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بنوك لبنان تبتلغ 18 
مليار دوالر للعراقيني

•• بريوت-وكاالت:

لي�س فقط ود�ئع �للبنانيني هي �لتي جمدت �أو �ضاعت على ما يبدو 
هذ�  يف  �لعر�قية  �لأم���و�ل  ماليني  �أي�ضاً  حجزت  فقد  �مل�ضارف،  يف 

�لبلد �لغارق يف �أزماته �لقت�ضادية �ملتالحقة.
 18 �أك��ر من  �أن  �أك��د م�ضدر مطلع يف م�ضرف لبنان �ملركزي  فقد 
مليار دولر تخ�س �ضيا�ضيني عر�قيني و�حلكومة �لعر�قية وحكومة 

�إقليم كرد�ضتان تبخرت ب�ضبب �لأزمة �مل�ضرفية يف لبنان.
�إن هذ� ما ميكن ح�ضره  �ل��ذي طلب عدم ن�ضر ��ضمه،  وق��ال �مل�ضدر 
�أو جهات حكومية  �أو �ضركات  باأ�ضماء �ضخ�ضيات  وهو م�ضجل ر�ضمياً 
عر�قية، لفتاً �إىل �أن هناك �لعديد من �ل�ضخ�ضيات �لتي مت ت�ضجيل 
�أر�ضدتها باأ�ضماء �أخرى ومع جن�ضيات �أخرى، بح�ضب ما �أفاد موقع 

ميديا لين.
كما �أو�ضح �أن �لأرقام �أعلى من ذلك بكثري. �إذ هناك �ضيا�ضيون يخ�ضون 
�لعقوبات، لذلك فتحو� ح�ضابات م�ضرفية باأ�ضماء �ضخ�ضيات لبنانية 
تتبع نف�س �لجتاه، وهم يف �لغالب من �أتباع حزب �هلل وحركة �أمل، 

مو�لون لإير�ن، �أو حتى �ضخ�ضيات �ضنية.
كذلك �أردف �أن �لعر�قيني مل يطلبو� حتى �لآن �ضحب �أمو�لهم، و�إن 
فعلو� ذلك، فلن يتمكن م�ضرف لبنان من تلبية �لطلب لأنه ل ميلك 
�ضيولة كافية. وحتى تتوفر �ل�ضيولة" تظل هذه �لأمو�ل جمرد �أرقام 

يف �لبنوك.
�حلكومة  تخ�س  دولر  مليار   1.3 م��ن  �أك��ر  هناك  �أن  �إىل  و�أ���ض��ار 
�إقليم  ح��ك��وم��ة  ت��خ�����س  دولر  م��ل��ي��ون   650 م��ن  و�أك����ر  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
ورجال  �ضيا�ضية  �ضخ�ضيات  تخ�س  فهي  �ملبالغ  باقي  �أم��ا  كرد�ضتان. 
�إيد�ع  مت  وق��د  �لعر�قية،  �جلن�ضية  يحملون  مم��ن  وغ��ريه��م  �أع��م��ال 
�لذين  �أم��ا  وجن�ضياتهم.  باأ�ضمائهم  �للبنانية  �لبنوك  يف  �أم��و�ل��ه��م 
و�لآ�ضيوية  و�لإي���ر�ن���ي���ة  ك���الأوروب���ي���ة  �أخ�����رى،  ج��ن�����ض��ي��ات  ي��ح��م��ل��ون 

و�لأمريكية، فلن نتمكن من عدهم.
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حممد بن زايد وحممد بن را�سد يهنئان رئي�س بوت�سوانا بذكرى اليوم الوطني لبالده
جورجيا ميلوين ت�شكر رئي�س الدولة ونائبه لتهنئتها 
بفوزها يف االنتخابات العامة لرئا�شة الوزراء باإيطاليا

•• اأبوظبي -روما-وام:

ب��ع��ث ���ض��اح��ب �ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �آل 
�إىل  تهنئة  برقية  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�ريك ما�ضي�ضي رئي�س جمهورية  فخامة موغويت�ضي 

بوت�ضو�نا، مبنا�ضبة ذكرى �ليوم �لوطني لبالده.
�آل  ر��ضد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل برقية تهنئة مماثلة �إىل فخامة 

موغويت�ضي �ريك ما�ضي�ضي.
�لفائزة  ميلوين  ج��ورج��ي��ا  م��ع��ايل  �أع��رب��ت  روم���ا  ويف 
بجمهورية  �ل����وزر�ء  لرئا�ضة  �ل��ع��ام��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 
�إيطاليا �ل�ضديقة عن �ضكرها ل�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
مبنا�ضبة  بهما  بعثا  �للتني  �لتهنئة  برقيتي  على  �هلل 

فوزها يف �لنتخابات.     )�لتفا�ضيل �س2(
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بوتني وقادة �أقاليم دونيت�ضك ولوغان�ضك وخري�ضون وز�بوريجيا يحتفلون بالن�ضمام �ىل رو�ضيا  )رويرتز(

�لكويتية علياء �خلالد حتتفل مع �أن�ضارها بعد �إعالن فوزها يف �لنتخابات �لنيابية  )� ف ب(

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مركزا تعليميا بالعا�سمة الأفغانية 
تفجري دموي معظم �شحاياه فتيات يف كابول

•• اأبوظبي-وام-وكاالت:

ب�ضدة  �لإم����������ار�ت  دول������ة  �أد�ن��������ت 
�لهجوم �لإرهابي �لذي ��ضتهدف 
�لعا�ضمة  غ��رب  تعليميا  م��رك��ز� 
�لأف��غ��ان��ي��ة ك���اب���ول، و �أ���ض��ف��ر عن 
مقتل و�إ�ضابة عدد من �لأ�ضخا�س 

معظمهم من �لطالب.
و  �خل�����ارج�����ي�����ة  وز�رة  و�أك�����������دت 
ب���ي���ان لها  �ل������دويل يف  �ل���ت���ع���اون 
ت���ع���رب عن  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  �أن 
��ضتنكارها �ل�ضديد لهذه �لأعمال 
�لد�ئم  ورف�����ض��ه��ا  �لإج����ر�م����ي����ة، 
و�لإرهاب  �لعنف  �أ�ضكال  جلميع 
�ل��ت��ي ت�����ض��ت��ه��دف زع���زع���ة �لأم���ن 
�لقيم  م��ع  وتتنافى  و�ل���ض��ت��ق��ر�ر 

و�ملبادئ �لإن�ضانية.
خال�س  ع���ن  �ل��������وز�رة  و�أع����رب����ت 
ت����ع����ازي����ه����ا ل���ل�������ض���ع���ب �لأف�����غ�����اين 
�ل�ضديق و لأهايل وذوي �ضحايا 
هذه �جلر�ئم �لنكر�ء، ومتنياتها 
جلميع  �ل�����ع�����اج�����ل  ب����ال���������ض����ف����اء 

�مل�ضابني.
ويف ك��اب��ول �أع��ل��ن ع��ن م��ق��ت��ل 19 
���ض��خ�����ض��ا يف ك����اب����ول �جل���ام���ع���ة يف 
مركز�  ��ضتهدف  �نتحاري  هجوم 
حي  يف  بالطلبة  مكتظا  تعليميا 
وكان  �ل���ه���ز�رة  �أق��ل��ي��ة  ف��ي��ه  تعي�س 

طاقم طبي ينقل فتاة م�ضابة �ىل م�ضت�ضفى يف كابول  )� ف ب(

لفروف: الغرب ميار�س �سيا�سة فرق ت�سد لب�سط هيمنته

بوتني يوقع على �شم 4 مناطق اأوكرانية ويتعهد الدفاع عنها

الكويتيون يجددون الربملان ويعيدون املراأة للمجل�س النيابي
•• الكويت-وكاالت:

للقيام  �لق�����رت�ع  ���ض��ن��ادي��ق  �إىل  �ل��ك��وي��ت��ي��ون،  ت��و�ف��د 
�إليهم  ت��وك��ل  ن��ائ��ب��اً   50 لخ��ت��ي��ار  �ل��وط��ن��ي  بو�جبهم 
�مل�ضاهمة يف عبور �ضفينة �لكويت �إىل مرفاأ �مل�ضتقبل 
�لآمن، وجتاوز �لعر�ت �ل�ضابقة، لت�ضفر �لنتيجة عن 

رياح تغيري و�ضلت �إىل 54%.
نو�ب  م��ن   54% نحو  تغيري  ع��ن  �لنتائج  و�أ���ض��ف��رت 
�لكويتية،  �جل��ري��دة  �ضحيفة  وف��ق   ،2020 ب��رمل��ان 

�أم�س �جلمعة.
و�أو�ضحت �ل�ضحيفة، �أن �لكويتيني �نتخبو� �ضيدتني 
�إىل �ملجل�س �لنيابي، بعد جتديد بلغ يف بع�س �لدو�ئر 
�ضيدة  فيها  فازت  �لتي  �لثانية  �لد�ئرة  مثل   60%

مبقعد يف �لربملان �ملقبل.

�لأول،  �أم�س  ي��وم  ت�ضويت  بعد  �ل��ب��ارزة  �لنتائج  وم��ن 
�ل�ضعدون،  �أحمد  �لأ�ضبق  �لأم��ة  جمل�س  رئي�س  ع��ودة 
�مل��ع��ار���س �مل���ق���رب م���ن �ل��ق��وم��ي��ني، و�مل���ع���ادي للتيار 
�إىل  �أي�ضاً،  للحكومة  و�ملعار�س  �لكويت  �لإخ��و�ين يف 
�ملجل�س، يف حني �أخفق عدد كبري من �لنو�ب �ل�ضابقني 

يف �حلفاظ على مقاعدهم.
�ملنحل  �ملجل�س  يف  نائباً   20 ف�ضل  �جلريدة،  وح�ضب 
يف �لعودة �إىل �لربملان، يف حني مل يرت�ضح 7 �أبرزهم 
ليطال  �لغامن،  م��رزوق   2016 منذ  �ملجل�س  رئي�س 

�لتجديد 27 من �أ�ضل 50 نائباً.
�أخرى ويف �ضابقة تاريخية، جنح مر�ضحان  من جهة 
يف �لفوز، رغم وجودهما يف �ل�ضجن، تنفيذ�ً حلكمني 
�نتخابات  ق�ضية  يف  �إد�نتهما  بعد  ب�ضجنهما،  نافذين 

فرعية.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لرو�ضي فالدميري  �لرئي�س  �أعلن 
ب���وت���ني، �أم�������س �جل���م���ع���ة، ���ض��م 4 
رو�ضيا  �إىل  �أوك����ر�ن����ي����ة  �أق���ال���ي���م 
ب��ح�����ض��ور ن���و�ب �ل���ربمل���ان وممثلي 
�لأقاليم، م�ضري� �إىل �أنه يتوقع �أن 
و�ضط  �لدوما  �لقر�ر  على  ي�ضادق 

ذهول غربي.
�ل��رو���ض��ي: �لنا�س  �ل��رئ��ي�����س  وق���ال 
�ل�ضتفتاء�ت  يف  خيار�تهم  ح��ددو� 

�لتي جرت يف مناطق باأوكر�نيا.
ت��اري��خ م�ضرتك  و�أ����ض���اف: ه��ن��اك 
ب���ني رو���ض��ي��ا و�لأق���ال���ي���م �لأرب���ع���ة 
من  �لنا�ضئ  �جليل  �ضوت  ولذلك 

�أجل م�ضتقبلنا �مل�ضرتك.
�ضكان هذه  وتابع بوتني: من حق 
�أن يختارو� �لن�ضمام �إىل  �ملناطق 
حقوقهم  حماية  �أج��ل  م��ن  رو�ضيا 
�لرو�ضي  �لرئي�س  يف �حلياة.ووجه 
ندعو  قائال:  �أوكر�نيا  �إىل  ر�ضالة 
�لقتالية  �لأع���م���ال  ل��وق��ف  ك��ي��ي��ف 
�أقاليم  �ضكان  �أن  على  فور�.و�ضدد 
وخري�ضون  ولوغان�ضك  دونيت�ضك 
����ض���ي���ظ���ل���ون من  وز�ب�����وري�����ج�����ي�����ا 

�ملو�طنني �لرو�س �إىل �لأبد.

يواجه م�سائل وجودية:
م�شتقبل االحتاد االأوروبي ُيلعب �شرقا!

•• الفجر -ريكاردو بريي�صيت�ش -ترجمة خرية ال�صيباين 

�مل�ضاكل �لتي يو�جهها �لحتاد �لأوروبي مع بولند� و�ملجر ودول �ضرقية 
�أخرى، و�ل�ضعوبات يف تنظيم عالقات مثمرة مع �لدول �ملر�ضحة �لأخرى، 
و�لآن �لعو�قب �ملاأ�ضاوية للحرب يف �أوكر�نيا، ينظر �ليها �لكثريون بحق 
�لعادي  �مل�ضالح  ت�ضارب  تتجاوز  �أنها  مبعنى  وجودية،  م�ضائل  �أنها  على 

للتاأثري على طبيعة �لبناء �مل�ضرتك.             )�لتفا�ضيل �س11(

�لأوك����ر�ن����ي����ة، ق����ال ب���وت���ني: نحن 
جاهزون للم�ضاهمة يف حل �أزمات 
عن  جنمت  �لتي  و�لطاقة  �ل��غ��ذ�ء 

�ل�ضيا�ضات �لتي �عتمدها �لغرب.
بني  �ملت�ضاعد  �لتوتر  وق��ع  وع��ل��ى 
خلفية  ع���ل���ى  و�ل�����غ�����رب  م���و����ض���ك���و 
�ل�ضر�ع �لرو�ضي �لأوك��ر�ين، وجه 
�ضريغي  �لرو�ضي  �خلارجية  وزي��ر 
�ن���ت���ق���اد�ت ح����ادة للدول  لف�����روف 

�لغربية.
ف��ق��د ج����دد لف������روف، �ن���ت���ق���اده ملا 
�لتي  �ل��ه��ي��م��ن��ة  ب�ضيا�ضة  و���ض��ف��ه��ا 
ينتهجها �لغرب، ل�ضيما �لوليات 

�ملتحدة.
�جلمعة  ت�ضريحات  يف  �عترب  كما 
�أن �لغرب �جلماعي بقيادة �أمريكا 
مي��ار���س ���ض��ي��ا���ض��ة، ف���ّرق ت�����ض��د، مع 
�ل�ضابقة،  �ل�ضوفياتي  �لحتاد  دول 
�ضيا�ضة  ع���ن  �ل���ت���ن���ازل  ي���ن���وي  ول 
ما  بح�ضب  �ل��ع��امل،  على  �لهيمنة 

ذكرت وكالة نوفو�ضتي �لرو�ضية.
�لتدخالت  �أن  �إىل  �أ�ضار  ذل��ك،  �إىل 
متزيق  �إىل  ت���ه���دف  �لأم����ريك����ي����ة 
�ل�ضابق  �ل�ضوفيتي  �لحت��اد  ف�ضاء 
�إىل كيانات �أ�ضغر، من �أجل تق�ضيم 

�ل�ضعوب

�لرو�ضية  بالعالقات  يتعلق  وفيما 
م���ع �ل���غ���رب، ق���ال ب���وت���ني: �لغرب 
ي�ضعى بكل طاقاته �إىل �لإبقاء على 
�ملنظومة �ل�ضتعمارية و�ل�ضتمر�ر 
م�ضيفا:  �ل��ع��امل،  ع��ل��ى  بالهيمنة 
�إىل  رو�ضيا  لتحويل  ي�ضعى  �لغرب 

)م�ضتعمرة(.
و�أ�ضار �إىل �أن �لغرب ي�ضنف �لعامل 

�إىل دول مو�لية له ودول يهاجمها 
لأنها ل تقبل �أن تر�ضخ ل�ضيا�ضاته 

ولأو�مره.
�أن �لعامل دخل فرتة  ور�أى بوتني 
�لوقت  وح��ان  �جلذرية  �لتحولت 
جديدة  ق����وى  م���ر�ك���ز  ت��ن�����ض��اأ  لأن 

