط احلركة ال�سياحية يف القرية العاملية ويتيح لروادها و�سيوفها وزوارها 
املتجددة وهو ما ينعك�ض على  ا�ستخدام عربات تعمل بالطاقة  جتربة متميزة يف 

راحة اجلمهور �سواء من املقيمني اأو الزائرين.

هذه الفئات العمرية. ويح�سل متعاملي “اأموايل” على بطاقة لل�سحب 
الآيل ل�ستخدامها يف الت�سوق اليومي و�سداد املدفوعات عرب الإنرتنت 
و�سحب ال�سيولة النقدية. كما ميكنهم اإ�سافتها اإىل خا�سية “اأبل باي” 
الأزي���اء  م��ن  مب�سرتياتهم  اخلا�سة  احل�سرية  بالعرو�ض  وال�ستمتاع 
وغريها  الإن��رتن��ت،  عرب  والت�سوق  والرتفيه  والأل��ع��اب  والإل��ك��رتون��ي��ات 
من املعامالت املالية، وذلك مل�ساعدتهم على تكوين مهارات الإدارة املالية 
مع  ب��ال��ت��وازي  امل��ه��ارات  تلك  وتنمية  الإن���ف���اق،  وتر�سيد 

تقدمهم نحو �سن الر�سد.
ويف اإطار م�ساعيه لالرتقاء بتجربة اخلدمات امل�سرفية 
مع  ومتا�سًيا  املتعاملني،  م��ن  اجل��دي��د  للجيل  الرقمية 
اأبوظبي  م�سرف  اأطلق  الرقمي،  للتحول  ا�سرتاتيجيته 
الإ�سالمي العام املا�سي، خدمة الدرد�سة الآلية املدعومة 
والتي  “اأموايل”،  ملتعاملي  ال�سطناعي  الذكاء  بتقنية 
ت��وف��ر ل��ه��م اإم��ك��ان��ي��ة ال���س��ت��ع��الم ع��ن ال��ر���س��ي��د وحتويل 
الردود  ع��رب  امل��ع��ام��الت  �سجل  والط����الع على  الأم����وال 
العام  اإط��الق��ه  منذ  اأموايل”  “م�سرف  وجن��ح  الآل��ي��ة. 
املا�سي، يف تنمية قاعدة متعامليه من ال�سباب، وت�سجيل 
ن�سبة مرتفعة لالحتفاظ مبتعاملني ن�سطني حيث �سجل 
اأغ�سط�ض  �سهر  يف  م�سرفية  معاملة  األ���ف   800 نحو 
مل�سرف  الذكي  التطبيق  اجل��اري. وقد ح�سد  العام  من 
جائزة  على  اأموايل”  و”م�سرف  الإ���س��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي 
الهاتف  عرب  امل�سرفية  اخل��دم��ات  يف  الب��ت��ك��ارات  اأف�سل 

املتحرك لعام 2022 من جلوبل فاينان�ض.
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الفجر الريا�ضي

•• احلمامات : الفجر

ت����د�����س����ن م���ن���ت���خ���ب���ات الإم������������ارات 
للجولف م�سوارها اليوم اخلمي�ض 
يف مناف�سات البطولة العربية 21 
لل�سباب حتت 18 �سنة والنا�سئني 
والثانية لالأ�سبال  �سنة،  حتت 15 
للفتيات  والأوىل  �سنة،   13 حتت 
لل�سيدات  و12  �سنة،   15 حت��ت 
املجموعة  م��ن��ت��خ��ب��ات  مب���واج���ه���ة 
منتخبات  ���س��م��ت  وال���ت���ي  الأوىل 
البطولة  يف  وليبيا  وتون�ض  قطر 
العربي  الحت������اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
واإ�سراف  رع��اي��ة  وحت��ت  للجولف، 
واللجنة  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
ويحت�سنها  ال��ت��ون�����س��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة 
����س���ي���رتو����ض وعلى  ن������ادي ج���ول���ف 
م��ل��ع��ب��ي ال���زي���ت���ون وال���غ���اب���ة ذو ال 
مدينة  يف  م��ن��ه��م  ل��ك��ل  ح��ف��رة   9
وت�ستمر  ال��ت��ون�����س��ي��ة،  احل��م��ام��ات 
لغاية 9 اأكتوبر اجلاري، مب�ساركة 
ولعبة  لع����ب   100 ي���ق���ارب  م���ا 
بعد  ع��رب��ي��ة،  دول����ة   10 مي��ث��ل��ون 

اعتذار ال�سومال.

منتخبات الإمارات
الإم������ارات يف ه���ذا املحفل  ومي��ث��ل 
را�سد  ال��الع��ب��ني،  م��ن  ك��ل  العربي 
اجل�سمي وحممد �سكيك وعبداهلل 
ال�سباب،  م��ن��ت��خ��ب  يف  ال�����س��وي��دي 
و����س���ل���ط���ان اجل�������س���م���ي وع����ب����داهلل 
منتخب  يف  النقبي  ورا���س��د  كلبات 
ال���ن���ا����س���ئ���ني، وع�����ب�����داهلل دروي���������ض 
وح���م���ي���د ال���������س����وي����دي وع����ب����داهلل 

ومنتخب  الأ�����س����ب����ال،  يف  ����س���امل���ني 
الالعبات  م���ن  امل���ك���ون  ال�����س��ي��دات 
العمادي  وعلياء  ال�سويدي  حمدة 
ت�سارك  ع���ل���ي  �����س����ارة  وال����الع����ب����ة 
 15 الفتيات حتت  مبناف�سات فئة 

�سنة، 

الأقوى
ي��ك��ون م�����س��ت��وى هذه  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 

البطولت  م���ن  اأرف������ع  ال��ب��ط��ول��ة 
املتزايد  اله��ت��م��ام  بحكم  املا�سية 
ال���وط���ن  ب���ري���ا����س���ة اجل����ول����ف يف 
اللعبة  م�����س��ت��وى  وت��ط��ور  ال��ع��رب��ي 
العربية  ال�����دول  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
اخلليجية  ل�سيما  املغرب  وخا�سة 
بقوة  حا�سرة  �ستكون  والتي  منها 
مب���دي���ن���ة احل����م����ام����ات م�����ن اأج�����ل 
وكوؤو�ض  ميداليات  على  امل��راه��ن��ة 

لبطولة.

 جهوزية منتخبنا 
وتواجه منتخبات الإمارات بجميع 
منتخبات الفئات العمرية ال�سباب 
حتت  وال��ن��ا���س��ئ��ني  �سنة   18 حت��ت 
15 �سنة والأ�سبال حتت 13 �سنة 
تواجه  �سنة   15 حت��ت  وال��ف��ت��ي��ات 
بينما  ول��ي��ب��ي��ا،  ق��ط��ر  م��ن��ت��خ��ب��ات 

�سيدات  منتخب  ال��ق��رع��ة  و�سعت 
التي  القوية  باملجموعة  الإم���ارات 
�سمت اإىل جانبها منتخبات قطر 

وتون�ض.
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  وي����خ����و�����ض 
�سعية  يف  ال���ب���ط���ول���ة  م���ن���اف�������س���ات 
ال���ن���ت���ائ���ج كما  ل��ت��ح��ق��ي��ق اف�������س���ل 
املنتخبات  ب��ق��ي��ة  ع��ن��د  احل����ال  ه���و 
�ساخنة  مناف�سة  و���س��ط  امل�����س��ارك��ة، 

بني اكر من 100 لعب ولعبة 
مناف�سات  ال��ق��اب  على  يتناف�سون 
ال���ف���ردي وخ��م�����ض امل��ن��ت��خ��ب��ات على 

م�ستوى الفرقي.
وكان منتخبنا قد انهى حت�سرياته 
اجلادة لهذا العر�ض العربي بعد ان 
اجرى على مدار اليومني املا�سني 
�سباحية  ت��دري��ب��ي��ة  ح�����س�����ض   3
�ساعات  لأرب���ع  وام��ت��دت  وم�سائية 

لكل ح�سة تدريبية.
اللجنة الفنية والتحكيمية

وكانت اللجنة الفنية والتحكيمية 
اأم�����ض اأهلية  ق��د اع��ت��م��دت ���س��ب��اح 
الأم��������ور  �����س����رح  ومت  ال����الع����ب����ني 
والتحكيميه  والتنظيمية  الفنية 
العاملي  احلكم  بح�سور  للبطولة، 
الب�ساري،  اللطيف  ع��ب��د  امل��غ��رب��ي 
وع��ب��د ال��ع��زي��ز امل��ال ن��ائ��ب لرئي�ض 
الحت�����اد ال��ع��رب��ي وم���ن الإم�����ارات 
العام  الأم������ني  ال�����س��ام�����س��ي  خ���ال���د 
لالحتاد واكرم �سكيك املدير العام 
ل��الحت��اد و���س��م��ري ال����ولين مدرب 
مدير  �سو�سان  ون��وف��ل  املنتخبات، 
الحت����اد ال��ف��ن��ي وب��ح�����س��ور ممثلي 

الفرق امل�ساركة. 
لتحديد  القرعة  مرا�سم  واأج���رت 
مواعيد انطالق املناف�سات اعتباراً 
والن�سف  ال�����س��اب��ع��ة  ال�����س��اع��ة  م���ن 
�سباح اليوم اخلمي�ض، وكان خالل 
ال���ف���رتة امل�����س��ائ��ي��ة م���ن ي���وم اأم�ض 
الأرب��ع��اء قد مت الإع��الن الر�سمي 
لف���ت���ت���اح ال���ب���ط���ول���ة خ�����الل حفل 
العربي  للعر�ض  الر�سمي  الفتتاح 

للجولف.

تلتقي منتخبات قطر وتون�ض وليبيا 

منتخبات الإمارات تد�شن م�شوارها بطموحات واآمال متثيل م�شرف

•• اأبوظبي-الفجر

تعاون احتاد الإم��ارات لكرة القدم 
الرقمية  ال��وج��ه��ة   ”+FIFA"و
اجل���دي���دة امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ع�����س��اق كرة 
اإىل  ت����ه����دف  خ����ط����وة  يف  ال�����ق�����دم، 
العاملية  نحو  القدم  بكرة  النتقال 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ، 
ويف اإطار مهمتها املتمثلة يف توفري 
للجماهري  ومبتكرة  ممتعة  ط��رق 
اللعبة  ه����ذه  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل  ُب��غ��ي��ة 
 ”+FIFA" ت����ق����دم  اجل���م���ي���ل���ة، 
ع��رو���س��اً جم��ان��ي��ة مل�����س��اه��دة البث 
القدم  ك�����رة  ل��ف��ع��ال��ي��ات  امل���ب���ا����س���ر 
ال���ع���امل، والتي  اأن���ح���اء  م���ن ك��اف��ة 
كاأ�ض  بطولة  مباريات  الآن  ت�سمل 
الدرجة  ودوري  ال����دول����ة  رئ��ي�����ض 
مباريات  وبع�ض  الإماراتي  الأوىل 

املنتخبات الوطنية.