وتعددية قطبية.
مل�ضاألة  حديثه  يف  ب��وت��ني  وت��ط��رق 

ت�����ض��رب �ل���غ���از م���ن ن�����ورد �ضرتمي 
ي�ضتفيد  من  �لو��ضح  من  قائال: 

من تخريب �أنابيب �لغاز.
تخريب  �لرو�ضي  �لرئي�س  و�عترب 
�أنابيب �لغاز يدخل �ضمن �لإرهاب 

�لدويل.
يعي�ضها  �ل����ت����ي  �لأزم������������ة  وع�������ن 
�ل���ع���امل ب�����ض��ب��ب ت��د�ع��ي��ات �حلرب 

اعتبارا من االثنني .. االإمارات تبداأ العمل 
بخيارات االإقامة وتاأ�شريات الدخول املحدثة

•• اأبوظبي-وام: 

تطبيق   2022 �أكتوبر   3 �ملو�فق  �ملقبل  �لإثنني  ي��وم  من  �عتبار�  �لإم���ار�ت  تبد�أ 
منظومة تاأ�ضرية حمدثة متثل نقلة نوعية يف جمال دخول و�إقامة �لأجانب على 
م�ضتوى �ملنطقة و�لعامل ��ضتناد� على ما تت�ضمنه من �ضروط و�ضو�بط و�إجر�ء�ت 

مب�ضطة وت�ضهيالت جتعل من �لدولة و�حة للعي�س و�لعمل و�لبتكار و�ل�ضتثمار.
خيار�ت  وتو�ضيع  حتديث  عرب  جاذبيتها،  تعزيز  �خلطوة  بهذه  �لإم��ار�ت  وتو��ضل 
يف  �لعاملية  تناف�ضيتها  تعزيز  مع  ين�ضجم  مبا  �إليها  �ل��دخ��ول  وت��اأ���ض��ري�ت  �لإق��ام��ة 
��ضتقطاب �مل�ضتثمرين ورو�د �لأعمال و�لعقول و�لكفاء�ت �لعلمية، �إىل جانب تعزيز 

مكانتها كوجهة �ضياحية ر�ئدة على م�ضتوى �ملنطقة و�لعامل.
�أنو�ع جديدة  و�إ�ضافة  �لإقامات  �أنو�ع  بتعدد  �ملحدثة  �لتاأ�ضري�ت  وتتميز منظومة 
منها لتنا�ضب كافة �لفئات من �مل�ضتثمرين ورو�د �لأعمال و�ملوهوبني من �لعلماء 
�لدفاع  وخ��ط  �لإن�ضاين  �لعمل  ورو�د  و�خلريجني  �لطلبة  و�أو�ئ���ل  و�ملتخ�ض�ضني 

�لأول و�لعمالة �ملاهرة يف جميع �ملجالت.                      )�لتفا�ضيل �س2(
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معر�ص ال�سيد والفرو�سية 
..عبق املا�سي بعيون احلا�رض

اأخبار الإمارات

بـ4 طرق.. كيف ميكن لرو�سيا 
الهجوم نوويا على اأوكرانيا والغرب؟

عربي ودويل

 20 مواجهة كربى ت�سهدها 
املالعب الأوروبية يف اأكتوبر

الفجر الريا�سي

�لفتيات.  م��ن  �ضحاياه  معظم 
�لطالب  �إن  زدر�ن  خ��ال��د  وق���ال 
حني  لمتحان  ي�ضتعدون  كانو� 
ف��ج��ر �ن���ت���ح���اري ن��ف�����ض��ه يف هذ� 
قتل  و����ض��اف  �لتعليمي.  �مل��رك��ز 
و�أ�ضيب  لالأ�ضف  �ضخ�ضا   19

بجروح. �آخرون   27
لوكالة  �مل��ك��ان  ط��ال��ب يف  و�أك����د 
غالبية  �إن  ب����ر�����س  ف����ر�ن���������س 
�ل�����ض��ح��اي��ا م���ن �ل��ف��ت��ي��ات بدون 
حتديد ما �إذ� كن بني �لقتلى �أو 

�جلرحى.
�أن��ه ك��ان هناك حو�ىل  و�أ���ض��اف 
يف  �ل�����ض��ف  يف  ���ض��خ�����س   600
ه�����ذ� �مل����رك����ز �ل���ت���اأه���ي���ل���ي �ل����ذي 

باإعد�د طالب لمتحانات  يقوم 
�إىل �جل��ام��ع��ات. وكان  �ل��دخ��ول 
غرفة  يف  وفتيات  �ضبية  ه��ن��اك 
و�حدة لكن يف جانبني خمتلفني 

من �لقاعة.
وقال مر��ضل فر�ن�س بر�س �أي�ضا 
�ن غالبية �ل�ضحايا �لذين نقلو� 

�ىل �مل�ضت�ضفيات هم ن�ضاء.
�لك�ضف  رف�������س  ت���اج���ر  وروى 
وقع  ب��ر���س  لفر�ن�س  ��ضمه  ع��ن 
�نفجار قوي ثم عمت �لفو�ضى، 
�ل���ط���الب، فتيات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
و���ض��ب��ي��ة، ح���اول���و� �ل���ف���ر�ر من 
م�ضهد�  ك����ان  و�أ�����ض����اف  �مل��ب��ن��ى. 

مرعبا، �جلميع كانو� خائفني.

من اأكرث ال�سخ�سيات نفوذًا يف الربازيل:
ق�س بول�شونارو وخّزان الناخبني االإجنيليني!

•• الفجر -خرية ال�صيباين:    

���ض��ي��ال���س م��الف��ي��ا، ه���ذ� �ل��ق�����س �ل���ري ل��ل��غ��اي��ة م��ق��رب م��ن �لرئي�س 
�لرب�زيلي �لذي يتقا�ضم معه �ملو�قف �ملحافظة جد�. على ر�أ�س كني�ضة 
ق��وي��ة، ي�ضمن ل��ه دع��م ج��زء مهّم م��ن �لت��ب��اع �لإجنيليني، وه��م من 

�لناخبني �لرئي�ضيني يف �لنتخابات �لرئا�ضية �لتي �ضتجرى �لأحد.
�أن �لرب�زيل جتد �ضعوبة يف �لتعايف من �لوباء، و�أن  على �لرغم من 
33 من �أ�ضل 214 مليون ن�ضمة يعانون �لآن من �جلوع، فاإن �لأزمة 
ل توؤثر على �جلميع بنف�س �لطريقة. يف حي تاكو�ر� �ل�ضهري، غرب 
ريو دي جانريو، يظهر مقر جمعية �لكني�ضة �خلم�ضينية لن�ضر �هلل يف 
�مل�ضيح، وهي و�حدة من �أهم �ملوؤ�ض�ضات �لإجنيلية يف �لبالد، كمتطفل 

ف�ضويل.          )�لتفا�ضيل �س13(

املبعوث االأممي: ال يجب اأن يلعب 
الع�شكريون دورًا �شيا�شيا يف ال�شودان

•• اخلرطوم-وكاالت:

ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن ����ض��ت��م��ر�ر �لأزم������ة �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة يف 
�لأمم��ي فولكر بريت�س على  �ملبعوث  �أك��د  �ل�����ض��ود�ن، 

وجود �لعديد من بو�در �لأمل بالتو�ضل �إىل حل.
وجدد بريت�س يف مقال ن�ضر �أم�س �جلمعة على موقع 
يلعب  �أل  �ل�����ض��ود�ن، على وج��وب  �لأمم��ي��ة يف  �لبعثة 
�لقادة �لع�ضكريون �أدو�ر�ً �ضيا�ضية يف �لبالد، وكذلك 
جيو�س  �ل�ضيا�ضيني  ل��ل��ق��ادة  ت��ك��ون  �أّل  ���ض��رورة  على 

خا�ضة.
كما �عترب �أن تعدد �ملبادر�ت �لوطنية ونقاط �لتقارب 

بينها، دليل على �إمكانية �لتو�ضل �إىل حل لالأزمة.
يف  �ضركائها  م��ع  �ل��ع��م��ل  �ضتو��ضل  �لبعثة  �أن  و�أك����د 
�لآلية �لثالثية و�ملجتمع �لدويل للتو�ضل �إىل �تفاق 

�ضيا�ضي مقبول لالأغلبية.
يف  وفريقها  �ملتحدة  �لأمم  �أن  على  �ضدد  ذل��ك،  �إىل 
�لبالد م�ضتمرون يف �لبقاء غري منحازين لأي طرف 
لكنه لفت �إىل �أن هذ� �حلياد ل يتعلق على �لإطالق 

بالقيم �لقانونية و�لدميقر�طية.

وحذر من �أن �أي �إج��ر�ء �أح��ادي �جلانب من قبل �أي 
جهة، �ضيعترب خمالًفا لتطلعات جميع �ل�ضود�نيني يف 

�لعودة �إىل �مل�ضار �لنتقايل نحو �لدميقر�طية.
�لربهان،  �لفتاح  عبد  �مل�ضلحة،  �ل��ق��و�ت  قائد  وك��ان 
لن  �لع�ضكري  �ملكون  �أن  �ل�ضابق  م��ر�ت يف  ع��دة  �أعلن 
منا�ضب  �أي  يت�ضلم  �أو  �ل�ضيا�ضي،  �حل��و�ر  يف  ي�ضارك 

بعد �إجر�ء �نتخابات عامة �ضرعية يف �لبالد.
ناأي  �ل���ربه���ان،  �أع��ل��ن   ،2022 ي��ول��ي��و  ف��ف��ي م��ط��ل��ع 
جديدة،  حكومة  لت�ضكيل  �حل���و�ر  ع��ن  �لع�ضكريني 

و��ضتعد�دهم لإف�ضاح �ملجال �أمام حكومة مدنية.
�إل �أن قوى �حلرية و�لتغيري، �لكتلة �ملدنية �لرئي�ضية 
�ملبادرة  �أو  �لت�ضريحات  تلك  �ع��ت��ربت  �ل�����ض��ود�ن،  يف 

جمرد تكتيك للبقاء يف �ل�ضلطة.
ول ت���ز�ل �ل��ب��الد، �ل��ت��ي ت��ع��د و�ح����دة م��ن �أف��ق��ر دول 
2021 حني فر�س  �لعامل، غارقة منذ 25 �أكتوبر 
�جلي�س �إجر�ء�ت ��ضتثنائية وحل �حلكومة �ل�ضابقة، 
كافة  م��ن  �ل��رغ��م  على  و�قت�ضادي،  �ضيا�ضي  رك��ود  يف 
�أجل  �لإفريقي من  و�لحت��اد  �ملتحدة  �لأمم  م�ضاعي 

�إطالق جل�ضات حو�ر تف�ضي �إىل حل.

ناقو�س  تدق  العاملية  ال�شحة 
الكولريا تف�شي  ب�شاأن  اخلطر 

•• جنيف-وكاالت:

�لعاملية،  �ل�����ض��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ق��ال��ت 
�لإ����ض���اب���ة  ح�������الت  �إن  �جل���م���ع���ة، 
�لعام،  ه����ذ�  �رت���ف���ع���ت  ب���ال���ك���ول���ري� 
من  تعاين  �لتي  �ملناطق  يف  خا�ضة 
ويالت �لفقر و�ل�ضر�ع، مع ت�ضجيل 
تف�ضي �ملر�س يف 26 دولة و�رتفاع 

حاد ملعدلت �لوفيات.
ب����ارب����وز�، رئي�س  ف��ي��ل��ي��ب  و�أو�����ض����ح 
فريق مكافحة �لكولري� يف منظمة 
�إف��ادة �ضحفية  �لعاملية، يف  �ل�ضحة 
ب���ج���ن���ي���ف، �أن�������ه ب���ع���د �أع����������و�م من 
تز�يد�  ن�ضهد  �لأع�����د�د،  �نخفا�س 
على  �لكولري�  لتف�ضي  ج��د�  مقلقا 
م�����ض��ت��وى �ل��ع��امل خ���الل ع���ام حتى 
معدل  متو�ضط  �أن  و�أ���ض��اف  �لآن. 
�لوفيات حتى �لآن هذ� �لعام �رتفع 
مقارنة  ت��ق��ري��ب��ا  �أ����ض���ع���اف   3 �إىل 
باملتو�ضط يف 5 �ضنو�ت، وبلغ حاليا 

�إفريقيا. يف  باملئة   3

�لحتاد �لوروبي وحتديات باجلملة
ق�س بول�شونارو وخّزان الناخبني االإجنيليني!
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اأخبـار الإمـارات

االإمارات ت�شارك فى اجتماع اللجنة التنفيذية للكوم�شتيك على امل�شتوى الوزاري بباك�شتان

ك���رك���ي���زة ح���ي���وي���ة يف �لأول�����وي�����ات 
نظر�ً   ، ع�ضو  دول���ة  لكل  �لوطنية 
و�مل�ضتقبلية  �حل��ال��ي��ة  لأه��م��ي��ت��ه��ا 
يف  �لقت�ضادية،  للتنمية  كمحرك 
�لتي  �لتكنولوجية  �لتحولت  ظل 

يعي�ضها �لعامل.
"حتقيق  م����ع����ال����ي����ه����ا:  وق�������ال�������ت 
�ل����ن����ج����اح وت����ع����زي����ز �لب�����ت�����ك�����ار يف 

�أمام  كلمة  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
�أهمية  �إىل  خاللها  �أ���ض��ارت  �للجنة 
كمحرك  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل���ع���ل���وم 
توظيف  و���ض��رورة  للتنمية،  �أ�ضا�س 
�أع�ضاء جلنة �لكوم�ضتيك لالأدو�ت 
حالياً  لديهم  �مل��ت��وف��رة  و�ل��و���ض��ائ��ل 
ملو��ضلة تعزيز ودعم �أجندة �لعلوم 

و�لتكنولوجيا.

�خلا�س  �لقطاع  من  �ل�ضركاء  �أه��م 
هذه  يعزز  �لأك��ادمي��ي��ة  و�ملوؤ�ض�ضات 
�ل����ت����وج����ه����ات، ك���م���ا ت�������ض���م���ن ه���ذه 
مو�هبنا،  �أف�����ض��ل  حت��ف��ي��ز  �مل��ق��ارب��ة 
�لرية،  وخرب�تنا  معارفنا  وتبادل 
وجت��م��ي��ع م���و�ردن���ا �مل��ت��ن��وع��ة، وعرب 
ل��ل��دول زي����ادة �ملرونة  ذل���ك مي��ك��ن 
ورفع  خم��ت��ل��ف��ة،  ق��ط��اع��ات  �أد�ء  يف 

�أبحاث  �ل��در����ض��ي��ة، وج���و�ئ���ز  �مل��ن��ح 
و�مل�ضاركة  �ملتخ�ض�ضة،  كوم�ضتيك 
و�أهمية  �ل����دول����ي����ة،  �مل���ع���ار����س  يف 
�لفرت��ضي  �لتعليم  �أدو�ت  تطوير 
يف  �لتكنولوجية  �مل��ه��ار�ت  لتطوير 

دول �لكوم�ضتيك.
و�أل���ق���ت م��ع��ايل ���ض��ارة ب��ن��ت يو�ضف 
�لأمريي وزيرة دولة للتعليم �لعام 

جم���ال �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ح��اج��ة �إىل 
�لعلوم  ت��دع��م  م��ن��ا���ض��ب��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
وحكومات  و�ل���ت���ط���وي���ر،  و�ل��ب��ح��ث 
�لعامل  ودول  �لإ����ض���الم���ي  �ل���ع���امل 
ل���ال����ض���ت���ث���م���ار يف رع���اي���ة  م����دع����وة 
�لتي  �لأط���ر  وب��ن��اء  �لب��ت��ك��ار  ثقافة 
ت�����ض��م��ح ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب����الزده����ار، 
ك��م��ا �أن ت��ف��اع��ل �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ام مع 

�أهمية  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ����ض���ت���ع���ر����ض���ت 
�أه�������د�ف �إع������الن �أب���وظ���ب���ي، �ل���ذي 
ملنظمة  �لثانية  �لقمة  خالل  �ضدر 
�لعلوم  �لإ���ض��الم��ي ح���ول  �ل��ت��ع��اون 
"�لعلوم  �ضعار  حتت  و�لتكنولوجيا 
�آفاق  فتح  و�لبتكار:  و�لتكنولوجيا 
�ضمان  �إىل  �ضعى  و�ل��ذي  جديدة"، 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  ودور  ت��اأث��ري 

•• ا�صالم اأباد-وام:

���ض��ارك��ت م��ع��ايل ���ض��ارة ب��ن��ت يو�ضف 
للتعليم  دول�����ة  وزي������رة  �لأم�������ريي، 
يف  �مل��ت��ق��دم��ة،  و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ام 
�لجتماع �حلادي و�لثالثني للجنة 
�للجنة  للكوم�ضتيك،  �لتنفيذية 
�لعلمي  للتعاون  �لد�ئمة  �ل��وز�ري��ة 
ملجل�س  �ل���ت���اب���ع���ة  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي 

منظمة �لتعاون �لإ�ضالمي.
باك�ضتان  جمهورية  رئي�س  وت��ر�أ���س 
�جتماع هذ� �لعام �لذي �نعقد على 
�مل�ضتوى �لوز�ري، بح�ضور �لدكتور 
�لكوم�ضتيك  رئ��ي�����س  ع��ل��وي  ع���ارف 
ملر�جعة  تخ�ضي�ضه  مت  و�ل�����ذي   ،
حتقيقها  مت  �ل����ت����ي  �لإجن�������������از�ت 
خالل �لأ�ضهر �لثني ع�ضر �ملا�ضية 
وحتديد �لأولويات للعام �ملقبل، يف 
ظ��ل ت��رك��ي��ز �ل����دول �لأع�����ض��اء على 

�ل�ضتفادة من �لتكنولوجيا.
ملفات  ع������دة  �لج����ت����م����اع  وب����ح����ث 
�مل�ضاريع  م��ن��ح  �أب���رزه���ا ���ض��رف  م��ن 
�لبحثية و�لتي مت تقدمي نحو 50 
�لبلد�ن  يف  للن�ضاء  منها  �مل��ائ��ة  يف 
بر�مج  �إىل  ب���الإ����ض���اف���ة  �ل��ن��ام��ي��ة، 

�لقت�ضادية،  �حل��ي��وي��ة  م�����ض��ت��وى 
و�لأمن  �ل��ت��وري��د  �ضال�ضل  وتقوية 

�لغذ�ئي يف �ملح�ضلة ".
و ت�ضم �لكوم�ضتيك 57 دولة ع�ضو� 
يف منظمة �لتعاون �لإ�ضالمي، وهي 
م�����ض��ك��ل��ة ع��ل��ى �مل�����ض��ت��وى �ل������وز�ري، 
قطاع  م���ن  وزر�ء  ف��ي��ه��ا  وي�������ض���ارك 
وتعقد  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا،  �ل���ع���ل���وم 
مرة  �لعامة  جمعيتها  �لكوم�ضتيك 
�أب�����اد بينما  �إ����ض���الم  ك���ل ع��ام��ني يف 
جت��ت��م��ع �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مرة 
�لأ�ضا�ضية  �ملهمة  وتتمثل  ع��ام،  ك��ل 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  يف  ل��ل��ك��وم�����ض��ت��ي��ك 
�لأع�������ض���اء يف منظمة  �ل�����دول  ب���ني 
�لتعاون �لإ�ضالمي يف جمال �لعلوم 
�لرب�مج  و�ضياغة  و�لتكنولوجيا، 
و�مل��ب��ادر�ت لزيادة �ل��ق��در�ت يف هذه 
�مل����ج����الت يف �ل���ع���امل �لإ����ض���الم���ي، 
�لقت�ضادية،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ي��ع��زز  مب���ا 
وي�����ض��ت�����ض��رف �مل�����ض��ت��ق��ب��ل ع��ل��ى كافة 
�لأ�ضعدة. وح�ضر �لجتماع �حلادي 
�لتنفيذية  ل��ل��ج��ن��ة  و�ل����ث����الث����ني 
�جلز�ئر،  م��ن  وزر�ء  للكوم�ضتيك 
وكاز�خ�ضتان، ونيجرييا، وباك�ضتان، 
وفل�ضطني، وقطر، و�ململكة �لعربية 

جورجيا ميلوين ت�شكر رئي�س الدولة و نائبه لتهنئتها بفوزها يف االنتخابات العامة لرئا�شة الوزراء باإيطاليا
•• روما وام:

�أعربت معايل جورجيا ميلوين �لفائزة يف �لنتخابات �لعامة لرئا�ضة 
�ل�ضمو  ل�ضاحب  �ضكرها  عن  �ل�ضديقة  �إيطاليا  بجمهورية  �ل��وزر�ء 
�ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و �ضاحب 
�ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�للتني  �لتهنئة  "رعاه �هلل" على برقيتي  �ل��وزر�ء حاكم دبي  جمل�س 

بعثا بهما مبنا�ضبة فوزها يف �لنتخابات.
على  �لر�ضمي  ح�ضابها  على  تغريدة  يف  ميلوين  جورجيا  �أع��رب��ت  و 
لتعزيز  �لإم���ار�ت  دول��ة  قيادة  مع  �لعمل  يف  رغبتها  عن  "تويرت" 
منطقة  ��ضتقر�ر  دع��م  و  �ل�ضديقني  �لبلدين  بني  �لثنائي  �لتعاون 

�ل�ضرق �لأو�ضط.
�آل  ز�ي��د  �ل�ضيخ حممد بن  �ل�ضمو  " �أ�ضكر �ضاحب   : وقالت ميلوين 
 .. تهنئتي"  على  ر����ض��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  و  نهيان 
��ضتقر�ر  و  مثمر  ثنائي  تعاون  �أج��ل  من  معا  للعمل  �ضعيها  م��وؤك��دة 

�ل�ضرق �لأو�ضط.
جدير بالذكر �أن جورجيا ميلوين �ضغلت �لعديد من �ملنا�ضب �لبارزة 
2006 ووزيرة  �إيطاليا منذ عام  �لنو�ب يف  مبا فيها ع�ضو جمل�س 
 " موؤ�ض�ضا حلزب  �ضريكا  كانت  فيما   ..2011-2008 �ل�ضباب من 
2014.. ومع توليها  �إيطاليا" �لذي تتوىل رئا�ضته منذ عام  �أخوة 
يف  �ملن�ضب  ه��ذ�  تتوىل  �م���ر�أة  �أول  ميلوين  �ضت�ضبح  �ل���وزر�ء  رئا�ضة 

تاريخ �إيطاليا.

جامعة خليفة: نوابغ العرب من�شة خالقة و فر�شة ذهبية للطالب العرب للولوج اإىل املعرفة
•• دبي- وام:

جلامعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �حلمادي  �ضلطان  ع��ارف  �لدكتور  و�ضف 
�لعاملية  ر��ضد  بن  حممد  م��ب��ادر�ت  �إح��دى  �لعرب"،  "نو�بغ  مبادرة  خليفة، 
وت�ضب  م�ضتقبلية  �إجن��از�ت  تخدم  م�ضاريع  لبناء  ون��و�ة  هامة  من�ضة  باأنها 
�أن  م��وؤك��د�ً  �لعربية  �ملنطقة  و  �لإم���ار�ت  لدولة  �ملعريف  �لقت�ضاد  خدمة  يف 
جامعة خليفة لديها من �لإمكانيات و�لأطر �لعلمية ما يوؤهلها للم�ضاركة 
يف ��ضتقطاب �لعقول �لقادرة على �إحد�ث �لتغيري �ملعريف و�ضقلها باملهار�ت 

و�لتدريب �لالزم .
وقال �حلمادي يف ت�ضريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت )و�م( على هام�س �ملوؤمتر 
نو�بغ  "مبادرة  تفا�ضيل  ع��ن  للك�ضف  �لول  �أم�����س  ع��ق��د  �ل���ذي  �ل�ضحفي 
�لع�ضور  م��ر  على  �لعربي  �ل��وط��ن  �إن  دب��ي  يف  �مل�ضتقبل  متحف  �لعرب" يف 

د�ئماً ما كان م�ضدر� للنو�بغ ولي�س جديد�ً على �لإمار�ت �أن ت�ضتقطب تلك 
�ملوؤ�ض�ضات  لتحت�ضنها  �لعربي  وطنها  �إىل  لتعود  �لعربية  و�لنو�بغ  �لعقول 
�ملختلفة بدولة �لإمار�ت للم�ضاهمة يف حتقيق �لتقدم �أو �إجناز �لخرت�عات 

و�لبتكار�ت من �أجل تنمية �لقت�ضاد �ملعريف .
�أ�ضا�ضية  ركيزًة  تعد  خمتلفة  جم��الت  حتتوى  �ملبادرة  �أن  �حلمادي  و�أو�ضح 
لتحقيق �لريادة و�لتطور يف خمتلف �ملجتمعات، مبا يف ذلك �لعلوم �لطبيعية 
وجمالتها  �لبيئية،  و�لبيولوجيا  و�لكيمياء  �لفيزياء  �لريا�ضيات  مثل 
و�لتكنولوجيا،  و�لهند�ضة  و�لقت�ضاد،  و�لفنون،  و�لأدب  و�لطب،  �لفرعية، 
منوهاً   .. �لب�ضرية  تخدم  �لتي  �لعلوم  من  وغريها   ، و�لت�ضميم  و�لعمارة 
�لعرب" من�ضة خالقة وفر�ضة ذهبية لكل �لطالب  "نو�بغ  �أن مبادرة  �إىل 
يف كل �لعامل �لعربي من �أجل تقدميهم �إىل بو�بة �ملعرفة وبناء �ل�ضخ�ضية 

�لعلمية، ومن ثم تقدميها �إىل �لعامل.

اعتبارا من االإثنني .. االإمارات تبداأ العمل بخيارات االإقامة وتاأ�شريات الدخول املحدثة
•• اأبوظبي-وام: 

 2022 �أكتوبر   3 �مل��و�ف��ق  �ملقبل  �لإث��ن��ني  ي��وم  �عتبار� م��ن  �لإم����ار�ت  ت��ب��د�أ 
تطبيق منظومة تاأ�ضرية حمدثة متثل نقلة نوعية يف جمال دخول و�إقامة 
�لأجانب على م�ضتوى �ملنطقة و�لعامل ��ضتناد� على ما تت�ضمنه من �ضروط 
للعي�س  و�ح��ة  �ل��دول��ة  من  جتعل  وت�ضهيالت  مب�ضطة  و�إج����ر�ء�ت  و�ضو�بط 

و�لعمل و�لبتكار و�ل�ضتثمار.
وتو�ضيع  حتديث  ع��رب  جاذبيتها،  تعزيز  �خل��ط��وة  بهذه  �لإم����ار�ت  وتو��ضل 
خيار�ت �لإقامة وتاأ�ضري�ت �لدخول �إليها مبا ين�ضجم مع تعزيز تناف�ضيتها 
�لعاملية يف ��ضتقطاب �مل�ضتثمرين ورو�د �لأعمال و�لعقول و�لكفاء�ت �لعلمية، 
�إىل جانب تعزيز مكانتها كوجهة �ضياحية ر�ئدة على م�ضتوى �ملنطقة و�لعامل. 
�أنو�ع  و�إ�ضافة  �لإقامات  �أن��و�ع  بتعدد  �ملحدثة  �لتاأ�ضري�ت  منظومة  وتتميز 
جديدة منها لتنا�ضب كافة �لفئات من �مل�ضتثمرين ورو�د �لأعمال و�ملوهوبني 
من �لعلماء و�ملتخ�ض�ضني و�أو�ئل �لطلبة و�خلريجني ورو�د �لعمل �لإن�ضاين 
وخط �لدفاع �لأول و�لعمالة �ملاهرة يف جميع �ملجالت، �إ�ضافة �إىل تخفيف 
�لأعباء وتب�ضيط �لإجر�ء�ت و�إ�ضافة مز�يا جديدة حلاملي �لإقامات و�لف�ضل 
بني �لإقامة و�ضاحب �لعمل مبا ي�ضهم يف حت�ضني جودة �حلياة وجعل جتربة 

�لعي�س و�لعمل و�ل�ضتثمار يف دولة �لإمار�ت جتربة ممتعة و�ضعيدة.

- الإقامة اخل�سراء.
كبرية،  وت�ضهيالت  مبز�يا  �لإق��ام��ات  من  جديدة  �أن��و�ع  �ملنظومة  وتت�ضمن 
للتجديد،  قابلة  �ضنو�ت   5 ملدة  متنح  �لتي  �خل�ضر�ء  �لإقامة  �أبرزها  ومن 
و�لتي تتيح مز�يا �أكرب ل�ضتقد�م �أفر�د �أ�ضر �ملقيمني يف �لدولة، ومدد �ضماح 

مرنة ت�ضل �إىل 6 �أ�ضهر بعد �نتهاء �أو �إلغاء �لإقامة.
�لإقامة  هي  �لإق��ام��ات،  �أو  �لفئات  من  �أن���و�ع   3 �خل�ضر�ء  �لإق��ام��ة  وت�ضمل 
�خل�����ض��ر�ء للعامل �مل��ه��اري، و�لإق��ام��ة �خل�����ض��ر�ء للعمل �حل��ر، �إ���ض��اف��ة �إىل 
�ضامن  ب��دون  جت��اري  ن�ضاط  يف  �ل�ضريك  �أو  للم�ضتثمر  �خل�ضر�ء  �لإق��ام��ة 
وملدة 5 �ضنو�ت قابلة للتجديد، لتحل حمل �إقامة �مل�ضتثمر �ل�ضابقة ومدتها 
�لإقامة  �أكرب، و�ل�ضماح للحا�ضلني على  �أب�ضط ومز�يا  �ضنتان وبا�ضرت�طات 

�خل�ضر�ء با�ضتقد�م �لأقارب من �لدرجة �لأوىل.

- ا�ستك�ساف الفر�س 
�لعمل  فر�س  ��ضتك�ضاف  تاأ�ضرية  ��ضتحد�ث  مت  �ملحدثة  �ملنظومة  �إط��ار  ويف 
ل�ضتقطاب  �لأع��م��ال  وف��ر���س  �ل�ضتثمارية  �ل��ف��ر���س  ل�ضتك�ضاف  و�أخ����رى 

�مل�ضتثمرين بدون �ضامن �أو م�ضت�ضيف د�خل �لدولة، وفق �ل�ضروط �لو�ردة 
يف �لالئحة �لتنفيذية �جلديدة.

- حتديثات الإقامة الذهبية 
�لذهبية  لالإقامة  جديدة  مز�يا  للتاأ�ضري�ت،  �ملحدثة  �ملنظومة  وت�ضمنت 
�لذهبية،  بالإقامة  �لدولة لالحتفاظ  �لتغيب عن  عدم  �ضرط  �إلغاء  �أهمها 
و�إلغاء �حلد �لأق�ضى لعدد عمالة �خلدمة �مل�ضاندة �لتي ميكن ��ضتقد�مها، 
ومز�يا لأفر�د �لأ�ضرة ت�ضمح لهم بالبقاء يف �لدولة طيلة مدة �ضريان �إقامتهم 
يف حال وفاة �ملعيل �حلا�ضل على �لإقامة �لذهبية، �إ�ضافة �إىل تنويع فئات 
�لإقامة �لذهبية لت�ضمل �لعلماء، و�ملتخ�ض�ضني، و�لنو�بغ من �ملو�هب، وفق 

�ل�ضو�بط �ملقررة يف هذ� �ل�ضاأن.
وميكن للم�ضتثمر �لعقاري �حل�ضول على �لإقامة �لذهبية عند �ضر�ء �لعقار 
بقر�س من �أحد �مل�ضارف �ملحلية �ملعتمدة يف هذ� �ل�ضاأن، �أو عند �ضر�ء عقار 
�أو �أكر على �خلارطة بقيمة ل تقل عن مليوين درهم من �ل�ضركات �ملحلية 
ملنح  ومب�ضطة  م��رن��ة  �إج����ر�ء�ت  �جل��دي��دة  �لالئحة  ت�ضمنت  كما  �ملعتمدة، 
�أف�ضل  �لإقامة لفئة ريادة �لأعمال و�أو�ئ��ل �لطلبة و�خلريجني ملنح فر�ضة 

لالإقامة و�لعمل.