ومُتثل "FIFA+” اأحد الأ�ساليب 
القدم  ك��رة  فعاليات  لبث  ال��رائ��دة 
العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  مبا�سرة 
املعرو�سة  املناف�سات  ت�سمل  حيث 
ال���دوري���ات وب��ط��ولت ال��ك��اأ���ض لكل 
وال�سباب،  وال�سيدات  الرجال  من 
�سبكة  املن�سة متاحة عرب  اأن  علماً 
ل��غ��ات خمتلفة  ب��ع�����س��ر  الإن����رتن����ت 
تطبيق  ����س���ك���ل  ع���ل���ى  وم����ت����وف����رة 
ل��ل��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة وع���رب بع�ض 

الأجهزة املت�سلة املحددة. 
وق����������ال حم����م����د ع������ب������داهلل ه������زام 
ال���ظ���اه���ري الأم�����ني ال���ع���ام لحتاد 
:"�ُسعداء  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الإم������ارات 
ج����داً ب��ت��وق��ي��ع ه���ذه ال�����س��راك��ة مع 
الرقمية  امل��ن�����س��ة   ”+FIFA"
برامج  م����ن  مل����ا حت���ت���وي���ه  امل���م���ي���زة 
ك���روي���ة خم��ت��ل��ف��ة ُت��ن��ا���س��ب ك���ل من 
ينتمي لعامل كرة القدم من اأجهزة 

وجماهري  ولع��ب��ني  واإداري����ة  فنية 
واملنتخبات  ل����الأن����دي����ة  ع���ا����س���ق���ة 
املبا�سر  النقل  جانب  اإىل  الوطنية 

امل��ب��اري��ات يف  ك��ب��رية م��ن  ملجموعة 
خمتلف البطولت حول العامل".

واأ���س��اف الأم��ني العام لحت��اد كرة 

التفاقية  ه���ذه  مُت��ث��ل   ": ال���ق���دم 
التي  ل��ل��م�����س��اب��ق��ات  ك���ب���رية  ن��ق��ل��ة 
الكرة  احتاد  تنظيمها  على  ُي�سرف 

الدولة  رئي�ض  كاأ�ض  بطولة  �سواء 
وبع�ض  الأوىل  ال��درج��ة  دوري  اأو 
مباريات منتخباتنا الوطنية، حيث 
الفر�سة  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  �ستتيح 
اأمام املاليني حول العامل مبتابعة 
مبارياتنا املحلية والبداية �ستكون 
الدولة  رئ��ي�����ض  ك���اأ����ض  ن��ه��ائ��ي  يف 
ب��ني ال���وح���دة وال�����س��ارق��ة ي���وم 21 

اأكتوبر".
�سارلوت  ال�سدد، �سرحت  ويف هذا 
ال�سرتاتيجية  م�����دي�����رة   ، ب������ار 
واملن�سات الرقمية الحتاد الدويل 
الأوىل  امل���رة  "اإنها  ق��ائ��ل��ًة:  الفيفا 
ع��ل��ى الإط������الق ال��ت��ي مي��ك��ن فيها 
الو�سول  الأع�������س���اء  لحت���ادات���ن���ا 
ب�سال�سة كبرية اإىل قاعدة حقيقية 
العامل  ح��ول  ال��ق��دم  ك��رة  مل�سجعي 
مبا�سرة  ي��وم��ي��ة  ع��الق��ة  واإق����ام����ة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ن��ف��خ��ر  واإذ  م��ع��ه��م. 

فاإننا  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد 
متحم�سون للم�ساعدة يف النهو�ض 
باللعبة نهو�ساً حقيقياً عرب منطقة 

ال�سرق الأو�سط وخارجها". 
اإطالقها  م��ن��ذ   +FIFA ���س��ع��ت 
بثبات نحو تو�سيع نطاق انت�سارها، 
واأ���س��اف��ت ق��ن��وات ج��دي��دة وجذابة 
تقدمي  ُب���غ���ي���ة  امل���ح���ت���وي���ات  ل���ب���ث 
جتربة رقمية ومتنوعة بكل معنى 

الكلمة.
حمتوياتها  ج��م��ي��ع  امل��ن�����س��ة  ت��ق��دم 
للم�ساهدين  ميكن  حيث  جم��ان��اً، 
�سامل  اأر�����س����ي����ف  ع���ل���ى  الط��������الع 
)ي����ت���������س����م����ن ج����م����ي����ع م����ب����اري����ات 
للرجال   FIFA ال���ع���امل  ك���اأ����ض 
التي  املباريات  واآلف  وال�سيدات( 
والألعاب  �سنوياً  مبا�سرة  بثها  يتم 
التوقع  وم�����س��اب��ق��ات  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
وجمموعة من الإنتاجات الأ�سلية 

وثائقية  وم�سل�سالت  اأف����الم  م��ن 
وبرامج حوارية واأفالم ق�سرية.

�ستبث   ،2022 نهاية عام  بحلول 
 40000 ي���ع���ادل  م���ا   +FIFA
ال����ع����ام من  م�����ب�����اراة م���ب���ا����س���رًة يف 
جميع  ع���رب  ع�����س��و  احت����اد   100
يف  مب��ا  ال�ستة،  القارية  الحت���ادات 
ملناف�سات  م��ب��اراة   11000 ذل���ك 
ال�سيدات، وتقدم FIFA+ تغطية 
ح��ي��ة مل��ب��اري��ات ك���رة ال���ق���دم، بدايًة 
م��ن ال��دوري��ات الأوروب��ي��ة الكربى 
وو����س���وًل اإىل امل��ن��اف�����س��ات ال��ت��ي مل 
اأنحاء  م���ن خم��ت��ل��ف  ب��ث��ه��ا  ي�����س��ب��ق 
العامل، �سواء يف مناف�سات الرجال 
اأن  علماً  ال�سباب،  اأو  ال�سيدات  اأو 
اأنحاء  جميع  يف  متاحة   +FIFA
fifaplus. م��وق��ع  ع��رب  ال��ع��امل 

التطبيقات  متاجر  وع��رب   com
الكربى. 

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن جمل�ض دب��ي ال��ري��ا���س��ي عن 
بطولة  م��ن   11 الن�سخة  تنظيم 
القدم  ل����ك����رة  ال�����ق�����ارات  "كاأ�ض 
خالل  ت���ق���ام  ال���ت���ي  ال�ساطئية"، 
نوفمرب   06 اإىل   01 من  الفرتة 
بيت�ض  كايت  �ساطئ  على   2022
بالتعاون  ����س���ق���ي���م  اأم  مب���ن���ط���ق���ة 
ال�ساطئية  ال��ق��دم  ك���رة  جل��ن��ة  م��ع 

بالحتاد الدويل لكرة القدم.
واأقيمت مرا�سم قرعة البطولة يف 
بحي  الريا�سي  دب��ي  جمل�ض  مقر 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  ل��ل��ت�����س��م��ي��م  دب����ي 
�سعيد حارب اأمني عام جمل�ض دبي 
اأمني  ه��زام  بن  وحممد  الريا�سي 
ع��ام احت���اد الإم����ارات ل��ك��رة القدم، 
م�ساعد  رح��م��ة  اآل  اأم�����ان  ون��ا���س��ر 
الريا�سي،  دب��ي  ع��ام جمل�ض  اأم��ني 
اللجنة  رئ��ي�����ض  ك��و���س��ك��و  وج������وان 
ال�ساطئية  القدم  لكرة  التنفيذية 
القرعة  مرا�سم  واأج���رى  بالفيفا، 
كلويفرت  ب��ات��ري��ك  ال��ع��امل��ي  النجم 
واحلكم الإماراتي الدويل اإبراهيم 

املن�سوري.
الوطني  منتخبنا  القرعة  اأوق��ع��ت 
لكرة القدم ال�ساطئية يف املجموعة 

كل  جانبه  اإىل  ت�سم  التي  الأوىل 
ال�سعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن 
�سمت  فيما  وال��ربازي��ل،  واإ�سبانيا، 
كل  منتخبات  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
البطولة  بلقب  الفائز  اإي���ران  م��ن 
املتحدة  وال������ولي������ات  م�������رات،   4
وباراغواي،  واليابان،  الأمريكية، 
و�ستعلن اللجنة املنظمة عن جدول 

املباريات يف وقت لحق.
ال��ق��رع��ة علي  م��را���س��م  ك��م��ا ح�سر 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������ض  ع���م���ر 
الفعاليات  اإدارة  م��دي��ر  للبطولة 
�سامل  واأحمد  باملجل�ض،  الريا�سية 
املهري نائب رئي�ض اللجنة املنظمة 
التطوير  اإدارة  م��دي��ر  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
ورا�سد حممد  باملجل�ض،  الريا�سي 
م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة، ولع���ب املنتخب 
الإم����ارات����ي ال�����س��اب��ق ب��خ��ي��ت �سعد 
ولع����ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي وليد 
املنتخب  م���درب  ح�سر  ك��م��ا  ب�����س��ر، 
ال�ساطئية  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي 

وعدد من جنوم املنتخب.
اأمني  ���س��ع��ادة �سعيد ح���ارب  ورح���ب 
ع�����ام جم��ل�����ض دب�����ي ال���ري���ا����س���ي يف 
بداية املوؤمتر ال�سحفي باحل�سور 
ال�ساطئية  ال��ك��رة  وف���د جل��ن��ة  م��ن 
القدم،  ل���ك���رة  ال������دويل  ب����الحت����اد 

كلويفرت،  باتريك  العاملي  والنجم 
ب��احت��اد الإم�����ارات لكرة  كما رح��ب 
ال�����ق�����دم والإع������الم������ي������ني، وق������ال: 
اليوم  جنتمع  اأن  كبرية  "�سعادتنا 
من   11 الن�سخة  ق��رع��ة  لإج�����راء 
دبي  ول��دت يف  التي  البطولة  ه��ذه 
عام 2011 وعملنا معا مع احتاد 
كرة القدم والفيفا وال�سديق جوان 
ومنوها  ل���س��ت��م��راري��ت��ه��ا  ك��و���س��ك��و 
ن�سل  ن���ح���ن  وه������ا  وت����ط����وي����ره����ا، 
متوا�سلة  بنجاحات   11 الن�سخة 
اأهم  ثاين  اأ�سبحت  التي  للبطولة 
العامل  ال�ساطئية يف  للكرة  بطولة 

بعد كاأ�ض العامل".
واأ�ساف: "بطولة هذا العام تتميز 
كما  ج���دي���دة،  منتخبات  ب��ح�����س��ور 
اخلتام  م�سك  �ستكون  اأن��ه��ا  تتميز 
من  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�ساطئية  لالألعاب  دبي  مهرجان 
اأي�سا مناف�سات اجلولة  الذي �سم 
الطائرة  ال��ك��رة  مل��ح��رتيف  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�ساطئية وغري ها من الريا�سات 
اجلماهريية  ذات  ال�������س���اط���ئ���ي���ة 
الوا�سعة، نرحب بجميع املنتخبات 
امل�ساركة على اأر�ض وطننا، ونتمنى 
اأف�سل  حتقيق  ال��وط��ن��ي  ملنتخبنا 
النتائج يف البطولة، ونحن �سعداء 

الذي  ال�سعودي  املنتخب  مب�ساركة 
ي�سارك لأول مرة يف البطولة".