- ا�ستقدام الأ�سر 
وتوفر منظومة �لتاأ�ضري�ت �ملحدثة مز�يا جديدة لإقامة �أفر�د �لأ�ضرة، من 
بينها �ل�ضماح لالأجنبي �ملقيم بالدولة ��ضتقد�م �أفر�د �أ�ضرته كالزوج و�لأبناء 
ب�ضهولة، كما مت رفع �ضن �لأبناء �ملقرر منحهم �لإقامة حتى 25 عاماً بعد �أن 
كان 18 عاماً فقط، �إ�ضافة �إىل منح ت�ضريح �لإقامة للبنات غري �ملتزوجات، 

و�لأبناء من �أ�ضحاب �لهمم بغ�س �لنظر عن �لعمر.

- الزيارة املرنة 
وخ��ي��ار�ت جديدة  �أغ��ر����ض��اً  �ل��دخ��ول  ل��ت��اأ���ض��ري�ت  �مل��ح��دث��ة  �ملنظومة  وتتيح 
ومتعددة للر�غبني يف زيارة �لدولة مبدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وت�ضل 
تي�ضري  بهدف  �ل��دول��ة  يف  م�ضت�ضيف  �أو  �ضامن  ����ض��رت�ط  وب���دون  ع��ام،  �إىل 
�لإجر�ء�ت و�ملتطلبات، مما مينح �لفر�ضة للز�ئرين و�لباحثني عمل لتحقيق 

طموحاتهم على �أر�س �لإمار�ت و�لتنعم بحياة �آمنة وم�ضتقرة.
�مل�ضتد�مة  �لتنمية  م�ضرية  دع��م  يف  �ملحدثة  �ل��ت��اأ���ض��ري�ت  منظومة  وت�ضهم 
و�ضيا�ضة �لتنويع �لقت�ضادي، من خالل ��ضتقطاب �لعمالة �ملاهرة و�لكفاء�ت 
�إىل  ي��وؤدي  �ملهرة، مبا  و�ملتخ�ض�ضني  و�ملبدعني  و�أ�ضحاب �خل��رب�ت  �لعلمية 

رفع م�ضتوى �لإنتاجية وتعزيز تناف�ضية �لقت�ضاد.

تنمية املجتمع توفر خدمات ا�شتباقية وحتقق اإجنازات نوعية ردا لعطاء كبار املواطنني
•• دبي-وام: 

�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ت���و�ك���ب 
�لعاملي  باليوم  �لح��ت��ف��ال  �ملتحدة 
من  �لأول  ي��و�ف��ق  �ل��ذي  للم�ضنني 
�أك��ت��وب��ر ك��ل ع��ام ب���اإجن���از�ت نوعية 
دعما  �ل��و�ق��ع  �أر����س  على  حتققها 
�ملو�طنني  ك���ب���ار  ل��ف��ئ��ة  وت���ق���دي���ر� 
وتوجيهات  روؤي������ة  م���ن  �ن���ط���الق���ا 
على  وحر�ضها  �ل��ر���ض��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
تر�ضخ  ف��ي��م��ا  �لأول�����وي�����ة  م��ن��ح��ه��م 
جهودها  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة 
�مل��و�ط��ن��ني �نطالقاً  ك��ب��ار  خل��دم��ة 
من م�ضتهدفات �ل�ضيا�ضة �لوطنية 
�لقانون  �إطار  �ملو�طنني ويف  لكبار 
كبار  ح����ق����وق  ب���������ض����اأن  �لحت����������ادي 
�ملو�طنني مبا يعك�س قيم �ملجتمع 
�لإمار�تي �لتي حت�ّس على تقدير 
�ملو�طنني  ك��ب��ار  و�ح����رت�م ورع��اي��ة 
لعطائهم  وت��ق��دي��ر�ً  جلميلهم  رد� 
دوره��م ومكانتهم  باأهمية  و�إمي��ان��اً 
يف تعزيز ��ضتقر�ر ومتا�ضك و�ضعادة 
كافة �أفر�د �لأ�ضرة و�ملجتمع ب�ضكل 

عام.
�ضعار  �مل����ت����ح����دة  �لأمم  و�أق����������رت 
متغري"  عامل  يف  �مل�ضنني  "مرونة 
�مل�ضنات  "مرونة  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز 
وم�ضاهماتهن" لالحتفاء مبنا�ضبة 
 2022 للم�ضنني  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم 
ل��ت��ب��ع��ات جائحة  ����ض��ت��ج��اب��ة  وذل����ك 
�ل�ضنو�ت  خ���الل   "19 "كوفيد 
خمتلف  يف  �مل����ا�����ض����ي����ة  �ل�����ث�����الث 
�جلو�نب و�لتي �أّثرت ب�ضكل خا�س 
ي�ضكلن  �ل���الت���ي  "�مل�ضنات"  ع��ل��ى 
�ل�ضو�د �لأعظم من "كبار �ل�ضن".

وت�ضعى وز�رة تنمية �ملجتمع ب�ضكل 
كبار  ق����درة  ت��ع��زي��ز  �إىل  م�����ض��ت��د�م 
�ملو�طنني و�ملو�طنات على �ل�ضمود 
�ل�ضحية  �ل��ت��غ��ري�ت  م��و�ج��ه��ة  يف 

"�ضيام  ب��ع��ن��و�ن  �لأوىل  ح��ل��ق��ت��ني 
و�لثاين  رم�ضان"  يف  �ل�ضن  ك��ب��ار 
للتوعية  �لعاملي  �ليوم  بخ�ضو�س 

ب�ضاأن �إ�ضاءة معاملة �مل�ضنني.
�لر��س"  على  "حقكم  برنامج  ويف 
�ل����ق����ان����ون �لحت���������ادي رقم  ح�����ول 
مت  �ملو�طنني  كبار  حلقوق   /13/
��ضتعر��س �أبرز ما ت�ضمنه �لقانون 
وت�����ض��ل��ي��ط �ل�����ض��وء ع��ل��ى �حل����ق يف 
لكبار  و�خل�ضو�ضية  �ل�ضتقاللية 
�مل�ضاركة  يف  و�حل������ق  �مل���و�ط���ن���ني 
و�لأعمال  �مل�ضتمر  �لتعلم  برب�مج 
�ل����ت����ط����وع����ي����ة وم�������ض���ل���ح���ة ك���ب���ار 
وكيفية  �أول����وي����ة  ل��ه��ا  �مل���و�ط���ن���ني 

�لإبالغ عن �أي �إ�ضاءة.
�ل�������وز�رة ك���ذل���ك حزمة  و�أجن������زت 
ور�س عمل ومبادر�ت خا�ضة بكبار 
�مل���و�ط���ن���ني خ����الل �ل���ع���ام �جل����اري 
وبرنامج  برنامج خربتي  ت�ضمنت 
لكبار  �ل���رع���اي���ة  م��ق��دم��ي  ت��اأه��ي��ل 
�مل��و�ط��ن��ني وب��رن��ام��ج ب��ع��دك �ضباب 
و Tec 60 و�ضباب 60 وبرنامج 
تنفيذ  يف  ت�����ض��ت��م��ر  ف��ي��م��ا  وق����اي����ة. 

�ل�����ض��م��ود يف مو�جهة  ع��ل��ى  �مل�����ر�أة 
�إ�ضافة  �حل��ي��اة  حت��دي��ات  خمتلف 
�إىل �إ���ض��ه��ام��ات ك��ب��ار �مل��و�ط��ن��ات يف 
و�إمكانية  �لتنموية  �ملجالت  �ضتى 
وغر�ضها  خرب�تهن  من  �ل�ضتفادة 
�جليل  �أف����ك����ار  يف  ر�����ض���خ���ة  ك��ق��ي��م 

�جلديد.
كبار  �����ض����ع����ادة  م����رك����ز  و����ض���ي���ن���ظ���م 
�مل�����و�ط�����ن�����ني ب���ع���ج���م���ان م�����ب�����ادرة 
تت�ضمن  �ل��ت��ي  جنة"  "ر�ضاهم 
�ل�ضحية  �لفعاليات  من  جمموعة 
تنفيذ  �إىل  �إ���ض��اف��ة  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
ور�ضة عمل لكبار �ملو�طنني بعنو�ن 
عن  و�أخ��رى  �ل�ضغط"  "عالمات 
و�ضينفذ  �ل��دخ��ون.  وعمل  �لغو�س 
�أي�����ض��ا ع���دة ور����س ت��وع��وي��ة ل�ضرح 
موؤ�ض�ضة  م���ن  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات 
�ل�ضحية  ل���ل���خ���دم���ات  �لإم����������ار�ت 
توعوية  وور���ض��ة  �مل��و�ط��ن��ني  لكبار 
و�ضعية  وتقوية  "حت�ضني  بعنو�ن 

ج�ضدك".
�ضنة  علمتني  "ماذ�  عنو�ن  وحت��ت 
�ضينفذ   "2022  –  2020

و�لقت�ضادية  �ملجتمعية  و�ملبادر�ت 
"�ل�ضنعة" لالأ�ضر  برنامج  �أبرزها 
�لإمار�تية �ملنتجة �لذي ��ضتقطب 
 2900 ي����ق����ارب  م����ا  �لآن  ح���ت���ى 
ت�ضكل  �إمار�تية منتجة فيما  �أ�ضرة 
�ل�ضيد�ت من �لأ�ضر �ملنتجة 92،7 

باملائه مقابل 7،3 باملائه رجال.
وي�������ض���ك���ل ك����ب����ار �مل�����و�ط�����ن�����ني من 
ما  عاما"   60 "فوق  �جل��ن�����ض��ني 
م���ن جمموع  ب��امل��ائ��ه   21 ن�����ض��ب��ت��ه 
�لأ�ضر �ملنتجة غالبيتهم "�ضيد�ت" 
 20.7 بن�ضبة  �ملو�طنات  كبار  من 

باملائه.
وت����ق����دم �ل����������وز�رة جم���م���وع���ة من 
لكبار  �ل����ض���ت���ب���اق���ي���ة  �خل�����دم�����ات 
�ملو�طنني تت�ضمن بطاقة "م�ضرة" 
وه�����ي جم���م���وع���ة م����ن �خل����دم����ات 
ودون  تلقائيا  متنح  و�لم��ت��ي��از�ت 
 60 �ل��  م��و�ط��ن جت��اوز  طلب لكل 
عاماً من خالل �لربط �لإلكرتوين 
مع  "م�ضرة"  ل��ب��ط��اق��ة  �مل���ب���ا����ض���ر 
بطاقة �لهوية �لإمار�تية. وبطاقة 
�إط����ار  يف  ج�����اءت  �ل���ت���ي  "فزعة" 

�لبيئية و�لجتماعية و�لقت�ضادية 
�لطارئة وطويلة �لأمد.

م�ضتمر  ب�����ض��ك��ل  �ل��������وز�رة  وت��ع��م��ل 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق��اع��دة ب��ي��ان��ات كبار 
�لدعم  ت��وف��ري  ل�ضمان  �مل��و�ط��ن��ني 
و�ل��ت��م��ك��ني و�ل��ت��ق��دي��ر �ل���ذي يليق 
وتاأكيد  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل��ف��ئ��ة  ب���ه���ذه 
على  �حل���������ض����ول  يف  �أول����وي����ت����ه����ا 
تلبي  �ل��ت��ي  �ل�ضتباقية  �خل��دم��ات 
�حتياجاتها �لجتماعية و�لتنموية 
�����ض���ت���د�م���ة عطاء  ه����دف  وحت���ق���ق 
و�ملو�طنات  �ملو�طنني  كبار  و�إن��ت��اج 
تنمية  يف  م�����ض��اه��م��ت��ه��م  ل��ت��ع��زي��ز 
�ملجتمع. وينظم مركز �ضعادة كبار 
�ملو�طنني يف عجمان �لتابع لوز�رة 
�ملنا�ضبة  ب���ه���ذه  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
فعاليات �حتفالية متنوعة تت�ضمن 
جل�ضة بعنو�ن "�إجناز�ت وحتديات 
�مل��و�ط��ن��ات خ��الل �جلائحة"  ك��ب��ار 
ت�������ض���ت���ع���ر����س �أه���������م �لإجن�������������از�ت 
و�لتحديات �لتي و�جهت فئة كبار 
�لثالث  �ل�ضنو�ت  خالل  �ملو�طنات 
وقدرة  �جلائحة"  "فرتة  �ملا�ضية 

– �لهاتفية"  "نحن �أهلكم  مبادرة 
ع���ن ب��ع��د ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع���دد من 
�ملتطوعني وذلك لالطمئنان على 
�مل���و�ط���ن���ني و���ض��م��ان توفري  ك���ب���ار 
�حتياجاتهم ومتطلباتهم يف  كافة 

خمتلف �لظروف و�لأوقات.
كبار  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  ومتنح 
�لأول���وي���ة يف �حلمالت  �مل��و�ط��ن��ني 
�لتو��ضل  من�ضات  عرب  �لتوعوية 
من  �ضل�ضة  ب��ت��وج��ي��ه  �لج��ت��م��اع��ي 
�لر�ضائل �لتوعوية يف جمال رعاية 
ومتكني كبار �ملو�طنني "كاإر�ضاد�ت 
لوقاية كبار �ملو�طنني من فريو�س 
لكبار  غذ�ئية  و"ن�ضائح  كورونا" 
�ملو�طنني" و "دليل �لعتناء بكبار 
�لأوبئة"  �نت�ضار  �أث��ن��اء  �مل��و�ط��ن��ني 
�لتوعية  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وغ��ريه��ا 
لكبار  �مل���خ�������ض�������ض���ة  ب����اخل����دم����ات 
فيها  �لت�ضجيل  وط���رق  �مل��و�ط��ن��ني 

و�حل�ضول عليها.
دع��م��ه��ا ومتكينها  �ل�����وز�رة  وت��ع��زز 
ل���ك���ب���ار �مل����و�ط����ن����ني و�مل����و�ط����ن����ات 
م�����ن خ������الل ع������دد م�����ن �ل����رب�م����ج 

�ملركز زيارة �إىل منزل �إحدى كبار 
�مل��و�ط��ن��ات �ل��ب��ح��اث��ات يف �ل���رت�ث. 
ك��م��ا ���ض��ي�����ض��ت��ق��ب��ل جم���م���وع���ات من 
�لهالل  وه���ي���ئ���ة  �مل�����د�ر������س  ط��ل��ب��ة 
�لأحمر �لإمار�تي يف �إطار فعاليات 
يقيمها  م���ت���و�����ض���ل���ة  �ح���ت���ف���ال���ي���ة 
�لعاملي  "�ليوم  مب��ن��ا���ض��ب��ة  �مل���رك���ز 

للم�ضنني".
قد  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية  وز�رة  وك��ان��ت 
نظمت خالل �ضهر رم�ضان �ملا�ضي 
�لإعالمية  �لرب�مج  جمموعة من 
و�لثقافية �خلا�ضة بكبار �ملو�طنني 
ت�ضمنت "برنامج �ضو�لف رم�ضان 
م��ع �ل��و�ل��دة مرمي" حت��دث��ت فيه 
عن ذكريات �لتلفزيون وليلة وفاة 
ز�ي����د وع�����اد�ت حت�ضري�ت  �ل�����ض��ي��خ 