"ن�سكر  ه�����زام:  ب���ن  وق����ال حم��م��د 
دوره  على  الريا�سي  دب��ي  جمل�ض 
وريا�سة  البطولة  دع��م  يف  ال��رائ��د 
كرة القدم ال�ساطئية، ونحن �سعداء 
تنظيم  يف  املجل�ض  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة 
الكبرية  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 
كبرًيا  تطوًرا  �سهدت  التي  واملهمة 
منذ انطالقها و�سارك فيها اأف�سل 
ال���ع���امل، مم��ا �ساعد  امل��ن��ت��خ��ب��ات يف 

منتخباتنا  م�����س��ت��وى  ت��ط��وي��ر  يف 
ال��وط��ن��ي��ة، ون���ح���ن ع��ل��ى ث��ق��ة باأن 
اأداًء مم���ت���اًزا يف  ���س��ي��ق��دم  امل��ن��ت��خ��ب 
من  و�سيتمكن  العام  هذا  البطولة 
احتاد  وي��وا���س��ل  امل��ف��اج��اأة،  حتقيق 
من  ع���دد  لتنظيم  ج���ه���وده  ال���ك���رة 
هذه  وت��ط��وي��ر  لتنمية  ال��ب��ط��ولت 
�سعبيتها  وزي���ادة  املهمة  الريا�سة 
فئات  ك�����اف�����ة  ب�����ني  وان����ت���������س����اره����ا 

املجتمع".
وم���ن ج��ان��ب��ه ت��ق��دم ج���وان كو�سكو 

بال�سكر اإىل جمل�ض دبي الريا�سي 
وفرق العمل على الدعم املتوا�سل 
�سعادته  ع�����ن  وع������رب  ل���ل���ب���ط���ول���ة 
التي  الناجحة  ال�سراكة  با�ستمرار 
جت���م���ع ال��ف��ي��ف��ا م����ع جم��ل�����ض دبي 
وقال:  �سنة،   11 ط��وال  الريا�سي 
بالأحداث  مليئة  �سنة   11 "مرت 
الكثرية والعمل امل�ستمر والذكريات 
يف  ول��دت  البطولة  ه��ذه  اجلميلة، 
فاجلميع  دب��ي  يف  ال�سحيح  امل��ك��ان 
هذه  يف  وامل�ساركة  لزيارتها  ي�سعى 

ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت��ع��د ث���اين اأق���وى 
ب��ط��ول��ة ك����رة ق����دم ���س��اط��ئ��ي��ة بعد 
ك��اأ���ض ال���ع���امل، ل��ق��د اأ���س��ح��ب��ت دبي 
املنتخبات  اأب��رز  ل�ستقطاب  مركًزا 
ال�ساطئية،  ال��ق��دم  ك��رة  وجماهري 
الثاين  موطني  اأ�سبحت  اأنها  كما 
اأف��راد العائلة  اأحد  اأين  واأ�سعر هنا 
يف جمل�ض دبي الريا�سي، ونتطلع 
العام  ه��ذا  ا�ستثنائًيا  ح��دًث��ا  ل��رنى 
لأن  مميزة  �ستكون  الن�سخة  فهذه 
ال��ف��رق امل�����س��ارك��ة ه��ي الأف�����س��ل يف 
منتخبات  ف��ي��ه��ا  وي�����س��ارك  ال��ع��امل 

جديدة".
الإماراتي  ال��الع��ب  ج���وان  و���س��ك��ر 
ح�سوره  على  �سعد  بخيت  ال�سابق 
كان  "لقد  وق���ال:  القرعة  ملرا�سم 
الالعبني  اأف�سل  اأحد  �سعد  بخيت 
ال�����س��اط��ئ��ي��ة وهو  ال����ق����دم  ك�����رة  يف 
ال���وح���ي���د ال������ذي ����س���اه���دت���ه ميزق 
ال�سباك بكرته، واأتقدم بال�سكر اإىل 
واإىل  للبطولة  والداعمني  الرعاة 
الذي  القدم  الإم���ارات لكرة  احت��اد 
يوفر الدعم الفني الالزم لتطوير 
كرة القدم ال�ساطئية بالدولة، كما 
�سريًكا  يعد  ال���ذي  الإع����الم  اأ���س��ك��ر 
اأ�سا�سًيا للبطولة من خالل جهود 
ن�سر  يف  �ساهمت  التي  الإعالميني 

البطولة  ���س��ه��رة  وزي������ادة  ال��ل��ع��ب��ة 
حملًيا وعاملًيا، واأتطلع للم�ساركة يف 
املباراة التي جتمع الفيفا واللجنة 
الإعالميني  ف��ري��ق  اأم����ام  املنظمة 
�سنوًيا والتي تربز مدى الرتباط 
بيننا مع الإعالم الذي يعد مفتاح 

جناح هذه البطولة". 
اأهدى  ال��ق��رع��ة  ويف خ��ت��ام م��را���س��م 
الن�سخة  ح������ارب  ���س��ع��ي��د  ����س���ع���ادة 
ق�ستي  ك���ت���اب  م����ن  الإجن���ل���ي���زي���ة 
ال���ذي ي���روي ف��ي��ه ���س��اح��ب ال�سمو 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
ق�����س�����س��ا م���ن م�����س��رية الإجن������ازات 
العاملي  ال��ن��ج��م  اإىل  ال��دول��ة  وب��ن��اء 

باتريك كلويفرت.
واأعلنت اللجنة املنظمة اأن مباريات 
البطولة �ستقام بنظام الدوري من 
�ساحبا  يتاأهل  اأن  على  واح��د  دور 
م��ن كل  وال���ث���اين  الأول  امل��رك��زي��ن 
ن�سف  م���رح���ل���ة  اإىل  جم���م���وع���ة 
خروج  بنظام  تلعب  التي  النهائي 
املهزوم ليتاأهل الفائزان اإىل املباراة 
النهائية، ويتناف�ض اخلا�سران على 
مباراة  يف  ال��ربون��زي��ة  امل��ي��دال��ي��ات 

حتديد املركزين الثالث والرابع.

البداية من نهائي كاأ�ض رئي�ض الدولة بني الوحدة وال�سارقة

احتاد الإمارات لكرة القدم و »FIFA+« يلتزمان بالنقل احلي للمباريات واملزيد من الفعاليات جلماهري كرة القدم حول العامل

دبي جتمع اأقوى منتخبات العامل يف الن�سخة 11 من �ساطئية القارات 

القرعة ت�شع منتخبنا يف مواجهة ال�شعودية واإ�شبانيا والربازيل
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فازت دبي بحق ا�ست�سافة فعاليات الن�سخة ال� 38 من 
انعقاد  هام�ض  على  الريا�سي  للطب  ال��دويل  املوؤمتر 
املك�سيك  يف  اأقيمت  ال��ت��ي  للموؤمتر   37 ال���  الن�سخة 
خالل الفرتة "22 – 25" من �سهر �سبتمرب املا�سي 
و�ساركت فيه جلنة الطب الريا�سي باللجنة الأوملبية 

الوطنية.
والتن�سيق  بالتعاون  الريا�سي  ال��ط��ب  جلنة  و�سعت 
الأ�سهر  دائ��رة القت�ساد وال�سياحة يف دبي طوال  مع 
املا�سية لإعداد ملف متكامل يغطي جميع اجلوانب 
ل�سمان  البارز،  ال��دويل  املوؤمتر  اإدارة  من  امل�ستهدفة 
ت��رج��ي��ح ك��ف��ة دول���ة الإم�����ارات واخ��ت��ي��ار دب���ي لتنظيم 

الن�سخة املقبلة عام 2024.
ومّثل الإم��ارات يف املوؤمتر - الذي �سهد ح�سور اأكر 
117 جلنة طب ريا�سي من  1000 م�سارك و  من 
الرحومي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال��ع��امل -  اأن��ح��اء  جميع 
نائب رئي�ض جلنة الطب الريا�سي باللجنة الأوملبية 
ملجال  املنت�سبني  م��ن  نخبة  ���س��ارك  ح��ي��ث  ال��وط��ن��ي��ة، 
الطب الريا�سي �سواًء من جراحني العظام واملعاجلني 
العالج  واأخ�سائيي  التغذية  واأخ�سائيي  الطبيعيني 
طلب  ا�ستعرا�ض  مت  اإذ  النف�سي،  وال��ط��ب  الوظيفي 
اللجنة  لإدارة  ت��ق��دمي��ه  مت  ال����ذي  دب����ي،  ا���س��ت�����س��اف��ة 
املنظمة للموؤمتر بداية العام اجلاري بعد الكثري من 
النقا�سات واللقاءات الدورية للجنة الطب الريا�سي 

باللجنة الأوملبية برئا�سة الدكتور ها�سل الطنيجي.
و���س��ه��دت م�����س��اع��ي ا���س��ت�����س��اف��ة ال��ن�����س��خ��ة ال���� 38 من 
احلدث الطبي الريا�سي العاملي مناف�سة قوية بني كل 
من الإمارات وكرواتيا وت�سيلي للفوز بحق ا�ست�سافة 
الرحومي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ت�سلم  ح��ي��ث  امل���وؤمت���ر، 
الطب  جلنة  رئي�ض  جوميز  فيليبو  من  امل��وؤمت��ر  علم 
بتنظيمه  دب��ي  ف��وز  اإع��الن  عقب  باملك�سيك  الريا�سي 

وتوقيع اتفاقية ال�ست�سافة.
وثّمن معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول 
الفال�سي وزير الرتبية و التعليم رئي�ض الهيئة العامة 
الأوملبية  اللجنة  لرئي�ض  الأول  ال��ن��ائ��ب  ل��ل��ري��ا���س��ة 
الوطنية رئي�ض املكتب التنفيذي، هذه اخلطوة املهمة 
اخليارات  كاأف�سل  الإم����ارات  مكانة  على  ت��وؤك��د  التي 
ال�����س��ع��ي��دي��ن الإقليمي  ال���ق���رار ع��ل��ى  اأ���س��ح��اب  ل���دى 
ال��ري��ا���س��ي من  العمل  وال��ع��امل��ي يف خمتلف جم���الت 
الريا�سية  الأح���داث  ك��ربى  وتنظيم  ا�ست�سافة  اأج��ل 

واملوؤمترات العلمية املتعلقة باجلانب الريا�سي.
واأ�ساد معاليه بتوجيهات �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد 
الوطنية  الأوملبية  اللجنة  رئي�ض  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ب�سرورة بناء ال�سراكات مع خمتلف اجلهات والهيئات 
وامل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة، مب���ا ي��ح��ق��ق ال��ف��ائ��دة املرجوة 
التعاون  �سبل  تعزيز  يف  وي�سهم  الإم�����ارات  لريا�سة 
الريا�سية،  العلوم  يف  املخت�سني  م��ن  امل��ع��ارف  ون��ق��ل 
خا�سة واأن املوؤمتر يناق�ض واحدا من اأهم املو�سوعات 
املرتبطة ب�سحة و�سالمة الريا�سيني، ويتيح الفر�سة 
لالطالع على اأف�سل املمار�سات املتبعة واأحدث املعايري 

والتقنيات امل�ستخدمة يف هذا ال�ساأن.