�لعيد.
�لأجيال"  عرب  "لقاء  برنامج  ويف 
ن��ظ��م��ت �ل�����وز�رة ه���ذ� �ل��ع��ام حلقة 
�لقيم  على  نحافظ  "كيف  بعنو�ن 
"�لقيم  ع��ن  وح��ل��ق��ة  �لإمار�تية" 
�ملوروثة عن �لأجد�د". ويف برنامج 
– 2022" نظمت  ليف  "تاآلف 

�ل�ضر�كة بني وز�رة تنمية �ملجتمع 
�لجتماعي  �ل��ت��ك��اف��ل  و����ض���ن���دوق 
للعاملني بوز�رة �لد�خلية حيث مت 
�لأوىل  �ملرحلة  "فزعة" يف  توفري 
�مل�ضجلني  �مل��و�ط��ن��ني  كبار  جلميع 

�ضمن قاعدة بيانات �لوز�رة.
كما وي�ضارك كبار �ملو�طنني �ضمن 
�لتي  �ملتطوعني"  "كبار  م���ب���ادرة 
تتيح لهم فر�ضاً تطوعية وبر�جماً 
�هتماماتهم  مع  تتنا�ضب  و�أن�ضطة 
وخ����رب�ت����ه����م �مل��ه��ن��ي��ة وق���در�ت���ه���م 
�لبدنية يف خمتلف �ملجالت وذلك 
للتطوع"  �لوطنية  "�ملن�ضة  ع��رب 
�إىل  �إ�ضافة  "متطوعني.�مار�ت" 
�ملتعاملني  �ضعادة  مر�كز  ع�ضوية 
حيث توفر �لوز�رة لكبار �ملو�طنني 
فر�ضة �لتمتع بالرب�مج �لرتفيهية 
بالإ�ضافة  و�لريا�ضية  و�لتوعوية 
على  �حل���������ض����ول  �أول�������وي�������ة  �إىل 
و�لتطعيمات  �ملجانية  �لفحو�ضات 
خ�ضي�ضا  �مل�ضممة  �ل��رب�م��ج  وف��ق 

لهم.
خدمات  ك���ذل���ك  �ل��������وز�رة  وت��ت��ي��ح 
نو�ضلكم"   - �مل��ت��ن��ق��ل��ة  "�لوحدة 
وهي  عجمان  يف  �مل��و�ط��ن��ني  لكبار 
وحدة طبية تتكون من فريق عمل 
و�أخ�ضائية  طبيبة  م��ن  م��ت��ك��ام��ل 
عالج طبيعي وممر�ضة وم�ضاعدة 
لكبار  م���ن���زل���ي���ة  ب�����زي�����ار�ت  ت���ق���وم 
�مل����و�ط����ن����ني ل���ت���ق���دمي �خل����دم����ات 
�ل�ضحية �لأولية و�لعالج �لطبيعي 
و�خلدمات �لجتماعية و�لتوعوية 
�لأ�ضرة  �أفر�د  و�لتثقيفية وتعريف 
كبار  مع  و�لتعامل  �لعناية  بطرق 
�أخ�ضائيني  �إىل  �إ�ضافة  �ملو�طنني 
�ج����ت����م����اع����ي����ني ل����ل����ق����ي����ام مب���ه���ام 
�إجر�ء�ت �لبحث �لدوري مل�ضتحقي 
�ل�ضمان �لجتماعي من فئة كبار 

�ملو�طنني.
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اأخبـار الإمـارات

االإمارات للخدمات ال�شحية تنفذ خطتها ال�شاملة ملواجهة االأنفلونزا املو�شمية

برعاية �شيف بن زايد.. �شرطة اأبوظبي �شريك ا�شرتاتيجي ملعر�س اآي�شنار 2022

•• دبي - وام: 
�أعلنت موؤ�ض�ضة �لإمار�ت للخدمات 
�ل�ضاملة  خطتها  تنفيذ  �ل�ضحية 
للتعامل مع �لأمر��س �ملعدية مبا 
�ملو�ضمية  �لإن��ف��ل��ون��ز�  مر�س  فيها 
�مل�ضت�ضفيات  جاهزية  رفعت  بعدما 
�لأولية  �ل�ضحية  �لرعاية  ومر�كز 
�لعامة  �ل�����ض��ح��ة  م���ر�ك���ز  وج��م��ي��ع 
�ملن�ضاآت  بجميع  �ل��ل��ق��اح  وف����رت  و 

�لتابعة لها.

م�ضاعفات �لأمر��س.
يف  �ضريكاً  باعتبارها  �أن��ه  و�أ�ضافت 
�ملوؤ�ض�ضة  ت��ه��دف  �حل��م��ل��ة  �إط����الق 
�لتطعيمات  ت��ل��ق��ي  ت��ر���ض��ي��خ  �إىل 
وعي  عن  نابعة  جمتمعية  كثقافة 
�لتطعيمات  �أن  خ�ضو�ضاً  �ضحي 
�أثبتت  �مل��وؤ���ض�����ض��ة  ت���وف���ره���ا  �ل���ت���ي 
كفاءتها وفاعليتها يف �لوقاية من 
�لأم����ر������س �ل�����ض��اري��ة و�حل�����د من 
و�آثارها  وم�ضاعفاتها  خماطرها 

على �ضحة و�ضالمة �لأفر�د.

عاماً   50 ع���ن  �أع���م���اره���م  ت���زي���د 
بالإ�ضافة �إىل �لعاملني يف �لقطاع 
�ل�ضحي ..فيما حت�ضل باقي فئات 
�ملجتمع على �خلدمة مقابل �ضعر 

رمزي.
لوتاه  �ضم�ضة  �ل���دك���ت���ورة  و�أك�����دت 
�ل�ضحة  خ���دم���ات  �إد�رة  م���دي���رة 
�ل���ع���ام���ة يف م��وؤ���ض�����ض��ة �لإم��������ار�ت 
�حلملة  �أن  �ل�����ض��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
��ضرت�تيجيات  مع  متو�فقة  تاأتي 
جتاه  �لوطنية  و�ضيا�ضتها  �ل��دول��ة 

ياأتي ذلك يف �إطار �حلملة �لوطنية 
ل���ل���ت���وع���ي���ة مب����ر�����س �لن���ف���ل���ون���ز� 
�ملو�ضمية �لتي �نطلقت حتت �ضعار 
جمتمعك". �حم  نف�ضك،  ن  "ح�ضّ

�لرباعي  �للقاح  �ملوؤ�ض�ضة  وف��رت  و 
جم����ان����اً ل���ل���م���و�ط���ن���ني و�أ����ض���ح���اب 
�لفئات من ذوي �خلطورة �لعالية 
�حلو�مل  �ل��ن�����ض��اء  تت�ضمن  �ل��ت��ي 
�خلام�ضة  ���ض��ن  دون  و�لأط�����ف�����ال 
�ملزمنة  �لأم������ر��������س  و�أ�����ض����ح����اب 
و�أ���ض��ح��اب �ل��ه��م��م و�لأف������ر�د ممن 

�ملو�ضمية  �لأم�����ر�������س  م��ك��اف��ح��ة 
كالإنفلونز� وغريها من �لأمر��س 
منهجية  م��ع  ومتما�ضية  �ل�ضارية 
جميع  جاهزية  تعزيز  يف  �ملوؤ�ض�ضة 
�إىل  بالإ�ضافة  �ل�ضحية  من�ضاآتها 
ت�ضعى  �ل������ذي  �مل����ح����وري  �ل����ه����دف 
رفع  ع���رب  حت��ق��ي��ق��ه  �إىل  �حل��م��ل��ة 
باأهمية  �ملجتمعي  �لوعي  م�ضتوى 
�حل�ضول  يف  و�مل���ب���ادرة  ��ن  �ل��ت��ح�����ضّ
معدلت  ل��رف��ع  �لتطعيمات  ع��ل��ى 
خماطر  م�����ن  و�حل��������د  �ل����وق����اي����ة 

�لت�ضاركي  و�لعمل  للتعاون  نتيجة 
�لذي يكفل تكاملية �لأدو�ر ويقود 
�إيجابية،  خم��رج��ات  حت��ق��ي��ق  �إىل 
وجاهزية  �لدولة  مكانة  من  تعزز 

نظامها �ل�ضحي.
�ل�ضحية  �حل����م����ل����ة  و�ن����ط����ل����ق����ت 
و�ضائل  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  �ل��ت��وع��وي��ة 
و�ملن�ضات  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ض��ل 
�ل���رق���م���ي���ة و�ل�������ض���ح���ف وو����ض���ائ���ل 
�لإعالم �ملرئية و�مل�ضموعة و�ملو�قع 
للجهات  �ل��ت��اب��ع��ة  �لإل���ك���رتون���ي���ة 

�لأمر��س  �نت�ضار  �أن  �إىل  و�أ���ض��ارت 
�ل�ضارية و�ملو�ضمية دون مو�جهتها 
ب��خ��ط��ط ����ض��ت��ب��اق��ي��ة و�إج���������ر�ء�ت 
ع���ل���ى خمتلف  ي����وؤث����ر  �ح�����رت�زي�����ة 
�ملثمر  �لتعاون  �لقطاعات..مثمنة 
هيئات  خم���ت���ل���ف  ي���ج���م���ع  �ل��������ذي 
وم��وؤ���ض�����ض��ات �ل��ق��ط��اع �ل�����ض��ح��ي يف 

�لدولة.
لوتاه  �ضم�ضة  �ل���دك���ت���ورة  و�أك�����دت 
وقدرته  �ل�ضحي  �لقطاع  ق��وة  �أن 
�لتناف�ضية يف دول��ة �لإم��ار�ت تاأتي 

•• اأبوظبي-وام: 

�تفاقية  �أدن��ي��ك  جمموعة  وقعت 
�ضر�كة مع �لقيادة �لعامة ل�ضرطة 
�ل�ضريك  ب�����ض��ف��ت��ه��ا  �أب����وظ����ب����ي 
�لدويل  للمعر�س  �ل�ضرت�تيجي 
�ملخاطر  ودرء  �ل��وط��ن��ي  ل��الأم��ن 
�لذي   2022 �أب��وظ��ب��ي  �آي�����ض��ن��ار 
ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �ل��ف��ري��ق �ضمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �ضيف  �ل�ضيخ 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�ل��د�خ��ل��ي��ة وي��ن��ظ��م ب��ال��ت��ع��اون مع 
�أبوظبي  مبركز  �لد�خلية  وز�رة 
�لوطني للمعار�س يف �لفرتة من 

�ملقبل. �أكتوبر   12 �إىل   10
�جلهود  دعم  يف  �لتفاقية  ت�ضهم 
مكانة  ت���ع���زي���ز  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 

وجهة لأكرب �لفعاليات يف �لعامل، 
�حليوي  �ل������دور  م���ع  وت��ت��م��ا���ض��ى 
ملجموعة �أدنيك يف ر�ضم م�ضتقبل 

قطاع �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت".
وي�����ض��ه��د �حل����دث ع��ر���س �أح����دث 
�لأمنية  و�حل����ل����ول  �لب���ت���ك���ار�ت 
ف��ر���ض��ا مثالية  ي��وف��ر  و  �ل���ر�ئ���دة 
�ضبكة  وتكوين  �لأع��م��ال  لتعزيز 
م��ن �ل��ع��الق��ات و�ل�����ض��ر�ك��ات بني 
و�ملوؤ�ض�ضات  �جل����ه����ات  خم��ت��ل��ف 
و�لإقليمية  �ملحلية  و�ل�����ض��رك��ات 
�لعديد  يف  �ملتخ�ض�ضة  و�لعاملية 
م���ن �مل���ج���الت مب���ا ف��ي��ه��ا �لأم����ن 
�ل�ضيرب�ين،  و�لأم������ن  �ل��وط��ن��ي، 
�إنفاذ �لقانون،  و�ل�ضرطة وجهات 
وح���م���اي���ة �مل���ن�������ض���اآت �حل���ي���وي���ة. و 
ن�ضخته  يف  �مل��ع��ر���س  ي�ضت�ضيف 

لتطوير  �ملمار�ضات  �أف�ضل  ح��ول 
�لعالقات  وت���وط���ي���د  �ل����ق����ط����اع، 
�لأمن  جم��ايل  يف  �لعاملني  ب��ني 
و�إتاحة  و�ل�����ض��ي��رب�ين  �ل��وط��ن��ي 
تعاون  عالقات  لإق��ام��ة  �لفر�ضة 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  ب����ني  ج����دي����دة 

�ملعنية من دول �لعامل كافة".
�لظاهري،  م��ط��ر  ح��م��ي��د  وق�����ال 
�ل���ع�������ض���و �مل����ن����ت����دب و�ل���رئ���ي�������س 
�ل��������ت��������ن��������ف��������ي��������ذي مل�����ج�����م�����وع�����ة 
�تفاقية  بتوقيع  �أدنيك:"�ضعد�ء 
�ل�������ض���ر�ك���ة �ل����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ة مع 
�أبوظبي  ل�ضرطة  �لعامة  �لقيادة 
�ل����دويل لالأمن  �مل��ع��ر���س  ل��دع��م 
�آي�ضنار  �مل��خ��اط��ر  ودرء  �ل��وط��ن��ي 
يقدم  و�ل���ذي   ،  2022 �أبوظبي 
جلميع �جلهات �ملعنية و�لعار�ضة 

�أبوظبي مركز� عامليا ل�ضتقطاب 
�لعامليني  و�خل��رب�ء  �لقر�ر  �ضناع 
�ل�����دويل ودرء  �لأم�����ن  يف جم����ال 
مكانة  وت����ر�����ض����ي����خ  �مل�����خ�����اط�����ر، 
�لدولية  �ملعار�س  ك��اأب��رز  �حل��دث 
�ملتخ�ض�ضة يف هذ� �ملجال �حليوي 
و�مل��ه��م. م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �ضعادة 
�ل�ضريفي  ع��ل��ي  م��ك��ت��وم  �ل����ل����و�ء 
�أبوظبي:" �إن  �ضرطة  ع��ام  مدير 
يجمع  �أب��وظ��ب��ي  �آي�ضنار  معر�س 
�خل�����رب�ء و�مل��خ��ت�����ض��ني يف جمال 
�لأم�����ن �ل��وط��ن��ي ل��ر���ض��م مالمح 
�لتو��ضل  مييزها  للعامل  جديدة 
و�لأمان، وي�ضرنا �أن نكون �ضريكاً 
��ضرت�تيجياً للحدث �لذي ي�ضكل 
ومناق�ضة  ل���ل���ت���و�����ض���ل  ف���ر����ض���ة 
�لتجارب  وم�������ض���ارك���ة  �لأف�����ك�����ار 

مثالية  فر�ضا  و�لعاملية  �ملحلية 
ل���ع���ق���د �ل�������ض���ف���ق���ات �ل���ت���ج���اري���ة 
�لريادة  وتعزيز  �لبتكار  وحتفيز 
�ملتطورة  �ملعرفة  ونقل  �لفكرية 
تطلعات  وف��ق  وذل���ك  وتوطينها، 
للنهو�س  �ل���ر����ض���ي���دة  ق���ي���ادت���ن���ا 
�لقطاع  ه���ذ�  وم�����ض��ت��ق��ب��ل  ب���و�ق���ع 
و�أ�ضاف:" نتطلع من  �حليوي". 
تعزيز مكانة  �إىل  �ضر�كتنا  خالل 
�ملعر�س على �ل�ضاحتني �لإقليمية 
و�لعاملية كاأهم معر�س يف جمايل 
و�ل�ضيرب�ين،  �ل���وط���ن���ي  �لأم������ن 
ب���ني خمتلف  ت��وح��ي��د �جل���ه���ود  و 
�مل��وؤ���ض�����ض��ات �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف 
و�خلا�س  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
تو�كب  ��ضتثنائية  دوره  لتنظيم 
�أبوظبي  �ل��ر�ئ��دة لإم����ارة  �مل��ك��ان��ة 

23 ور�ضة  �أك��ر م��ن  �ل��ع��ام  لهذ� 
عمل رفيعة �مل�ضتوى، �ضرتكز على 
3 حماور رئي�ضية، وي�ضارك فيها 
وق��ادة فكر، وكوكبة  ق��ر�ر،  �ضناع 
م���ن �خل������رب�ء و�مل��خ��ت�����ض��ني من 
�ل��ع��امل لتقدمي  �أن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
�ل����������روؤى �جل�����دي�����دة ح������ول ع���دة 
مبا  مهمة،  ومو�ضوعات  ق�ضايا 
�ل�ُضرطي،  �لعمل  م�ضتقبل  فيها 
جانب  �إىل  �ل�ضطناعي  و�لذكاء 
بالأمن  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل���و����ض���وع���ات 
�لبنية  وح���م���اي���ة  �ل�������ض���ي���رب�ين 

�لتحتية �حليوية.
�أبوظبي  �آي�ضنار  معر�س  مُيثل  و 
للبحث  مثالية  فر�ضة   2022
معمق  ب�������ض���ك���ل  �ل����ت����ح����دي����ات  يف 
و��ضتك�ضاف �حللول �لتكنولوجية 

�جلهات  م���ن  وغ���ريه���ا  �مل�������ض���ارك���ة 
�ملو�قع  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  �ل��د�ع��م��ة 

�لإخبارية.