من جهته قال �سعادة هالل �سعيد املري، املدير العام 
ل��دائ��رة الق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة ب��دب��ي " اإن ف���وز دبي 
خالل  الريا�سي  للطب  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  با�ست�سافة 
العام 2024 ياأتي ثمرة للتعاون البناء مع �سركائنا 
يف القطاعني العام واخلا�ض، ل�سيما مع جلنة الطب 
الريا�سي باللجنة الأوملبية الوطنية، حيث مت تقدمي 
على  ب��ن��اء  ل��ل��ف��وز،  وج����ذاب  متكامل  ا�ست�سافة  م��ل��ف 
اإم��ك��ان��ات هائلة، وبنية حتتية  م��ن  دب��ي  ب��ه  م��ا تتمتع 
متطورة، وقدرة تنظيمية، اإىل جانب �سجلها احلافل 
ما  وه��و  ك��ربى،  عاملية  واأح���داث  فعاليات  با�ست�سافة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  مع  يتما�سى 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
املدينة  دب��ي  جلعل  “رعاه اهلل”،  دب��ي  ال���وزراء حاكم 

املف�سلة يف العامل للحياة والعمل والزيارة" .
واأ����س���اف امل���ري : " ���س��ي��ك��ون امل���وؤمت���ر ال����دويل للطب 
الذين  وامل�ساركني  للح�سور  مهمة  من�سة  الريا�سي 
اآخر  ومناق�سة  واملعرفة  الآراء  تبادل  من  �سيتمكنون 
التطورات التي ي�سهدها الطب الريا�سي، عالوة على 
اإمكانية خو�ض جتارب ا�ستثنائية يف دبي التي تتمتع 

مبقومات �سياحية متنوعة وتقدم عرو�سا رائعة".
جلنة  اأن  الطنيجي  ها�سل  ال��دك��ت��ور  اأك���د  جانبه  م��ن 
ا�ست�سافة  ملف  اإجن��اح  على  عملت  الريا�سي  الطب 
اإىل  ال��ذي يهدف  38 من املوؤمتر  الإم���ارات للن�سخة 
تعزيز درا�سة وتطوير الطب الريا�سي يف جميع اأنحاء 
و�سمان  والعقلية،  البدنية  ال�سحة  وحماية  العامل، 
م�ساعدة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��م��ار���س��ني؛  جميع  رف��اه��ي��ة 
وتعظيم  الأم���ث���ل،  الأداء  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي��ني 
اإىل  الو�سول  ال�سحية، ف�ساًل عن �سمان  اإمكاناتهم 

رعاية �سحية وتدريب عايل اجلودة.
�سعادته  الرحومي عن  الدكتور عبد اهلل  ب��دوره عرب 
بهذا الإجناز الذي يدعو للفخر لدى متثيله لدولة 
الإمارات يف املوؤمتر الدويل للطب الريا�سي وت�سلمه 
لعلم املوؤمتر للن�سخة املقبلة التي �ستقام يف دبي عام 
2024، م�سيداً بجهود جميع فرق العمل التي �سعت 
قبول  ليلقى  وج��ه  اأكمل  امللف وجتهيزه على  لإع��داد 

وا�ستح�سان اللجنة املنظمة.
بيجوزي،  فابيو  ال��ربوف��ي�����س��ور  ع��رب  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
ر�ساه  عن  الريا�سي،  للطب  ال��دويل  الحت��اد  رئي�ض 
للموؤمتر  دب��ي  ا�ست�سافة  ملف  م�ستوى  على  الكامل 
عام  ال�38 يف  دورت����ه  ال��ري��ا���س��ي يف  ل��ل��ط��ب  ال����دويل 
2024، وق��ال : “ ق��دم وف��د دول��ة الإم����ارات عر�ض 
اللجنة  ا�ستح�سان  ع��ل��ى  ح���از  ا�ستثنائيا  ا�ست�سافة 
للطب  الدويل  الحتاد  مندوبي  وجمل�ض  التنفيذية، 

الريا�سي الذين اجتمعوا يف جوادالخارا”.
الدويل  امل��وؤمت��ر  ل�ست�سافة  نتطلع  اإن��ن��ا   " واأ���س��اف 
للطب الريا�سي يف دبي التي اأ�سبحت رائدة يف جمال 
فر�سة  املوؤمتر  و�سيكون  املتميزة،  ال�سحية  الرعاية 
املنطقة،  يف  ال��ري��ا���س��ي  للطب  ل��ل��رتوي��ج  ا�ستثنائية 
بها  تتمتع  التي  العاملية  ال�سمعة  ب��اأن  ثقة  على  واأن���ا 
اأن يكون الربنامج العلمي  دبي ومتيزها �ست�ساهم يف 
ل��ل��م��وؤمت��ر م��ف��ي��دا ورائ���ع���ا، و���س��ي��ج��ذب م�����س��ارك��ني من 

جميع اأنحاء العامل".

ت�سايف  الإ�سباين  بر�سلونة  م��درب  اعترب 
احلكام  على  يتعني  ان��ه  هرناندي�ض 

و�سائل  اأم������ام  ق���رارات���ه���م  ت��ف�����س��ري 
املدربني،  غ����رار  ع��ل��ى  الإع�����الم، 
ب���ع���د اع����رتا�����س����ه على  وذل�������ك 

مواجهته  ح���ك���م  ����س���اف���رات 
الإيطايل  اإن��رت  م�سيفه  مع 
اأب���ط���ال  دوري  يف   )1-0(

اأوروبا يف كرة القدم.
الفيديو  ح���ك���م  وح������رم 

امل�ساعد "يف اآيه اآر" هدفاً 
بيدري  �سجله  ل��رب���س��ل��ون��ة 

ب�سبب مل�سة يد على اأن�سو فاتي 
مرة  يتدخل  اأن  قبل   ،)68(
"نرياتزوري"  ل�سالح  ثانية 

ح���ارم���اً ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين من 
ركلة جزاء اإثر مطالبته بلم�سة يد على 

الهولندي دنزل دمفري�ض "1+90".
ان  "اأعقد  امل����ب����اراة  ب��ع��د  ت�����س��ايف  ق����ال 
احلكم يجب اأن ي�سرح قراراته. يجب 

ان ياأتي اإىل هنا وي�سرح، لكنه ذهب 
اإىل منزله".

�سيكون  يتحدث.  ان  "يجب  تابع 
ق���رارات���ه مثلنا  ي�����س��رح  ان  ه��ام��اً 

نحن. هذا اأ�سا�سي".
املركز  ب���ر����س���ل���ون���ة  وي���ح���ت���ل 
ال���ث���ال���ث يف جم��م��وع��ت��ه يف 
 3 ب��ر���س��ي��د  الأول  ال������دور 
3 م���ب���اري���ات،  ن����ق����اط م����ن 
فيما يت�سدر بايرن ميونيخ 
الأملاين بت�سع نقاط ويحتل 

اإنرت املركز الثاين )6(.
وتابع ت�سايف "اأنا غا�سب ... 
كنت اأرغب يف التحدث معه 
لفهم قراراته. ل معنى لها، 
اإنه ظلم، لكن هذه هي كرة 

القدم".
اأم��ا م��درب اإن��رت �سيموين 
اإي����ن����زاغ����ي ف���ق���ال ان�����ه مل 
ي�������س���اه���د ����س���وى مل�����س��ة يد 
الرتكيز  حم�����اول  ف���ات���ي، 
على اإعادة اإنرت اىل ال�سكة 

ال�����س��ح��ي��ح��ة ب���ع���د ب���داي���ة 
مو�سم خميبة.

"كنا مركزين.  اإينزاغي  قال 
بهذه  ف����ري����ق  ع���ل���ى  ال����ف����وز 

الثقة.  مي��ن��ح��ن��ا  ال��ن��وع��ي��ة 
كنا حقا بحاجة اإىل ذلك. 
اأ�سعر بالراحة لن ال�سبت 
"خالل اخل�سارة �سد روما 

1-2" �ساهدت اأمورا جيدة من 
تكن  اخطاء مل  لكن مع  الفريق، 

لتكلفنا يف مباريات اأخرى".

•• اأبوظبي -وام:

بعد امل�ساكل والن�سحابات والغيابات التي خيمت على اأجواء الن�سخ ال�4 الأوىل 
1954 يف  من بطولت كاأ�ض العامل لكرة القدم، جاءت الن�سخة اخلام�سة عام 
�سوي�سرا لتكون مبثابة �سربة بداية جديدة للبطولة العاملية؛ حيث ا�ستقرت من 

خاللها اأجواء البطولة ب�سكل كبري.
واأقيمت هذه الن�سخة و�سط اأجواء من ال�ستقرار مل ت�سهدها الن�سخ الأوىل فلم 
ت�سهد اأي ان�سحاب اأو ا�ستبعاد لأي فريق، بل وبداأت البطولة يف اتخاذ �سكل اأكر 
ا�ستقرارا وواقعية يف املناف�سة بتطبيق نظام املجموعات يف الدور الأول ثم نظام 

املواجهات الإق�سائية يف الأدوار التالية.
و�ساهمت تلك التعديالت، مع اأي�سا ال�ستقرار الن�سبي الذي �سهدته اأوروبا بعد 
�سنوات من انتهاء احلرب العاملية الثانية، يف اأن تقدم هذه الن�سخة العديد من 
العرو�ض املميزة والأرقام القيا�سية، التي ل تزال �سامدة حتى الآن فيما ظلت 
املفاجاآت حا�سرة بقوة وكانت اأبرزها يف املباراة النهائية للبطولة، والتي و�سفت 

باأنها "معجزة برن".
وهذه البطولة هي اأول ن�سخة من بطولت كاأ�ض العامل يتم بثها تلفزيونيا كما 

�سدرت بع�ض العمالت املعدنية اخلا�سة بها.
وكانت �سوي�سرا ح�سلت على حق ا�ست�سافة هذه الن�سخة يف 1946 بالتزامن مع 

فوز الربازيل بحق ا�ست�سافة ن�سخة 1950.
�ساحب  ال�سوي�سري  املنتخب  بينها  من  منتخبا   16 الن�سخة  ه��ذه  يف  و���س��ارك 

الأر�ض ومنتخب اأوروجواي حامل اللقب.
واملنتخبان  اأوروب��ا  من  منتخبا   11 للبطولة  تاأهل  الفريقني،  لهذين  واإ�سافة 

الربازيلي من اأمريكا اجلنوبية واملك�سيكي من اأمريكا ال�سمالية اإ�سافة ملنتخب 
كوريا اجلنوبية من القارة الآ�سيوية.