ت��ع��زز م��ك��ان��ت��ه ب��اع��ت��ب��اره �لأك���ر 
جمال  يف  �ملعنية  للجهات  �أهمية 
�ل�ضيرب�ين،  و  �ل��وط��ن��ي  �لأم�����ن 
وي��ر���ض��خ دوره �مل��ه��م و�ل��ف��اع��ل يف 
�ل�ضفقات  لعقد  �لفر�ضة  �إت��اح��ة 
�إىل  �لب��ت��ك��ار  وحتفيز  �ل��ت��ج��اري��ة 
�لفكرية  �ل���ري���ادة  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب 

ون�ضر �لوعي �لعام يف �لقطاع.

�ملمار�ضات  و�أف�������ض���ل  �جل����دي����دة 
�ملتنامية  �ل��ت��ه��دي��د�ت  لتج�����نب 
�ملجتمعات  ُت����و�ج����ه����ه����ا  �ل�����ت�����ي 

�لإن�ضانية.
 و يت�ضمن �ملعر�س �أي�ضاً �لعديد 
م����ن ف���ع���ال���ي���ات �ل���ت���و�����ض���ل بني 
برنامج  على  وي�ضتمل  �ل�ضركات، 
�ضامل من �ملبادر�ت �ملبتكرة �لتي 

متّهد لبناء �سخ�سية الطفل يف �سن مبكرة 

دبي ت�شم 226 مركزا للطفولة املبكرة وت�شتقبل اأكرث من 20 األف طفل
•• دبي-وام: 

�ملدر�ضي  �لتعليم  �أن منظومة  �لب�ضرية بدبي  �أكدت هيئة �ملعرفة و�لتنمية 
�لتي  و�حللول  �لبد�ئل  يف  بالتو�ضع  قدر�تها  تعزيز  تو��ضل  دب��ي  �إم��ارة  يف 
بيئات  �لتعليمية �ضمن  �ملناهج  �أف�ضل  �لأم��ور �حل�ضول على  تتيح لأولياء 
تعلم ثرية لأبنائهم يف خمتلف �ملر�حل �لتعليمية بدء�ً من مر�كز �لطفولة 
جمملها  يف  ت�ضتقبل  م��رك��ز�ً   226 �إىل  دب��ي  يف  عددها  و�ضل  �لتي  �ملبكرة 
�أكر من 20 �ألف طفل ينتمون �إىل 58 جن�ضية وثقافة متنوعة. و�أظهر 
قطاع  مالمح  �أب���رز  "حمطات..  بعنو�ن  �لهيئة  ع��ن  ���ض��ادر  �إنفوجر�فيك 

حو�يل  �أن  بدبي"  �ملبكرة  �لطفولة  مرحلة  يف  �خلا�س  و�لتعليم  �لرعاية 
�أعمارهم  �ملبكرة ترت�وح  �لطفولة  �مللتحقني مبر�كز  �لأطفال  %70 من 
من -2 4 �ضنو�ت، ما يعك�س جاذبية قطاع �لطفولة �ملبكرة كخيار تعليمي 
منو  م��ن  �ملهمة  �لعمرية  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �لأم���ور  �أول��ي��اء  �حتياجات  يلّبي 
�إدر�كهم  �إذ ي�ضهم يف بناء �ضخ�ضيتهم وتكوين �للبنات �لأوىل يف  �أطفالهم، 
"هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�ضرية"  �ملعريف يف �ضن مبكر. �إىل ذلك، �أطلقت 
�ملبكرة  �لطفولة  مر�كز  عن  �لبحث  �لأم���ور  لأول��ي��اء  تتيح  جديدة  خدمة 
�ملعتمدة يف دبي بح�ضب �ملوقع �جلغر�يف، وذلك من خالل دليل �ملوؤ�ض�ضات 
https://web.khda. �لإلكرتوين  موقعها  على  �ملتوفر  �لتعليمية 

�لذكية. �لهو�تف  على  �لهيئة  تطبيق  �إىل  بالإ�ضافة   /gov.ae
و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  �ل��ك��رم  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  �ضعادة  وق���ال 
�لب�ضرية بدبي:" تتميز دبي باأنها �ملدينة �ضانعة �مل�ضتقبل.. ول �ضك يف �أن 
تنمية �ضغف �أطفالنا وحبهم للتعلم يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة يعد جزء�ً ل 
يتجز�أ من م�ضتقبل دبي. ومع توفري جتربة تعّلم ثرية لكل طفل يف مرحلة 
�لرعاية  فر�س  لتوفر  بالطماأنينة  �لأم��ور  �أولياء  ي�ضعر  �ملبكرة،  �لطفولة 
لأطفالهم �ضمن بيئة �إيجابية وحمفزة، وينعك�س ذلك على زيادة معدلت 
"نو��ضل  �ضعادته:  و�أ�ضاف  �ملبكرة".  �لطفولة  مر�كز  يف  �لأطفال  ت�ضجيل 
�لطفولة  مبرحلة  و�لرعاية  �لتعلم  ج��ودة  على  يرتكز  مزدهر  قطاع  بناء 

�أولياء �لأمور على منح �أطفالهم جتربة تعلم  �ملبكرة، وت�ضجيع �ملزيد من 
ممتعة ومفيدة، ونحن ملتزمون مبو��ضلة �لعمل معاً من �أجل بلوغ هدفنا 
مر�كز  وتطبق  ودولتنا".    ومدينتنا  �أطفالنا  تطلعات  وتلبية  �مل�ضرتك 
وُيعدُّ  متنوعاً.  تعليمياً  وبرناجماً  منهاجاً   13 دب��ي  يف  �ملبكرة  �لطفولة 
�لأكر   /EYFS  / �ملبكرة  �لطفولة  ل�ضنو�ت  �لتاأ�ضي�ضية  �ملرحلة  منهاج 
تطبيقاً يف هذ� �لقطاع، �إذ ُيطبَّق يف حو�يل 177 مركز�ً للطفولة �ملبكرة، 
تطبق  مر�كز  و7  مونتي�ضوري،  منهاج  يطبق  م��رك��ز�ً   12 �إىل  بالإ�ضافة 
 5 IPC/، ف�ضاًل عن  �ل��دويل ملرحلة ما قبل �ملدر�ضة /  �ملنهاج �لتعليمي 

مر�كز تطبق منهاج ولية و��ضنطن، و 5 مر�كز تطبق منهاج �أونتاريو.

انطالق فعاليات م�شابقة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقراآن الكرمي بن�شختها ال�شاد�شة
•• دبي-وام:

ت��ن��ط��ل��ق �ل���ي���وم ف��ع��ال��ي��ات �ل�����دورة 
فاطمة  �ل�ضيخة  مل�ضابقة  �ل�ضاد�ضة 
للقر�آن  �ل���دول���ي���ة  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
�ل����ك����رمي ل�����الإن�����اث ب���ق���اع���ة ن����دوة 
�ملمزر  مبنطقة  و�ل��ع��ل��وم  �لثقافة 
يف دبي وت�ضتمر حتى �خلام�س من 
من  �أك��ر  مب�ضاركة  �لقادم  �أكتوبر 
حول  م�ضلمة  وجالية  دول��ة   55
ي��ق��ام ح��ف��ل ختام  �أن  �ل��ع��امل ع��ل��ى 
من  �ل�ضابع  �جلمعة  ي��وم  �مل�ضابقة 

�ل�ضهر نف�ضه.
وق����ال �مل�����ض��ت�����ض��ار �ب��ر�ه��ي��م حممد 
�ل�ضمو  �ضاحب  م�ضت�ضار  بوملحه 
�لثقافية  ل���ل�������ض���وؤون  دب�����ي  ح���اك���م 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  و�لن�ضانية 
للجائزة �إن جميع وحد�ت �جلائزة 
�أكملت ��ضتعد�د�تها لبدء �لفعاليات 
�لتي  �لكبرية  �جلهود  على  و�أث��ن��ى 
�ملنظمة  �للجنة  �أع�����ض��اء  ب��ه��ا  ق���ام 
�إجناز  يف  و�ملتطوعون  و�ملوظفون 
و�أ���ض��اد برعاية  �مل��وك��ل��ة لهم  �مل��ه��ام 
�ل�ضيخ  �ل�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  ودع������م 

موؤ�ض�ضة  م��ع  و�لتن�ضيق  بالتعاون 
دبي لالإعالم.

وحدة  �أن  بوملحه  �مل�ضت�ضار  وذك��ر 
عقدت  �جل�����ائ�����زة  يف  �مل�������ض���اب���ق���ات 
�جتماعا تعريفيا يف منطقة �ملمزر 
باأع�ضاء  ل��ل��رتح��ي��ب  �أم�����س  ���ض��ب��اح 
على  �ط��الع��ه��م  و  �لتحكيم  جل��ن��ة 
�لتحكيم  و�آل���ي���ة  �مل�����ض��اب��ق��ة  ن���ظ���ام 

�للكرتوين.
�حلمادي  حممد  ق��دم  جانبه  م��ن 
�ملعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  �إد�رة  م���دي���ر 
و�مل������و�رد �ل��ب�����ض��ري��ة رئ��ي�����س وحدة 
و�فيا  ���ض��رح��ا  �مل��ك��ل��ف  �مل�����ض��اب��ق��ات 
�للكرتوين  �ل��ت��ح��ك��ي��م  �آل���ي���ة  ع���ن 
�لتحكيم  جلنة  و�أع�����ض��اء  لرئي�س 
ف�ضيلة  ���ض��م��ت  �ل���ت���ي  �ل����دول����ي����ة 
�ضليمان  �إبر�هيم  �لدكتور  �ل�ضيخ 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  م����ن  �ل���ه���ومي���ل 
�ل�ضيخ  ف�����ض��ي��ل��ة  و  �ل�������ض���ع���ودي���ة 
�لدكتور عبد�هلل حممد �لأن�ضاري 
من دولة �لإمار�ت وف�ضيلة �ل�ضيخ 
عبد�لهادي  �ضابر  �أحمد  �لدكتور 
م�ضر  جمهورية  م��ن  ع��ب��د�ل��رز�ق 
�لدكتور  �ل�ضيخ  ف�ضيلة  و  �لعربية 

ع��م��ر �إي�����ض��ام ن�����ض��رت م��ن ت��رك��ي��ا و 
�ل���دك���ت���ور ح�ضن  ف�����ض��ي��ل��ة �ل�����ض��ي��خ 
�ضامل عو�س هب�ضان من جمهورية 

حممد  �ل��دك��ت��ور  وف�ضيلة  �ل��ي��م��ن 
�ضيدي عبد�لقادر من �جلمهورية 

�لإ�ضالمية �ملوريتانية.

نائب  مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
لهذه  ب�ضخاء  ���ض��م��وه  ي��ق��دم��ه  وم���ا 
�جلائزة  فعاليات  وجميع  �مل�ضابقة 
ومو�كبا  متابعا  �ضموه  ظ��ل  حيث 
�ملختلفة  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  لأن�ضطتها 
عاما   25 ق��ب��ل  ت��اأ���ض��ي�����ض��ه��ا  م��ن��ذ 
�لدعم  ك��ل  بتقدمي  د�ئ��م��ا  وي��وج��ه 

لتطورها ومتيزها وتاألقها.
و�أ�ضاف بوملحه �أن �إقامة م�ضابقة 
فاطمة  �ل�ضيخة  �ضمو  ��ضم  حتمل 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������ض���ة �لحت������اد 

�ملجل�س  رئ��ي�����ض��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ض��ائ��ي 
و�لطفولة  ل����الأم����وم����ة  �لأع�����ل�����ى 
�لتنمية  ملوؤ�ض�ضة  �لأعلى  �لرئي�ضة 
ت���ق���دي���ر� لدعم  ي����اأت����ي  �لأ�����ض����ري����ة 
�لكبرية  وم�����ض��اه��م��ت��ه��ا  ���ض��م��وه��ا 
ورع���اي���ت���ه���ا ل��ك��ث��ري م����ن �لأع����م����ال 
�لعامل  ح��ول  و�لإن�ضانية  �خلريية 
و�ه���ت���م���ام���ه���ا ب��ح��ف��ظ��ة ك���ت���اب �هلل 
و�لعاملي  �مل��ح��ل��ي  �مل�����ض��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
�ل�ضيخة  �ضمو  م�ضابقة  �أن  م��وؤك��د� 

فاطمة بنت مبارك حتظى بتقدير 
و�حرت�م �لعلماء و�ملهتمني بال�ضاأن 
�لعامل  دول  م��ن خمتلف  �ل��ق��ر�آين 
�إ���ض��اد�ت و��ضعة م��ن د�خل  وه��ن��اك 
�جلائزة  لتفرد  وخ��ارج��ه��ا  �ل��دول��ة 
لالإناث  دول��ي��ة  م�ضابقة  بتنظيم 
مب��ث��ل ه����ذ� �مل�����ض��ت��وى �مل��ت��م��ي��ز ما 
ي�����ض��ع��ن��ا �أم������ام م�����ض��وؤول��ي��ة وحتد 
كبري للمحافظة على هذه �لتميز 
د�ئما  نحر�س  ويجعلنا  و�ل��ن��ج��اح 

�جلديد  ع��ام  ك��ل  يف  نقدم  �أن  على 
مع  �لفعال  بالتن�ضيق  يتعلق  فيما 
جميع �جلهات �حلكومية و�لقطاع 

�خلا�س.
تغطيتها  �ضيتم  �مل�ضابقة  �إن  وق��ال 
�ل�ضحف  خ�����الل  م����ن  �إع����الم����ي����ا 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ض���ل  وم����و�ق����ع 
نقلها  وي��ت��م  �لف�ضائية  و�ل��ق��ن��و�ت 
�لف�ضائية  دب�����ي  ن�����ور  ق���ن���اة  ع����رب 
�جل����ائ����زة  ق����ن����اة  �إىل  ب����الإ�����ض����اف����ة 

�شرطة اأبوظبي حتتفل باليوم الدويل للرتجمة وتكرم املرتجمني املتميزين
•• اأبوظبي-وام:

 30 ي�ضادف  و�ل��ذي  للرتجمة  �ل��دويل  باليوم  �أبوظبي  �ضرطة  �حتفلت 
�ضبتمرب من كل عام �ضمن �هتمامها بتطوير منظومة �لرتجمة وتزويد 
وفق  و�ل�ضرطية  �لأمنية  �لرتجمة  و�إجن��از  �لنجاح  مبقومات  �ملرتجمني 

�أف�ضل �ملمار�ضات �لعاملية.
وكرمت �أكادميية �ضيف بن ز�يد للعلوم �ل�ضرطية و�لأمنية جمموعة من 
تعزيز  نحو  �لأك��ادمي��ي��ة  تطلعات  حتقيق  يف  جهودهم  مثمنة  �ملرتجمني 
خمتلف  م��ن  �لرئي�ضيني  �ل�ضركاء  م��ع  �مل�ضرتك  و�لت������ن�ضيق  �لتع�������اون 

�جلهات .

للعلوم  ز�ي��د  بن  �ضيف  �أكادميية  �ل�ضام�ضي مدير  بطي  ثاين  �للو�ء  و�أك��د 
�ضرطة  �هتمام  �ملتميزين  �ملرتجمني  تكرميه  خ��الل  و�لأمنية  �ل�ضرطية 
�أبوظبي بالرتجمة و�ملرتجمني لفتاً �إىل �جلهود �ملتميزة ملركز �لرتجمة 
منذ �إن�ضائه يف عام 2019 وبرنامج �لرتجمة �ملركزي لالرتقاء باخلدمات 
�ملقدمة د�خليا وخارجيا �إىل جانب جهود �ملرتجمني من قطاعات �ضرطة 

�أبوظبي "قطاعي �لأمن �جلنائي و �لعمليات �ملركزية".
و�أو�ضح �أن �ملركز يركز يف �أولوياته على تطوير �ملهار�ت جلميع �ملرتجمني 
فرق  وحتفيز  وت��دري��ب  وتطوير  �مل�ضتمر  �لتعلم  تعزز  ب��ر�م��ج  خ��الل  م��ن 
�لعمل  �أ�ضاليب  وتطوير  ج��ودة،  باأعلى  �خل��دم��ات  تقدمي  ل�ضمان  �لعمل 
�ملعلوماتية و�لنظم �للكرتونية مبا يح�ضن فاعلية �لرتجمة  و��ضتخد�م 

و�إع��د�د قاعدة بيانات وتقارير دورية عن متابعة  �لعاملية،  وفًقا للمعايري 
�أعمال �لرتجمة وتقييم و�قرت�ح �ضبل تطويرها.

و�أثنى على ��ضهامات �ملرتجمني �ملتميزة، من خالل م�ضاركتهم يف ح�ضول 
مركز �لرتجمة يف �أكادميية �ضيف بن ز�يد للعلوم �ل�ضرطية و�لأمنية على 
�ضهادة �جلودة يف خدمات �لرتجمة �لآيزو 17100:2015 كثاين جهة 

حت�ضل على هذه �ل�ضهادة على م�ضتوى دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وقال �ملقدم مانع فا�ضل �ل�ضام�ضي مدير مركز �لرتجمة ب�ضرطة �أبوظبي 
خالل  م��ن  �لح��رت�ف��ي��ة  �إىل  عملية  بخطو�ت  ت�ضعى  �أبوظبي  �ضرطة  �إن 
تطبيق �أف�ضل �ملمار�ضات �لعاملية يف تقدمي خدمات ذ�ت جودة عالية تتالءم 

مع ��ضرت�تيجية �ضرطة �أبوظبي، وقانون تنظيم مهنة �لرتجمة .

�أن �ملركز حقق منذ �إطالقه �لعديد من �لجن��از�ت، من بينها  و�أ�ضار �إىل 
�ضمن  منت�ضبا   41 منها  ��ضتفاد  �ملو��ضيع  خمتلف  يف  ور���ض��ة   30 عقد 
ور�س �لتطوير �مل�ضتمر �لتي يقدمها �ملركز منذ بد�ية �لعام �حلايل وحتى 
 143 �لتحريرية  وبلغ عدد م�ضاريع �لرتجمة   ،  2022 �أغ�ضط�س  �ضهر 
90 طلباً ، متثلت يف 66  م�ضروعاً، وبلغ عدد طلبات �لرتجمة �ل�ضفهية 

دورة ، 8 ور�س ، و 6 موؤمتر�ت و 10 �جتماعات .
و�لتحق مب�ضروع تعليم �للغات �لذي �أُطلق يف �ضهر يونيو من �لعام �حلايل، 
161 منت�ضباً لتعلم �للغة �لعربية ،و 102 منت�ضباً لتعلم �للغة �لأملانية 
، و يهدف �إىل تاأهيل �لكو�در �ل�ضرطية للتعامل مع �جلمهور من خمتلف 

�جلن�ضيات .
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اأخبـار الإمـارات

النيابة العامة تبحث مع املركز الوطني للتاأهيل التعاون يف مكافحة املخدرات
•• اأبوظبي-وام:

�آفاق  تنمية  �ضبل  للتاأهيل  �لوطني  �مل��رك��ز  م��ع  �لعامة  �لنيابة  بحثت 
�لتعاون وتبادل �خلرب�ت و�لتجارب بني �جلانبني مبا ي�ضهم يف تعزيز 
�لتاأهيل  مفهوم  �أهمية  وتر�ضيخ  �مل��خ��در�ت،  ملكافحة  �مل�ضرتكة  �جلهود 
و�لوقاية من �ملخدر�ت وتعزيز �لوعي �ملجتمعي مبخاطر �لإدمان �ضعياً 

لتحقيق �لتكامل يف مو�جهة هذه �لآفة.
�ل�ضام�ضي،  �ضيف  حمد  �ل��دك��ت��ور  �مل�ضت�ضار  ��ضتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لنائب �لعام ، يف مقر مكتبه يف �أبوظبي، �ضعادة �لدكتور عارف �ل�ضحي 
ح�ضره  �ل��ذي  �للقاء  ت��ن��اول  حيث  للتاأهيل  �لوطني  �مل��رك��ز  ع��ام  مدير 

و�ل�ضتاذ  �لأول  �لعام  �ملحامي  باأعمال  �لقائم  �جل��و  �ضلطان  �مل�ضت�ضار 
طارق �لنقبي رئي�س نيابة �ملخدر�ت �لحتادية ، تعزيز �لعمل �مل�ضرتك 
و�لتن�ضيق �مل�ضتقبلي بني �جلهتني لتحقيق �لريادة و�لتميز يف مكافحة 
�ملخدر�ت وحماية �ملجتمع من خماطرها، �إىل جانب حتقيق �ل�ضتثمار 
�لأمثل من �لبيئة �لت�ضريعية و�لتنظيمية �ملتطورة لدولة �لإمار�ت يف 
 30 رقم  �حت��ادي  بقانون  �ملر�ضوم  �ضيما  ول  �ملخدر�ت  مكافحة  جمال 
�لذي  �لعقلية  و�ملوؤثر�ت  �ملخدرة  �ملو�د  �ضاأن مكافحة  2021 يف  ل�ضنة 
يتميز باملرونة يف �لتطبيق وي�ضاهم بدور مهم يف دعم بر�مج �لتاأهيل 

و�لعالج.
ياأتي  �للقاء  ه��ذ�  �أن  �ل�ضام�ضي،  �ضيف  حمد  �ل��دك��ت��ور  �مل�ضت�ضار  و�أك���د 

و�ل�ضر�كة  �لتعاون  �أط��ر  بتفعيل  �لر�ضيدة  �لقيادة  توجيهات  �إط��ار  يف 
بهدف  و�لحتادية  �ملحلية  �لدولة،  موؤ�ض�ضات  كافة  بني  �ل�ضرت�تيجية 
تعزيز م�ضرية �لتنمية �مل�ضتد�مة �لتي ت�ضهدها �لدولة يف كافة �ملجالت، 
م�ضري�ً �إىل �جلهود �لر�ئدة �لتي تبذلها دولة �لإمار�ت يف جمال مكافحة 
�ملخدر�ت على �ل�ضعيد �ملحلي �أو �لدويل، عرب تبني ��ضرت�تيجيات عمل 
خمتلف  م��ن  �لهد�مة  �آث��اره��ا  ومعاجلة  �لآف���ة  لهذه  للت�ضدي  �ضاملة 
�لأبعاد �لأمنية و�لجتماعية و�ل�ضحية، �إىل جانب �إطالق �لعديد من 
للقو�نني  �مل�ضتمر  و�لتحديث  �ملخدر�ت  للوقاية من  �لوطنية  �لرب�مج 

و�لت�ضريعات �خلا�ضة مبكافحة هذه �لآفة.
و�أ�ضار �لنائب �لعام �إىل �أن �لعالج و�إعادة �لتاأهيل يعترب�ن من �ملرتكز�ت 

�لأ�ضا�ضية و�ملهمة يف مكافحة �ملخدر�ت، وحماية �ملجتمع من منعك�ضات 
هذه �لآفة �خلطرية ، وهذ� ما جت�ضده �ل�ضيا�ضة �لعقابية �جلديدة �لتي 
تبناها �مل�ضرع �لإمار�تي �لذي �أخذ بالعتبار �أن بع�س �ملتعاطني مر�ضى 
و�ضحايا لتجار �ملخدر�ت، و�لجتاه نحو �إعطاء �ملتعاطي فر�ضة للتغيري 
نحو �لأف�ضل، و�لبدء من جديد يف �مل�ضاركة �لإيجابية باحلياة، بال�ضكل 
�لذي ينعك�س على �أ�ضرهم وجمتمعهم، م�ضري�ً �إىل �أن هذ� �للقاء ياأتي 
يف �إطار حر�س �لنيابة نحو تعزيز �لتعاون مع �ملركز �لوطني للتاأهيل 
�لآف��ة وحتقيق  �ملجتمع مبخاطر ه��ذه  �أف���ر�د  رف��ع م�ضتوى وع��ي  نحو 
�ل�ضتفادة �ملثلى من بر�مج �لتاأهيل و�لعالج مبا يعزز من جهود �لدولة 

يف جمال مكافحة �ملخدر�ت.

ويل عهد اأم القيوين يزور جناح ت�شليح يف املعر�س الدويل لل�شيد والفرو�شية
•• اأبوظبي - الفجر: 

�لقيوين  �أم  ع��ه��د  ويل  �مل��ع��ال  ر����ض��د  ب��ن  ���ض��ع��ود  ب��ن  ر����ض��د  �ل�ضيخ  �ضمو  ز�ر 
لل�ضيد  �ل��دويل  �ملعر�س  "ت�ضليح" �لإمار�تية خالل جولته يف  �ضركة  جناح 

و�لفرو�ضية "�بوظبي 2022 ".
ل�ضموه  مف�ضاًل  �ضرحاً  لل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملطرو�ضي  �ضامل  وق��دم 

تانفوجليو  ف��ر�ت��ي��ل��ي  ���ض��رك��ة  م��ن��ت��ج��ات  ت�����ض��م  و�ل��ت��ي  ت�ضليح  ��ة  م��ن�����ضّ ح���ول 
�لإيطالّية من �ل�ضلحة �لنارّية �ليدوّية �لأكر �نت�ضاًر� يف �ملجالت �لدفاعّية 
و�لريا�ضّية وحّتى �لع�ضكرّية ، و�أ�ضلحة �لبنادق �لأوتوماتيكية �خلا�ضة ب�ضركة 
تانفوجليو. كما �طلع  �ل�ضيخ ر��ضد بن �ضعود بن ر��ضد �ملعال على معرو�ضات 
ة ت�ضليح �لتكتيكّية " و�لتي ت�ضّم منتجات �ل�ضركات �مل�ضّنعة لأ�ضلحة  " من�ضّ

�خلرز �ملعروفة بالير�ضوفت و�لبنادق �لهو�ئّية �ملختلفة،".

�بد�و�  و�ل��ذي  و�ملخت�ضني  �ل���زو�ر  من  �إق��ب��اًل لفتاً   ) ت�ضليح   ( و�ضهد جناح 
�أملانّية ر�ئدة يف  �عجابهم مبنتجات �ضركة كارل و�لرت �ملحدودة وهي �ضركة 

جمال �ضناعة �لأ�ضلحة �لنارّية و�لأ�ضلحة �لهو�ئّية .
�لتي مّت ت�ضنيعها  �لهو�ئّية  �لأ�ضلحة  وتعر�س ) ت�ضليح ( عدة ط��ر�ز�ت من 
من ِقَبِل �ضركة و�لرت و�ملعتمدة لال�ضتخد�م يف بطولة كاأ�س �لعامل للرماية 
)�لحتاد �لدويل لريا�ضة �لرماية(، بالإ�ضافة �يل منتجات �ضركة �أوماريك�س 

�ضة ب�ضناعة �أ�ضلحة �لإير�ضوفت، �ملحدودة وهي �ضركة �أملانّية �أخرى متخ�ضّ
ويتّم عر�س بنادق مرّخ�ضة من �نتاج �ضركة �ضايربجن وهي �ضركة فرن�ضّية 
�ملرّخ�ضة  بنادقهم  وحتظى  �لإير�ضوفت  �أ�ضلحة  ب�ضناعة  �ضة  متخ�ضّ �أخرى 
وهي  �أرمنت�س  جي  �آن��د  جي  �ضركة  جانب  �إىل  و��ضعة،  ب�ضعبية  حتظى  �لتي 
�جلّذ�بة  بت�ضاميمها  �ملعروفة  �لإير�ضوفت  �أ�ضلحة  لت�ضنيع  تايو�نّية  �ضركة 

ومو�دها عالية �جلودة . �إنتهى

تعر�س �سا�سة مراقبة الرماية الذكية

ت�شليح توفر لزوار معر�س ال�شيد والفرو�شية 6 م�شارات للرماية با�شتخدام اأ�شلحة اإير�شوفت
•• ابوظبي-الفجر: 

�ملعر�س  يف  �لإمار�تية   ) )ت�ضليح  ب�ضركة  ة  �خلا�ضّ �لرماية  �ضاحة  ت�ضم 
"  �ضتة م�ضار�ت للرماية   2022 "�بوظبي   �لدويل لل�ضيد و�لفرو�ضية 

با�ضتخد�م �أ�ضلحة �لإير�ضوفت .
باإمكان �مل�ضاركني من زو�ر �ملعر�س �ل�ضتفادة من بر�مج جتربة رماية على 

�لهدف و�لتي ت�ضاعد على حتديد �ضرعة �لر�مي ودّقته ب�ضكٍل م�ضبوط.
�ضت�ضّم   " ت�ضليح  ل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملطرو�ضي  �ضامل  و�أو���ض��ح 
ة ب�ضركة )ت�ضليح ( جو�ئز يومّية لكل من �ملو�طنني  ة �لرماية �خلا�ضّ من�ضّ

و�لو�فدين و�لأطفال من عمر 7 �إىل 17 عاًما. 
�لإير�ضوفت  �أ����ض���ل���ح���ة  م����ن  ت�����ض��ل��ي��ح  م��ن��ت��ج��ات  ب����ني  �جل����و�ئ����ز  وت���ت���ن���ّوع 

�ليوم  يف  نتيجة  �أعلى  �ملتناف�س حتقيق  على  و�لإك�ض�ضو�ر�ت. حيث يجب 
�لفائز  ��ضم  ويعلن  م�ضاًء(   6:45 �ل�ضاعة  عند  �ل��درج��ات  ح�ضاب  )يتم 

بحلول �ل�ضاعة 7 م�ضاًء وت�ضّلم �جلو�ئز للفائزين يوميًّا. 
�أور�ميك�س (  ( (�مل��ح��دودة و�ضركة  و�ل���رت   ك��ارل  ك��ل م��ن �ضركة )  عملت 

(على  �أرمنت�س  ج��ي  �آن���د  )ج��ي  و�ضركة   ) )�ضايربجن  و�ضركة  �مل��ح��دودة 
متويل بع�س جو�ئز �أن�ضطة معر�س �أبوظبي �لدويل لل�ضيد و�لفرو�ضية. 
و���ض��ي��ت��ّم ت��ك��رمي �ل��ف��ائ��زي��ن ب��اأن�����ض��ط��ة م��ع��ر���س �أب��وظ��ب��ي �ل����دويل لل�ضيد 
من  �لعديد  ت�ضليح  ت��وف��ر  كما  للرماية.  ت�ضليح  ة  من�ضّ يف  و�لفرو�ضية 

�خل�ضومات و�لمتياز�ت �لأخرى لأو�ئل زو�رها و�أكرهم فاعلية.
وقال �لرئي�س �لتنفيذي  لل�ضركة �أن ) ت�ضليح ( �ضتعر�س �ضا�ضة مر�قبة 
باور ( من كوريا  �إنتاجها بو��ضطة �ضركة )جن  مّت  �لتي  �لذكية  �لرماية 

�جلنوبية  ، وهي عبارة عن نظام رماية متطّور ودقيق وفّعال يف �لتدريب، 
مت ت�ضميمه برجميًّا و�ضكليًّا ملحبي �لرماية ولإنفاذ �لقانون و�لتدريبات 

ا.  �لع�ضكرّية �أي�ضً
�أنتجته  �لذي  �لإلكرتويّن  �لنتائج  �أي�ضا نظام ت�ضجيل   ) تعر�س) ت�ضليح 
�ضركة ميجالينك وهو نظام رماية م�ضتخدم ب�ضكل و��ضع يف �لحتاد �لدويّل 
لريا�ضة �لرماية "�ي ��س ��س �ف"  ومر�فق �لرماية �لريا�ضّية ومر�فق 

ة بكبار �ل�ضخ�ضيات يف �لإمار�ت �لعربّية �ملتحّدة.  �لرماية �خلا�ضّ
وُيعدُّ نظام ت�ضجيل �لنتائج �لإلكرتويّن �لذي �أنتجته �ضركة )ميجالينك 
( نظام رماية حديث �لت�ضميم �إذ �أّنه قد �ضّمم لتلبية �حتياجات �ندماج 
�ل��ن��ظ��ام �ل���ربجم���ّي م��ع �مل���ع���ّد�ت ب��ه��دف حت��دي��د دّق����ة �ل���ر�م���ي و�ضرعته 

وي�ضتخدم هذ� �لنظام بكرة يف جمال �لأ�ضلحة �لهو�ئّية.