4 منتخبات يف كل جمموعة،  4 جمموعات بواقع  املنتخبات على  ووزع��ت هذه 
ون�ض نظام البطولة على تاأهل املنتخبني �ساحبي املركزين الأول والثاين من 

كل جمموعة اإىل الدور الثاين )دور الثمانية(؛ بداية الأدوار الإق�سائية.
وبرغم هذا، ت�سمن نظام دور املجموعات جزئية غريبة حيث �سمت كل جمموعة 

فريقني م�سنفني واآخرين غري م�سنفني.
املجموعة بنظام دوري من دور واحد كما هو مطبق  اإقامة فعاليات  وبدل من 
حاليا يف كل البطولت التي تعتمد على نظام املجموعات، والذي يعني اإقامة 6 
مباريات يف كل جمموعة، ن�ض نظام البطولة على اأن يلتقي كل فريق م�سنف مع 
الفريقني غري امل�سنفني باملجموعة ما يعني عدم وجود مواجهة بني الفريقني 
املباريات  ع��دد  ليقت�سر  امل�سنفني  غ��ري  الفريقني  ب��ني  م��واج��ه��ة  اأو  امل�سنفني 

باملجموعة على 4 مباريات.
انتهاء  ح��ال  الإ���س��ايف  للوقت  اللجوء  البطولة  نظام  ت�سمن  ه��ذا،  جانب  واإىل 
الوقت الأ�سلي للمباريات بالتعادل مع احت�ساب نقطة التعادل لكل فريق حال 

انتهى الوقت الإ�سايف اأي�سا بالتعادل.
الوقت  انتهاء  بعد  الإ���س��ايف  للوقت  الأول  ال��دور  يف  مباراتان  امتدت  وبالفعل، 

الأ�سلي لكليهما بالتعادل وظل التعادل قائما يف الوقت الإ�سايف اأي�سا.
ويف حال ت�ساوي فريقني يف ر�سيد النقاط مع ختام فعاليات الدور الأول، كان 
اللجوء مبا�سرة اإىل اإقامة مباراة فا�سلة بينهما، وحدث هذا بالفعل حيث تاأهل 
7-2 يف مباراة  تركيا  الفوز على  بعد  الثمانية  دور  اإىل  الغربية  اأملانيا  منتخب 

فا�سلة باملجموعة الثانية.

نظريه  على   1-4 ال��ف��وز  بعد  الثمانية  ل���دور  ال�سوي�سري  املنتخب  ت��اأه��ل  كما 
الإيطايل يف مباراة فا�سلة باملجموعة الرابعة.

القلق  م�سدر  ك��ان  حيث  باللقب  للفوز  الأق���وى  املر�سح  املجري  املنتخب  وك��ان 
جلميع منتخبات العامل ل�سيما واأنه و�سل اإىل �سوي�سرا بعد فرتة تاألق حافظ 
خاللها على �سجله خاليا من الهزائم يف 27 مباراة )23 انت�سارا و4 تعادلت(، 
وكان من هذه املباريات انت�سارات مدوية مثل الفوز وديا على نظريه الإجنليزي 

نوفمرب 1953. خالل  "وميبلي" العريق  ا�ستاد  يف   3-6
الأوملبية  الألعاب  دورة  الذهبية بجدارة يف  امليدالية  املجري  املنتخب  اأح��رز  كما 

.1952
�ساندور  وزميله  بو�سكا�ض  فرينك  ال�سهري  جنمه  بقيادة  املجري  املنتخب  وعزز 
بالنت�سارات   1954 مونديال  يف  لهما  املرافقة  الرت�سيحات  من  كوت�سيت�ض 
اأملانيا  وعلى   0-9 اجلنوبية  كوريا  على  ف��از  حيث  البطولة؛  بداية  يف  الكبرية 
4-2، ويف ن�سف النهائي على  8-3 ثم يف دور الثمانية على الربازيل  الغربية 

اأوروجواي حاملة اللقب 4-2 بعد التمديد لوقت اإ�سايف.
اأملانيا  منتخب  اأم���ام  ج��دي��د  اختبار  م��ع  م��وع��د  على  الفريق  ك��ان  النهائي،  ويف 
الغربية بعد اأ�سبوعني فقط من املواجهة بينهما يف الدور الأول، ما �سب معظم 

الرت�سيحات ل�سالح املنتخب املجري.
ولكن املباراة النهائية كانت تتويجا حقيقيا ومثريا لبطولة مميزة؛ حيث تقدم 
املنتخب  ولكن  املباراة،  بداية  من  فقط  دقائق   8 بعد  بهدفني  املجري  املنتخب 
10 و18 ثم هدف الفوز يف  الأمل��اين رد بقوة من خالل هدفني يف الدقيقتني 
اإقامتها  اإىل  ن�سبة  "معجزة برن"  لقب  املباراة  ليطلق على هذه   84 الدقيقة 

بالعا�سمة ال�سوي�سرية برن.

ونال املنتخب الأملاين يف بالده لقب "اأبطال برن" بعد الفوز الثمني الذي يعترب 
من اأبرز املفاجاآت يف تاريخ اللعبة؛ حيث اأدى اإىل عدم ا�ستبعاد املنتخب الأملاين 

على الطالق من الرت�سيحات القوية يف اأي بطولة كبرية لحقة.
و�سهدت هذه الن�سخة العديد من الأرقام القيا�سية التي ل يزال بع�سها �سامدا 
حتى الآن، ومنها اأنها �سجلت اأعلى متو�سط تهديف يف ن�سخة واحدة بكاأ�ض العامل 

وبلغ 5.38 هدف للمباراة الواحدة.
كما �سهدت اأكرب فارق اأهداف يحققه اأي فريق يف ن�سخة واحدة، وكان للمنتخب 
اآخر يف هذه  باأكر من رقم قيا�سي  الفريق  املجري )17 هدفا(، وحظي نف�ض 
اأي فريق يف ن�سخة واح��دة )27  اأك��رب عدد من الأه��داف ي�سجله  الن�سخة مثل 
هدفا( واأكرب متو�سط اأهداف لأي فريق يف ن�سخة واحدة )5.4 هدف للمباراة 

الواحدة(.
البطولة  القيا�سية يف هذه  الأرق��ام  الغربية ن�سيبه من  اأملانيا  نال منتخب  كما 
واأك��رب عدد  الفائز باللقب )25 هدفا(  الفريق  اأه��داف ي�سجله  اأكرب عدد  مثل 
اأهداف ت�ستقبله �سباك فريق يتوج باللقب )14 هدفا( واأكرب متو�سط تهديف 

لفريق بطل يف ن�سخة واحدة )4.17 هدف للمباراة الواحدة(.
كما حقق منتخب كوريا اجلنوبية اأكر من رقم قيا�سي �سلبي خالل هذه الن�سخة 
حيث اأ�سبح اأكر فريق يف تاريخ البطولة تهتز �سباكه بالأهداف يف ن�سخة واحدة 

)16 هدفا( و�ساحب اأكرب فارق اأهداف �سلبي يف ن�سخة واحدة )16 هدفا(.
و�سهدت البطولة 11 هدفا للمهاجم املجري �ساندور كوت�سيت�ض لي�سبح الالعب 
الرقم  لكنه خ�سر هذا  البطولة وقتها  تاريخ  واح��دة يف  بن�سخة  الأك��ر تهديفا 
القيا�سي ل�سالح الفرن�سي جو�ست فونتني يف الن�سخة التالية عام 1958 بعدما 

�سجل فونتني 13 هدفا.

مونديال 1954.. »معجزة برن« تعرقل النطالقة املجرية يف ن�شخة الأرقام القيا�شية

دبي تفوز با�شت�شافة املوؤمتر 
الدويل للطب الريا�شي يف 2024

ت�شايف: يتعني على احلكام 
تف�شري قراراتهم 

بايرن يجرد ريال مدريد من رقمه  
القيا�شي بدوري الأبطال ونابويل 

يناف�س بروج على لقب »احل�شان الأ�شود«
•• اأبوظبي -وام:

البطولة، حافظت فرق بايرن ميونخ ونابويل  اأرق��ام قيا�سية يف  بثالثة 
وكلوب بروج على العالمة الكاملة يف م�سريتها بدور املجموعات لدوري 
اأبطال اأوروبا، واقرتب كل منها خطوة كبرية على طريق التاأهل للدور 

الثاين )دور ال�16( بالبطولة.
قيا�سي مهم حققه  رقم  ري��ال مدريد من  بايرن فريق  يف ميونخ، جرد 
الفريق الإ�سباين عرب �سنوات، واأ�سبح بايرن هو الفريق �ساحب اأطول 
اأبطال  ل���دوري  امل��ج��م��وع��ات  دور  ه��زمي��ة يف  اأي  ب���دون  م��ب��اري��ات  �سل�سلة 

اأوروبا.
وكان ريال مدريد حقق هذا الرقم )30 مباراة( يف الفرتة من 2012 
اإىل 2017 ، ولكن بايرن عادل هذا الرقم يف م�سابقة املو�سم احلايل، ثم 
انفرد بالرقم القيا�سي من خالل مباراته التي فاز فيها على فيكتوريا 
بلزن الت�سيكي 5-0 اأم�ض الأول الثالثاء يف اجلولة الثالثة من مباريات 

املجموعة الثالثة بالبطولة.
وي�ستطيع بايرن تعزيز هذا الرقم من خالل مباراته التالية على ملعب 

فيكتوريا بلزن الأ�سبوع املقبل.
وك��ان��ت م��ب��اراة الأم�����ض ه��ي امل��ب��اراة رق��م 26 التي يحرز فيها ب��اي��رن 5 

اأهداف اأو اأكر يف تاريخ م�ساركاته ببطولة دوري الأبطال الأوروبي.
وحافظ بايرن من خالل هذا الفوز اأي�سا على العالمة الكاملة ليت�سدر 
اأمام  نقاط   3 بفارق  نقاط   9 بر�سيد  )احلديدية(  ال�سعبة  املجموعة 
املباراة  يف  بر�سلونة  على   0-1 ثمينا  ف���وزا  حقق  ال���ذي  م��ي��الن،  ان��رت 
اإ�سباين يف  اأي فريق  الأخ��رى باملجموعة ليكون الفوز الأول لنرت على 

امل�سابقة منذ اأبريل 2010 .
ال�ستثنائي  مو�سمه  الإي��ط��ايل  ن��اب��ويل  وا���س��ل  الأوىل،  املجموعة  ويف 
وحقق فوزا تاريخيا على م�سيفه اأياك�ض 6-1 لتكون املرة الأوىل التي 
ي�سجل فيها نابويل اأكر من 3 اأهداف خارج ملعبه يف تاريخ م�ساركاته 
بدوري اأبطال اأوروبا كما اأنها اأثقل هزمية يتعر�ض لها اأياك�ض يف تاريخ 
الإيطايل حاليا،  ال��دوري  نابويل، مت�سدر  بالبطولة. وحقق  م�ساركاته 
 9 اإىل  ر�سيده  ورف��ع  املجموعة  يف  ال��ت��وايل  على  الثالث  انت�ساره  بهذا 
اأمام ليفربول الإجنليزي الذي فاز على رينجرز  3 نقاط  نقاط بفارق 
ال�سكتلندي 2-0 يف املباراة الأخرى باملجموعة لي�سبح الفوز ال�ساد�ض 
على التوايل له يف املباريات التي يخو�سها على ملعبه بدور املجموعات 

لدوري الأبطال.
لقب  ع��ل��ى  البلجيكي  ب���روج  ك��ل��وب  م��ع  املناف�سة  ب��ه��ذه  ن��اب��ويل  ووا���س��ل 
بداية  منهما  كل  ق��دم  حيث  املو�سم  ه��ذا  للبطولة  الأ�سود"  "احل�سان 

ا�ستثنائية ومثرية.
التوايل  الثالث على  انت�ساره  الأول يف حتقيق  اأم�ض  ب��روج  كلوب  وجنح 
 9 اإىل  اأتلتيكو مدريد الإ�سباين لريفع ر�سيده  امل�سابقة بالفوز على  يف 
فوز  اأي�سا  الول  اأم�ض  �سهدت  التي  الثانية،  املجموعة  �سدارة  يف  نقاط 

بورتو الربتغايل على باير ليفركوزن الأملاين 0-2.
اأ�سبح  حيث  امل�سابقة  يف  بلجيكيا  قيا�سيا  رقما  بهذا  ب��روج  كلوب  وحقق 
اأكر ناد بلجيكي يحقق انت�سارات يف دوري الأبطال بر�سيد 14 انت�سارا 

مقابل 13 انت�سارا لأندرخلت �ساحب الرقم القيا�سي ال�سابق.
ويف املجموعة الرابعة، كان مار�سيليا الفرن�سي على موعد مع انت�ساره 
يف  ظل  لكنه   1-4 ل�سبونة  �سبورتنج  على  بالتغلب  املجموعة  يف  الأول 
املركز الرابع الأخري بفارق نقطة واحدة فقط خلف اإنرتاخت فرانكفورت 
الأخرى  امل��ب��اراة  يف  �سلبيا  تعادل  اللذين  الإجنليزي  وتوتنهام  الأمل���اين 
على  احلفاظ  ل�سبونة من  �سبورتنج  فريق  مار�سيليا  وحرم  باملجموعة. 
العالمة الكاملة، علما باأن الفوز م�ساء اأم�ض هو الثاين فقط ملار�سيليا 
يف اآخر 18 مباراة خا�سها بامل�سابقة فيما انتهت املباريات ال�16 الأخرى 

جميعا بهزمية الفريق.

�شارك يف اجتماع اللجنة  الزرعوين يحُ
املالية لالحتاد الآ�شيوي لكرة القدم

•• كواالملبور-الفجر

�سارك ه�سام حممد الزرعوين ع�سو جمل�ض اإدارة احتاد الإمارات لكرة القدم 
، ع�سو  اللجنة املالية يف الحتاد الآ�سيوي يف اجتماع اللجنة الذي ُعقد اأم�ض 
الأول يف العا�سمة املاليزية كوالملبور برئا�سة ماريانو ارانيتا وبح�سور والأمني 

العام لالحتاد الآ�سيوي داتو ويند�سور ، اإ�سافة اإىل باقي اأع�ساء اللجنة.
 2023 وميزانية   2022 ع��ام  املُ��دق��ق��ة  املالية  التقارير  الج��ت��م��اع  وناق�ض 
التي  والبطولت  الأح���داث  بجميع  اخلا�سة  املالية  والبيانات  امل��ايل  والأداء 

ُينظمها الحتاد القاري .

•• روما-وام: 

فاز تادي بوجات�سار من فريق الإمارات للدراجات الهوائية 
باملركز الأول يف �سباق تري فايل فارزين يف اإيطاليا، بف�سل 
انطالقته املثالية لتجاوز املجموعة املتقدمة التي ت�سكلت 
من 20 دراجاً، ليفوز بال�سباق الذي هيمن فريق الإمارات 

على جمرياته.
اإىل  املتقدمة  املجموعة  تقل�ض  �سهد  ق��د  ال�سباق  وك���ان 

مونتيلُّو،  يف  الت�سلق  م�سافة  اإىل  الو�سول  مع  دراجاً   25
يف  انطلق  ال��ذي  )اأ���س��ت��ان��ا(  نيبايل  فين�سينزو  فيهم  مب��ن 
�سباق �سرعة حماوًل انتزاع الفوز، اإل اأن بوجات�سار متكن 
املو�سم  ه���ذا  ع�سر  اخل��ام�����ض  ف���وزه  لي�سجل  جت����اوزه  م��ن 
�سريجيو  يليه  الإمارات"،  لفريق  والأربعني  "واخلام�ض 
ه��ي��ج��وي��ت��ا )ب����ورا-ه����ان����زج����روي( يف امل���رك���ز ال���ث���اين، ثم 

األيخاندرو فيلفاردي )موفي�ستار( الذي حلَّ ثالثاً.
وتعليقاً على فوزه ، قال تادي بوجات�سار: "�سعيد بتحقيق 

جهوداً  فيه  بذلنا  ج���داً،  �سريعاً  ال�سباق  ك��ان  ال��ف��وز،  ه��ذا 
دييجو  زميلي  بالذكر  واأخ�ض  النهاية،  خط  حتى  كبرية 
�سباق  خ��و���ض  ك��ان  ا�ستثنائياً.  اأداوؤه  ك��ان  ال���ذي  اأولي�سي 
النهائية  الأج��زاء  يف  يل  بالن�سبة  الأمثل  اخليار  ال�سرعة 
اأن����ا �سعيد  م��ن ال�����س��ب��اق، و���س��ار ك��ل ���س��يء ب�سكل م��ث��ايل. 
�سباق  يف  م�ساركتنا  قبيل  ول�سيما  فريقنا  اأداء  مب�ستوى 
لومبارديا الذي �سيكون اأكر �سعوبة يف هذا العام، لكننا 

�سنبذل ق�سارى جهدنا لتحقيق اأف�سل النتائج".

الإمارات للدراجات يتوج باملركز الأول يف
 �شباق تري فايل فارزين باإيطاليا



يوتيوبر يك�شف وجهه لـ 30 مليون متابع
ك�سف يوتيوبر �سهري عن وجهه للمرة الأوىل ملتابعيه الذين يزيد 
عددهم عن 30 مليون متابع، ورفع القناع عن وجهه بعد �سنوات 

ظل خاللها يبث مقاطع الفيديو من وراء قناع.
 Dream ا�سم  حتمل  قناة  يف  ين�سر  ال��ذي  اليوتيوبر  وي�ستخدم 
اأح��ي��ان��اً على  ال��ف��ي��دي��و، واإن ك���ان يظهر  ���س��وت��ه ف��ق��ط يف م��ق��اط��ع 
الكامريا وهو يرتدي قناعاً. لكن كل ذلك بدا اأنه �سيتغري بعد اأن 
اآخرون على يوتيوب مقاطع فيديو  اأ�سدقاوؤه وم�ستخدمون  ن�سر 
تتفاعل على ما يبدو مع Dream بدون قناعه، مما دفعه لن�سر 
مقاطع   Dream وين�سر  وجهه.  عن  فيه  يك�سف  فيديو  مقطع 
العامل،  يف  مبيعاً  والأك����ر  ال�����س��ه��رية  م��اي��ن��ك��راف��ت  للعبة  ف��ي��دي��و 
وتتمتع مقاطع الفيديو الأكر �سهرة على القناة بع�سرات املاليني 
من امل�ساهدات، حيث متت م�ساهدة اأحدها اأكر من 115 مليون 
مرة، بح�سب موقع بي بي �سي. وقال يف فيديو مدته خم�ض دقائق 
و�سوهد اأكر من 27 مليون مرة "مرحباً، ا�سمي كالي، واملعروف 
اأي�ساً با�سم درمي". ومع انتقال �سديقه اإىل الوليات املتحدة حيث 
يقع مقره، اأراد كالي اأن يكون قادراً على اخلروج اأكر، دون القلق 

ب�ساأن الت�سريبات اأو التكهنات، على حد قوله.

رقم خيايل لعدد رابحي يان�شيب الفلبني
فاز  الفلبني،  يف  وا�سعة  �سجة  اأث��ارت  نوعها  من  غريبة  واقعة  يف 
433 �سخ�سا باجلائزة الكربى يف �سحب "اليان�سيب"، التي ت�سل 
قيمتها اإىل 4 ماليني دولر. وهذا اأكرب عدد من الأ�سخا�ض الذين 
اليان�سيب الكربى يف الفلبني، وفقا  فازوا على الإط��الق بجائزة 
لو�سائل اإعالم حملية. وكانت الرتكيبة الفائزة من الأرقام يف نهاية 
الأ�سبوع املا�سي، عبارة عن �سل�سلة من الأرقام التي كانت جميعها 
م�ساعفات ت�سعة. ودعا زعيم الأقلية يف جمل�ض ال�سيوخ الفلبيني، 

كوكو بيمنتيل، اإىل اإجراء حتقيق يف النتائج "امل�سبوهة".
1 و55(  اأرق��ام )بني الرقمني   6 ويختار امل�ساركون يف اليان�سيب، 
اأرق��ام الالعب  اأن تتطابق جميع  للفوز باجلائزة الكربى. ويجب 
ال�ستة مع تلك التي يتم الإعالن عنها ر�سميا. وقال بيمنتل بينما 
"األعاب  دعا اإىل اإجراء حتقيق يف نتيجة اليان�سيب غري العادية: 
اليان�سيب هذه مرخ�سة من جمهورية الفلبني، لذلك نحتاج اإىل 

احلفاظ على نزاهة األعاب القمار هذه".
الفلبيني،  اخل��ريي  اليان�سيب  ملكتب  العام  املدير  �سعى  والأح���د، 
الأرقام  "�سحب  اإن  قائال  اجلمهور،  لطماأنة  روب��ل��ز،  ميلكياد�ض 

الفائزة ل ميكن التالعب به".

ع�شرينية ت�شع 4 توائم بولدة طبيعية
بعد اأن �سهد املغرب حالتي ولدة توائم )3 و4 توائم( نهاية ال�سهر 
البي�ساء(  الدار  املن�سرم يف كل من مدينة اجلديدة )القريبة من 
وبركان )�سرقي البالد(، فوجئ الطاقم الطبي مب�ست�سفى جر�سيف 
طبيعية.  بعملية  اإن��اث  توائم   4 ع�سرينية  �سيدة  باإجناب  )ال�سرق( 
القروية  ال�سباب  جماعة  م��ن  �سنة(   28( ال�سيدة  ه��ذه  وت��ت��ح��در 
اإىل  ا�ستد بها املخا�ض نقلها زوجها  اأن  باإقليم جر�سيف، حيث بعد 
مب�ساعدتها  الطبي  الطاقم  مطالبا  للمدينة،  الإقليمي  امل�ست�سفى 

على الولدة يف ظروف �سحية جيدة.
ويف هذا ال�سدد، قالت م�سادر حملية، يف ات�سال مع "موقع �سكاي 
"نادرة، على اعتبار  اأربعة توائم هي  اإجناب  اإن حالة  نيوز عربية"، 
�سهدها  اأن  ي�سبق  ومل  ال��ك��ربى،  امل��دن  م�ست�سفيات  يف  ت�سجل  اأن��ه��ا 
الإقليم ب�سفة عامة اأو يف جماعة ال�سباب القروية ب�سفة خا�سة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العلماء يتوقعون موعد اندماج القارات
توقع منوذج علمي اأن يختفي املحيط الهادي وهو ما �سيوؤدي اإىل تقريب القارات واندماجها مع بع�سها البع�ض، 
اأبنائنا ول حتى اأحفادنا،  لت�سكل قارة واحدة عمالقة. لكن هذا الأمر لن يحدث يف امل�ستقبل املنظور ول يف عمر 

فالعلماء يتوقعون اأن يحدث بعد 300 مليون عام من الآن، وفق �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
واأطلق العلماء ا�سم "اأما�سيا" على القارة العمالقة التي ت�سم قارات الأر�ض كلها.

وقالوا اإن هذه القارة �ستتمركز بالقرب من منطقة القطب ال�سمايل.
ويظهر النموذج حترك قارة اآ�سيا نحو ال�سرق باجتاه الأمريكيتني، اللتني يجري �سحبهما نحو الغرب، حتى تلت�سق 

القارات الثالثة، متاما كما لعبة الأحجية.
وجتد القارة القطبية اجلنوبية اأنتاركتيكا طريقها لالندماج مع قارة اأمريكا اجلنوبية.

وترتبط اإفريقيا بقارة اآ�سيا من جانب وقارة اأوروبا من جانب اآخر حتى يكتمل �سكل القارة اجلديدة: "اأما�سيا".
واأظهرت اأدلة اأن قارة عمالقة تت�سكل يف الأر�ض يف كل 600 مليون �سنة، وكان اآخرها قارة "بانغيا" التي ت�سكلت قبل 

300 مليون �سنة، قبل اأن تنف�سل لت�سكل القارات املعروفة اليوم.
وقال الباحث الرئي�سي يف التجربة، ت�سوان هوانغ، اإنه متت ت�سمية القارة العمالقة ب�"اأما�سيا" نظرا لوجود اعتقاد 
اللذين  والأطل�سي  الهندي  املحيطني  بخالف  الأمريكيتني،  مع  اآ�سيا  ا�سطدام  عند  �سينتهي  الهادئ  املحيط  اأن 

�سيظالن موجودين.

اخلميس   6  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13665  
Thursday    6    October    2022   -  Issue No   13665

ال�شودانيون يحتفون باأول ابت�شامة للطالبة العاب�شة 
احتفى رواد مواقع التوا�سل الجتماعي يف ال�سودان خالل ال�ساعات املا�سية، 

بظهور اأول ابت�سامة على وجه طالبة الثانوية العامة "العاب�سة اأمنية".
الأوىل  املرتبة  على  ح�سلت  التي  مو�سى  حممد  اأمنية  الطالبة  وتعر�ست 
ب�سبب  تنمر  حلملة  العامة،  الثانوية  امتحانات  يف  ال��ب��الد  م�ستوى  على 
اأهلها  و�سط  نتيجتها  معرفة  حلظة  لها  �سور  ن�سر  اأثناء  عاب�سة  ظهورها 

 .% واملهنئني، حيث ح�سلت على معدل 98 
وبعد اإعالن نتيجة املرحلة الثانوية اأواخر الأ�سبوع املا�سي انهالت التهاين 
والتربيكات على اأمنية مع تقدمي هدايا خمتلفة من بينها الذهب، لكنها 
مع ذلك مل تظهر ابت�سامتها وهي ت�ستلم الذهب وحتى عند ا�ستالم �سيارة  

لكن ظهرت اأمنية مع كل املهنئني حادة الق�سمات جادة الوجه. 
وقبل ذلك قامت جمموعة كوميدية  بقيادة الكوميدي عبد ال�سالم ف�سيل 
بزيارة  الكثريين،  وجوه  على  والبهجة  البت�سامة  يزرع  باأنه  ا�ستهر  الذي 

اأمنية يف منزلها لكنها مع ذلك ظلت عاب�سة يف ح�سوره. 
التنمر  حملة  م�ساعفة  اإىل  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد  ذل��ك  ودع��ا 
بالبالد  الكوميديني  اأ�سهر  زي��ارة  بعد  �سحكتها  اإظهار  عدم  ب�سبب  عليها 
لها. وقال اأحد املعلقني "البت دي جابو ليها ف�سيل ما�سحكت تاين يجيبو 
لك منو.؟".  واأ�ساف اآخر "يا جماعة البت املزعلها �سنو؟، خلوها تتوا�سل 

معاي اأعرف امل�سايقها �سنو؟"

اأردين يوثق التاريخ الجتماعي مبقتنيات ثمينة 
جنح اأربعيني اأردين يف جتميع مقتنيات ثمينة لبالده وللمنطقة العربية، 
يف متحف �سغري، يوثق معامل اجتماعية مهمة، ويعود تاريخ بع�سها اإىل 
اأكر من قرن من الزمن. مقتنيات من زمن جميل مليئة بذكريات جيل 
قدمي، من بينها �سور وهدايا واأقالم وقراطي�ض، جمعها اأحمد الأخر�ض، 
الذي قرر التقاعد وهو يف �سن اخلام�سة والأربعني، لإقامة متحف موؤقت.

لالأردن  الجتماعي  ال��ت��اري��خ  تعك�ض  التي  ال��ق��دمي��ة،  بالأ�سياء  ولعه  وم��ع 
واملنطقة، بداأ الأخر�ض بجمع مقتنيات منذ ال�سغر، مثل الأ�سرطة القدمية، 
واعتنى بدمى واألعاب كذلك، وحفظ املرِباة واملمحاة، اللتني تعيدان جيل 

الت�سعينيات لأجمل الذكريات.
وت�سم مقتنيات الأخر�ض جمموعة وا�سعة من الأ�سياء، مثل اأدوات املكتب، 
يعود  التي  وال�سحف،  املدر�سية  الكتب  من  القدمية  الن�سخ  اإىل  بالإ�سافة 

تاريخ بع�سها اإىل اأكر من قرن من الزمن.
اأن ين�سئ متحفا  وعر�ض الأردين جمموعته للمرة الأوىل يف منزله، قبل 
م�ستاأجرة  غرفة  يف  جمانا  للجمهور  مفتوح  وه��و  بنف�سه،  مي��ّول��ه  موؤقتا 
تعود  التي  الثمينة  مقتنياته  الأخر�ض  يحفظ  اأمانة  وبكل  منزله.  بجوار 
ال�سغري، الذي  لزمن م�سى، وهو ي�ستمتع بق�ساء وقته يوميا يف متحفه 

كري�شنت �شتيوارت 
جنمة فيلم ق�شري 

�ستيوارت  ك��ري�����س��نت  امل��م��ث��ل��ة  اأدت 
عر�سته  ف��ي��ل��م  يف  ال��ب��ط��ول��ة  دور 
الثالثاء يف  "�سانيل" ل��الأزي��اء  دار 
ال��ي��وم الأخ���ري م��ن اأ���س��ب��وع املو�سة 
ملوؤ�ِس�ستها  حتية  و�سّكل  باري�ض  يف 
غ��اب��ري��ي��ل ���س��ان��ي��ل امل��ع��روف��ة با�سم 
اأزياء  عر�ض  افتتح  �سانيل.  كوكو 
من  ق�������س���ري  ب��ف��ي��ل��م  "�سانيل" 
بطولة �ستيوارت ظهرت فيه وهي 
ال�سينما يف  دور  اإح��دى  تخرج من 
 Last باري�ض بعدما ح�سرت فيلم
Year at Marienbad يف العام 
يومها  �سانيل  كوكو  تولت   .1961
الأن��ي��ق��ة ج���داً يف  الأزي�����اء  ت�سميم 
هذا الفيلم. وكانت للعار�سات على 
اإطاللت م�سابهة  املن�سة الثالثاء 
ات  بق�سّ بع�سهن  فظهرت  للفيلم، 
�سهرة  بف�ستان  اأو  ق�����س��رية،  �سعر 

اأ�سود اأو ف�سي طويل.
وكانت �ستيوارت يف مقّدم احل�سور 
ناومي  وك���ذل���ك  ال��ع��ر���ض،  خ���الل 
الكورية  والنجمة  وهال�سي  كامبل 

اجلنوبية �سو جو بارك.

ذي اأونيون يوجه مذكرة اإىل 
املحكمة للدفاع عن حق التهكم 
ال�ساخر  الل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ق��دم 
ب��ال��غ��ة اجلدية  اون���ي���ون ح��ج��ة  ذي 
ومرحة كذلك، اإىل املحكمة العليا 
للوليات املتحدة للدفاع عن احلق 
يف التهكم. وار�سل مذكرته الثنني 
للت�سامن  الرفيعة  املوؤ�س�سة  اإىل 
اأن�ساأ  لأن��ه  توقيفه  اأمريكي مت  مع 
"في�سبوك"  م��وق��ع  ع��ل��ى  �سفحة 
ت�����س��خ��ر م���ن ���س��ف��ح��ة ال�����س��رط��ة يف 

مدينته.
"ميكن  املقدمة  وكتب حماموه يف 
ال�سجن  يف  الأم���ريك���ي���ون  ُي����زج  اأن 
ال�سلطات؟  م��ن  ال�سخرية  بتهمة 
م�سدر  لأف�������س���ل  م���ف���اج���اأة  اإن����ه����ا 
اإخ��ب��اري يف اأم��ريك��ا وجت��رب��ة غري 

�سارة لهيئة التحرير".
احلجج  م���زج���وا  ���س��ف��ح��ة،   18 يف 
والتجاوزات،  والدعابات  القانونية 
مع اللتزام با�ستخدام امل�سطلحات 
اخلا�سة بهذا النوع من امل�ستندات، 
باللغة  ت���ع���ب���ريات  ادراج  وم���ن���ه���ا 
عبارة  ان  اإىل  ول��ف��ت��وا  الالتينية. 
متثل  )ب��ال��الت��ي��ن��ي��ة(  اأب��ل��ه  "اأنت 
اأونيون" منذ  "ذي  وم��ب��ادئ  �سعار 
م�سيفني   ،"1988 عام  اإن�سائه يف 
تذكري  ه��و  الأ���س��ل��ي  ه��دف��ه��ا  "ان 
ويعتز  �سذاجتهم".  مبدى  القراء 
مليار   4300" ب����وج����ود  امل����وق����ع 
الأقوى  "املنظمة  وبكونه  قارئ" 
الب�سرية"،  تاريخ  نفوذاً يف  والكر 
لكن الواقع يف ملف اأنتوين نوفاك 
جتاوز خيال امل�ساهمني فيه. واأن�ساأ 
ت��وف��اك، امل��ق��ي��م يف اأوه���اي���و يف عام 
"في�سبوك"  على  �سفحة   2016
حت���اك���ي ���س��ف��ح��ة ����س���رط���ة ب���ارم���ا، 

لي�سخر منها ب�سكل اأف�سل.

جيجي حديد ت�شف 
كاين وي�شت بـ»املتنمر« 

و�سفت عار�سة الأزياء جيجي حديد، لكانيي وي�ست 
ل�سلعته  منتقديه  اأح��د  اأه��ان  اأن  "متنمر" بعد  باأنه 
اإذ   ،"White Lives Matter" ل��ل��ج��دل  امل��ث��رية 
اأثار مغني الراب، البالغ من العمر 43 عاًما، غ�سًبا 
يف  املو�سة  اأ�سبوع  عر�ض  يف  م��رة  لأول  ظهر  عندما 
ادعاءاته  م��ن  ي�ساعف  اأن  قبل  الث��ن��ني  ي��وم  باري�ض 
احلركة   "Black Lives Matter" ورف�������ض 
الجتماعية التي مت اإن�ساوؤها لالحتجاج على الظلم 

الجتماعي والعرقي الذي ي�ستهدف جمتمعه.
امل�سممة  ك��اري��ف��ا ج��ون�����س��ون،  غ��اب��ري��ي��ال  وان��ت��ق��دت��ه 
و�سفت  التي  العاملية،   "Vogue" جملة  وحم��ررة 

ب�ساعته باأنها "ل ميكن الدفاع عنها" و "عنيفة".
كاريفا جون�سون و�سخر  اأ�سلوب  اأهان وي�ست  وبدوره 

منها قائاًل "هذا لي�ض �سخ�ض له عالقة باملو�سة".
ما دفع حديد اإىل امل�ساركة يف هذا اخلالف، مدافعة 
"ن�سبة  لديه  لي�ض  وي�ست  ب��اأن  وق��ال��ت  امل�سممة  ع��ن 

مئوية من ذكاءها، ول جدوى من عقله".

و�شع وجه عرو�س يف املاء للتحقق من جمالها
التوا�سل  م��واق��ع  رواد  ت����داول  م���األ���وف،  غ��ري  م�سهد  يف 

الجتماعي، مقطع فيديو من حفل زفاف يف الهند.
اإن��اًء به  اإحداهما  خالل احلفل، تقدمت �سيدتان، حتمل 
ماء، ناحية العرو�ض، ومن ثم و�سعا وجهها يف املاء اأمام 
اإحدى  راأ�سها، و�سعت  العرو�ض  اأن رفعت  احل�سور.  وما 
ال�سيدتني مندياًل على ب�سرة الأوىل، قبل اأن تزيله عنها 

وترفعه عالًيا جتاه احل�سور.
ويبدو من املقطع، باأن ال�سيدتني حر�ستا على التاأكد من 
حقيقة جمال العرو�ض، يف �سلوك اأثار جدًل عرب مواقع 
امل�ستخدمني  م��ن  ع��دد  وانق�سم  الج��ت��م��اع��ي.  التوا�سل 
تكهناتهم  فاختلفت  الفيديو،  مقطع  ت�سمنه  ما  ب�ساأن 

حول ال�سبب الرئي�سي وراء و�سع وجه العرو�ض يف املاء.

روبوت يقلي طعامك يف املطعم 
اأ�سبحت البطاط�ض املقلية وحلقات الب�سل التي تقدم مع 
فائقة،  تكنولوجيا  با�ستخدام  تطهى  اجلاهزة  الوجبات 
وذلك بف�سل �سركة يف جنوب كاليفورنيا، قررت العتماد 

على الروبوتات لإجناز هذه املهمة.
وبداأت �سركة "مي�سو روبوتيك�ض" يف مدينة با�سادينا، يف 
قلي  بعملية  اآليا  يقوم  الذي  طرح الروبوت "فليبي 2"، 

البطاط�ض والب�سل واأ�سناف اأخرى.
م�سانع  يف  امل��وج��ودة  تلك  مثل  كبرية  اآل��ي��ة  ذراع  وتعمل 
ال�������س���ي���ارات، ي��ت��م ت��وج��ي��ه��ه��ا ع���رب ال���ك���ام���ريات وال���ذك���اء 
املجمدة  املقلية  البطاط�ض  اإخ����راج  على  ال���س��ط��ن��اع��ي، 
والأطعمة الأخرى من املربد، وتغمرها يف الزيت ال�ساخن، 

ثم ت�سع املنتج اجلاهز للتقدمي على "�سينية".
طهي   "2 "فليبي  ل��ل��روب��وت  ميكن  اإن���ه  ال�سركة  وق��ال��ت 
واحد،  وق��ت  يف  خمتلفة  بو�سفات  الوجبات  من  العديد 
الب�سر  م���ن  اإىل ط���اق���م ع��م��ل  ي��ق��ل��ل م���ن احل���اج���ة  مم���ا 
الطلبات يف  ت�سليم  ت�سريع  الطعام، ويعمل على  لتقدمي 
النوافذ املخ�س�سة لت�سلم الطلبات خالل املرور بال�سيارة. 
"عندما  ل�"مي�سو"، مايك بيل:  وقال الرئي�ض التنفيذي 
ي��اأت��ي ط��ل��ب م��ا م��ن خ���الل ن��ظ��ام امل��ط��اع��م، ف��اإن��ه ي�سجل 
اأ�سرع  ب�سكل  ذل��ك  يفعل  اإن��ه  لفليبي.  التعليمات  تلقائيا 
اأكر دقة، مع توفري الثقة وال�سعادة ب�سكل اأكرب مما  اأو 

يفعله معظم الب�سر".

زي �شوبرمان  يف مزاد
�ستكون قفازات البطل ال�سرير دارث فيدر من فيلم "حرب 
النجوم" وزي ل�سوبرمان من بني العنا�سر ال�سهرية التي 
ومقطوعات  تلفزيونية  وم�سل�سالت  اأف���الم  يف  ظ��ه��رت 
ل�سركة  ال�سنوي  امل��زاد  يف  طرحها  �سيتم  التي  مو�سيقية 
التذكارات الربيطانية "بروب�ستور" والذي �سيقام ال�سهر 

املقبل و�سيتم بثه على الهواء مبا�سرة.
وي�سم املزاد، الذي �سيقام هذا العام باحل�سور ال�سخ�سي 
بعد فرتة توقف ب�سبب جائحة كورونا، قائمة مو�سعة من 
قيمتها  تقدر  قطعة   1500 من  اأك��ر  ت�سم  املعرو�سات 
 12.3" اإ�سرتليني  جنيه  مليون   11 بنحو  الإج��م��ال��ي��ة 
التنفيذي  الرئي�ض  ل��ني  �ستيفن  وق���ال  دولر".  مليون 
ل�سركة بروب�ستور لرويرتز "مزاد هذا العام �سيكون اأكرب 
من اأي وقت م�سى. اأ�سفنا حوايل 500 قطعة بالإ�سافة 

اإىل تخ�سي�ض يوم اآخر".

ما تاأثري ارتفاع �شغط الدم على وظائف الدماغ؟
ك�سفت درا�سة طبية حديثة تاأثري ارتفاع �سغط 
ال���ق���رارات وتذكر  وات��خ��اذ  التفكري  ع��ل��ى  ال���دم 

املعلومات وتدهور وظائف املخ.
واأ�سارت الدرا�سة الأمريكية اإىل اأن الأ�سخا�ض 
يواجهون  ال���دم  �سغط  ارت��ف��اع  يعانون  ال��ذي��ن 
واتخاذ  التفكري  على  قدرتهم  يف  اأ���س��رع  تاآكال 
باأولئك  مقارنة  امل��ع��ل��وم��ات،  وت��ذك��ر  ال��ق��رارات 

الذين لديهم م�ستويات �سغط دم طبيعية.
الدم  �سغط  ارت��ف��اع  ارت��ب��اط  الباحثون  وتتبع 
ب��ت��ده��ور وظ��ائ��ف امل���خ ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات، يف 
بجمعها  قاموا  كبرية  درا�سات  �ست  من  بيانات 

وحتليها.
اإليها  تو�سلوا  التي  النتائج  الباحثون  واعترب 
يلعبه  ال���ذي  الرئي�سي  ب��ال��دور  ت��ذك��ري  مبثابة 
على  ال��دم��اغ  �سحة  يف  ال���دم  ب�سغط  التحكم 
اأدوي��ة ارتفاع �سغط  املدى البعيد، وب��اأن تناول 

الدم ي�ساعد يف اإبطاء وترية هذا النخفا�ض.
اأفاد الباحثون باأن الإ�سابة ب�سكتة  كذلك فقد 

دماغية ميكن اأن تزيد خطر الإ�سابة باخلرف 
مل  الذين  باأولئك  مقارنة  �سعفا،   50 مبقدار 

ي�سابوا بهذا النوع من اجللطات.
واع���ت���رب ا���س��ت�����س��اري امل����خ والأع���������س����اب، عمرو 
ال�سواربي، يف حديث ل�"�سكاي نيوز عربية"، اأن 
�سغط الدم من الأمرا�ض ال�سائعة ويوؤدي اإىل 
انقبا�ض الأوعية الدقيقة يف املخ، م�سيفا: "مع 
ال��رتوي��ة يف  ال��دم يحدث نق�ض  ارت��ف��اع �سغط 
الف�ض  الدورة الدموية، وخ�سو�سا يف منطقة 
امل�������س���وؤول ع���ن الإدراك  ل��ل��م��خ، وه���و  الأم���ام���ي 
بني  ال��ع��الق��ة  وع���ن  الأفراد".  ب��ني  وال��ت��ف��اع��ل 
لل�سكتات  والتعر�ض  باخلرف  الإ�سابة  فر�ض 
ي�سبب  "قد  ال�����س��وارب��ي:  اأو����س���ح  ال��دم��اغ��ي��ة، 
اأحيانا جتلطات �سغرية يف  الدم  ارتفاع �سغط 
املخ ولكنها ل توؤثر كثريا على وظائف. يكمن 
التجلطات، لأنها  اخلوف يف تكرر حدوث تلك 
توؤثر على الإدراك وخ�سو�سا اإن كان امل�سابون 

بها يف �سن غري متقدمة كثريا".

كورين فوك�ض حت�سر العر�ض الأول للفيلم الوثائقي »حتت احلزام« يف لو�ض اأجنلو�ض ، كاليفورنيا. رويرتز

اأجنلينا جويل تتهم براد بيت باإ�شاءة معاملتها
قدمت اأجنلينا جويل تفا�سيل عما و�سفته ب�سلوك زوجها ال�سابق براد بيت امل�سيء يف دعوى 
ق�سائية، اأم�ض الأول الثالثاء، مما ي�سعد معركة قانونية ب�ساأن م�سنع نبيذ فرن�سي كان 

يت�سارك الزوجان ملكيته يوما ما ويك�سف تفا�سيل جديدة عن انف�سام عرى زواجهما.
وتقول الدعوى التي رفعتها جويل يف حمكمة لو�ض اجنلو�ض اأن براد بيت �سعى اإىل ربط 
بيع ح�ستها يف م�سنع النبيذ باتفاق عدم اإف�ساح كان من �ساأنه منعها من مناق�سة "اإيذاء 
بيت اجل�سدي والعاطفي لها ولأطفالهما" علنا. وت�سف دعوى جويل موقفا خالل رحلة 
بطائرة خا�سة يف �سبتمرب 2016 حيث قيل اأن بيت "اأم�سك جويل من راأ�سها وهزها قبل 
دفعها اإىل جدار املرحا�ض"، وفقا لرويرتز. وزعمت الدعوى اأن بيت "خنق اأحد الأطفال 

و�سرب اآخر يف وجهه". ومل يرد حمامو بيت بعد على ا�ستف�سارات ب�ساأن الأمر.
وكان بيت قد رفع دعوى ق�سائية على جويل و�سركتها ال�سابقة يف فرباير 
2021 يف م�سنع  �سبتمرب  بيع ج��ويل ح�ستها يف  اإن  فيها  ق��ال  املا�سي، 
النبيذ "�ساتو مريافال" اإىل �سركة م�سروبات دولية كان غري قانوين 
لأن الزوجني اتفقا على األ يبيع اأبدا اأي منهما ن�سيبه دون موافقة 

الطرف الآخر.