�أبوظبي  معر�س  يف  �لتكتيكّية   ) ت�ضليح   ( من�ضة  �ن  �ملطرو�ضي  و�أو�ضح   
�لدويل لل�ضيد و�لفرو�ضية 2022 ت�ضكل �إعادة تقدمي ملتجرها �خلا�س 
�أكر  ا  �إلكرتونيًّ �ضعاًر� جديًد� ومتجًر�  �ضتقدم  �أنها  �إذ  بالتجزئة.  بالبيع 
وقطع  �لهو�ئّية  و�لأ�ضلحة  �لإير�ضوفت  �أ�ضلحة  منتجات  ي�ضم  �ضمولية 

تكتيكّية وم�ضتلزمات خارجّية ومالب�س ريا�ضّية تكتيكّية وغريها .

نادي تراث االإمارات يوا�شل م�شاركته يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية
 •• اأبوظبي -الفجر:

يقدم نادي تر�ث �لإمار�ت عدد�ً من �لفعاليات �لرت�ثية و�لثقافية و�لفنية 
خالل م�ضاركته يف �لدورة �لتا�ضعة ع�ضرة من معر�س �أبوظبي �لدويل لل�ضيد 
و�لفرو�ضية �لذي ينظمه نادي �ضقاري �لإمار�ت ويختتم 2 �أكتوبر �ملقبل يف 

مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
ونظم �لنادي عدد�ً من �لفعاليات يف �إطار برناجمه �لثقايف �مل�ضاحب مل�ضاركته 
باملعر�س، و��ضت�ضاف فيه �أكادمييني ومتخ�ض�ضني يف �لرت�ث، قدمو� خالل 
�لأيام �ملا�ضية حما�ضر�ت وندو�ت يومية يف �ضروب �لرت�ث �ملختلفة، ل�ضيما 

ما يتعلق بال�ضيد و�لفرو�ضية.
��ضت�ضاف جناح �لنادي »�خلمي�س«، قر�ءة يف خمطوطة »كتاب �خليل  حيث 
�ل��ب��اح��ث مب��رك��ز �جلو�د  �أخ���ي ح���ز�م، قدمها  و�ل��ف��رو���ض��ي��ة« لب��ن  و�لبيطرة 
�ل��ذي قدم  �ل��ك��ن��دري،  ع��ب��د�هلل  �لكويت يحيى  ب��دول��ة  �ل��ع��رب«  �لعربي »بيت 

وخمت�ضر�ته  منمنماته  ت�ضمنت  �لكتاب  ح��ول  �ضاملة  معلومات  للح�ضور 
ل �أق�ضامه  ون�ضخه �خلطية، كما حتدث عن �لت�ضحيف �لذي تعر�س له، وف�ضّ
�إعادة �لعتبار  �أبرزها  ومو�ضوعاته، وختم حما�ضرته بعدد من �لتو�ضيات، 

�إليه بو�ضفه �أقدم كتاب عربي يف �لبيطرة.
�ضقاري  ن��ادي  م��ع  بالتعاون  �ضعرية  �أم�ضية  �ل��ن��ادي  نظم  نف�ضه  �ل��ي��وم  ويف 
للمعار�س  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  »ب«، يف  �مل��وؤمت��ر�ت  ق��اع��ة  �حت�ضنتها  �لإم�����ار�ت، 
و�ضعيد  �حل��ارث��ي،  طع�ضا�س  ب��ن  م�ضاعد  �ل�ضعر�ء:  فيها  و���ض��ارك  »�أدن��ي��ك«، 
قذلن  بن  عبيد  �ل�ضاعر  وقدمها  �لعتيبي،  �هلل  و�ضيف  �لفالحي،  دري  بن 

�ملزروعي.
»�لطري  بعنو�ن  �لأوىل  تنظيم حما�ضرتني، جاءت  �ضهد  �لأربعاء  يوم  وكان 
�لباحث  �ملعمري  �لإمار�تيني«، وحتدث فيها فهد  �لنبط  �ضعر�ء  �أ�ضاليب  يف 
يف �لرت�ث �ل�ضعبي، وتناول فيها ح�ضور �لطيور يف �لأدب �ل�ضعبي �لإمار�تي 
من �ضعر ونر وحكم و�أمثال، كما تتبع �ملو��ضع �لتي جاء فيها ذكر �لطري 

يف �ل�ضعر �لنبطي يف �لإمار�ت، و�أ�ضاليب �ل�ضعر�ء يف ��ضتح�ضاره، مثل �فتتاح 
�ل�ضوق،  لو�عج  وبثه  به،  و�لت�ضبيه  معه،  و�مل��ح��اورة  �لطري،  بذكر  �لق�ضيدة 

ومناد�ته، و�لكناية به عن �ملحبوبة وغريها من �لأ�ضاليب.
وهوية«،  ت��ر�ث  �لإم��ار�ت��ي  »�خلنجر  بعنو�ن  �لثانية  �ملحا�ضرة  ج��اءت  فيما 
قدمها عبد�هلل ثاين �ملطرو�ضي �ضاحب متحف بيت �خلنجر، �لذي حتدث 
وتوثيقه،  وزي��ن��ت��ه  ونقو�ضه  ومم��ي��ز�ت��ه  �لإم���ار�ت���ي  �خلنجر  مو��ضفات  ع��ن 
بدء�ً  �لتقليدي، كما حتدث عن جتربته مع �خلناجر  �لزي  ومكانته �ضمن 
بجمعها من مز�د�ت �لتحف يف �أوروب��ا، و�ضوًل �إىل تاأ�ضي�س متحف �خلنجر 
باملو��ضفات  �خلنجر  �ضنع  يف  متخ�ض�س  وم�ضنع  دب��ي،  حكومة  من  بدعم 

�لقدمية.
�لتابع  و�لبحوث  للدر��ضات  ز�ي��د  مركز  مديرة  �ملن�ضوري  فاطمة  و�أ���ض��ارت 
للنادي، �إىل �أن �لربنامج �لثقايف �مل�ضاحب مل�ضاركة �لنادي يف �ملعر�س يعك�س 
حر�س نادي تر�ث �لإمار�ت و�هتمامه باجلو�نب �لتوثيقية �ملكملة لالأن�ضطة 

�لرت�ثية، حيث ن�ضر �لنادي عدد�ً من �لكتب �ملوؤلفة و�ملحققة �لتي تتحدث 
�إىل  �إ�ضافة  و�أدو�ت��ه،  و�أ�ضلحته  �ل�ضيد  وعن  و�أن�ضابها،  و�أنو�عها  �خليل  عن 
�لدر��ضات و�ملقالت �ملتنوعة �لتي ن�ضرت مبجلة تر�ث �لتي ي�ضدرها �لنادي 

يف هذ� �ل�ضدد.
معر�س  يف  �لنادي  جناح  نظمها  �لتي  و�ل��ن��دو�ت  �ملحا�ضر�ت  �أن  �إىل  منوهة 
تناول  حيث  نف�ضه،  �ل�ضياق  يف  ج��اءت  و�لفرو�ضية  لل�ضيد  �ل��دويل  �أبوظبي 
بها  يتعلق  وم��ا  �خليل  �ل��ن��ادي،  ��ضت�ضافهم  �لذين  �ملتخ�ض�ضون  �لباحثون 
و�ملخطوطات،  �لإم��ار�ت��ي،  و�ل��ط��ري، و�خلنجر  و�أب��وظ��ب��ي،  �ل��دول��ة  تاريخ  يف 

وغريها من �ملو��ضيع �مل�ضابهة �لتي تري مو�ضوع �ملعر�س.
�لإم���ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  جناح  يو��ضل  �لرت�ثية  و�أن�ضطته  فعالياته  و�ضمن 
تقدمي جتربة تر�ثية متميزة لزو�ره يف �ملعر�س من خالل �لور�س �لرت�ثية 
�لرت�ثية،  و�مل�ضابقات  و�لهجن،  �خليل  وركوب  �ل�ضقارة،  وعرو�س  �ملتنوعة، 

و�أن�ضطة �لر�ضم و�لتلوين.
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•• اأبوظبي-الفجر:

لل�ضيد  �مل����رزوم  حممية  رك���ن  ي�ضهد 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  ج��ن��اح  �ضمن 
و�ل����رب�م����ج �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���رت�ث���ي���ة يف 
لل�ضيد  �ل������دويل  �أب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س 
كبري من  �إقبال   ،2022 و�لفرو�ضية 
على  للتعرف  �لتقليدي  �ل�ضيد  ه��و�ة 
�ل��ت��ي تقدمها  �لأن�����ض��ط��ة و�خل���دم���ات 

�ملحمية خالل مو�ضمها �لقادم.
وقال �أحمد بن هياي �ملن�ضوري، مدير 
حممية  �إن  لل�ضيد،  �مل����رزوم  حممية 
مبو�ضمها  �ل��ع��ام  ه��ذ�  تنطلق  �مل����رزوم 
وهو�ة  �ل�ضقارين  لت�ضتقبل  �ل��ث��ام��ن 
نوفمرب  م��ط��ل��ع  �ل��ت��ق��ل��ي��دي  �ل�����ض��ي��د 
مقنا�س  ك��ع��ادت��ه��ا  ت���ق���دم  �إذ  �مل��ق��ب��ل، 
ح���ب���ارى و�أر�ن������ب وظ���ب���ي، و�ل���ت���ي يتم 
�ضيدها بالطرق �لتقليدية )بال�ضقور 
�أو �ل�ضلوقي(، ولكافة �لفئات �لعمرية، 

خا�ضة  خم���ي���م���ات  �مل��ح��م��ي��ة  وت�������ض���م 
عادية،  وخميمات  �ل�ضخ�ضيات،  لكبار 
�جلميع،  تنا�ضب  تناف�ضية  وب��اأ���ض��ع��ار 
جتربة  تقدم  �ملحمية  �أن  �إىل  م�ضري�ً 
ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا وه����ي م���ن �أو�ئ����ل 
�ملحميات يف جمال �ل�ضيد �لتقليدي.

توفر  �مل��ح��م��ي��ة  �أن  ه���ي���اي  ب���ن  و�أك������د 
�ل�ضيد  ريا�ضة  لتعلم  تدريبية  بر�مج 
�لفئات  لكافة  متاحة  وهي  بال�ضقور، 
لت�ضجيع  وذل��ك  و�لأط��ف��ال،  �لعمرية 
و�خلليجية  �لإم������ار�ت������ي������ة  �لأ�������ض������ر 
و�لقيم  �ل�������رت�ث  ع���ل���ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 

�ملوروثة ونقلها لأبنائهم.
حممية  �أن  �إىل  �مل��ن�����ض��وري  و�أ�����ض����ار  
�ملرزوم لل�ضيد تقع يف منطقة �لظفرة 
ب����اإم����ارة �أب���وظ���ب���ي، وت��ب��ع��د ن��ح��و 80 
كيلومرت�ً عن مدينة �أبوظبي، وتقدم 
لع�ضاق �ل�ضيد �لتقليدي فر�ضة �ضيد 
و�ضيد  بال�ضقور،  و�لأر�ن���ب  �حلبارى 

بيئة  و�ضط  وذل��ك  بال�ضلوقي،  �لظبي 
تبلغ  م�ضاحة  و�ضمن  و�آم��ن��ة  مالئمة 
923 كيلو مرت�ً مربعاً، �إذ يتم �لتنقل 
�ل�ضيار�ت  ب��ا���ض��ت��خ��د�م  �مل��ح��م��ي��ة  يف 
�خلا�ضة  �ل�����ض��ي��ار�ت  �أو  �لكال�ضيكية 

باملجموعات.
لل�ضيد  �مل������رزوم  حم��م��ي��ة  وت�����ض��ت��ق��ب��ل 
�ل�����زو�ر ���ض��م��ن ف���رق ل��ل�����ض��ي��د، بحيث 
ي��ك��ون م��ع ك��ل ف��ري��ق ���ض��ي��ادي��ن �ثنني 
حمرتفني، ويتم �لرتكيز على �ل�ضيد 

�طر  خالل  م���ن  و�ل�ضلوقي  بال�ضقور 
�ل�ضيد �لتقليدي دون �ل�ضتعانة باأية 

�أ�ضلحة مهما كان نوعها، 
وت��ق��ت�����ض��ر �لإق���ام���ة يف �مل��ح��م��ي��ة على 
�خليم �لتقليدية، ويتم تقدمي �لعديد 

من �ملاأكولت �ل�ضعبية وطبخ �لطر�ئد 
مرتادي  وباإمكان  �ضيدها،  يتم  �لتي 
�أرج���اء  خمتلف  يف  �ل��ت��ج��ول   �ملحمية 
�ملحمية و�ل�ضتمتاع مب�ضاهدة �لنباتات 
�لظفرة  تنمو يف منطقة  �لتي  �لربية 
باإمارة �أبوظبي مثل )�لغ�ضا، �لرمث، 
بالإ�ضافة  وغ��ريه��ا(،  �حل���اذ  �ل�ضنان، 
�ل��ت��ي تعد  �إىل ع���دد م���ن �حل���ي���و�ن���ات 
ك�  فيه  تعي�س  موئاًل  �لظفرة  منطقة 
�حلبارى،  �لغزلن،  طيور،  )�لأر�ن���ب، 
�لظبي( . وحتر�س �إد�رة �ملحمية على 
توفري ط��ر�ئ��د م��ن م��ر�ك��ز �لإك��ث��ار يف 
�أب��وظ��ب��ي ول��ي�����س م���ن �لربية،  �إم�����ارة 
وتتيح فر�ضة �ل�ضيد �لتقليدي �ضمن 
�إط�����ار ق���ان���وين وم����ر�ق����ب، وي��ت��م بعد 
�ن��ت��ه��اء ك��ل مو�ضم �إط���الق �أع����د�د من 
�ل��ط��ي��ور و�حل��ي��و�ن��ات ت��ف��وق �لأع����د�د 
مع  بالتعاون  وذل��ك  �ضيدها  مت  �لتي 

�جلهات �ملخت�ضة.

•• اأبوظبي-وام:

ي�ضهد جناح نادي تر�ث �لإمار�ت مبعر�س �أبوظبي �لدويل لل�ضيد و�لفرو�ضية 
2022 �لذي ي�ضتمر حتى 2 �أكتوبر �ملقبل �لعديد من �لفعاليات �لرت�ثية 
لأبناء  �لقدمية  �حلياة  مقومات  ت�ضتعر�س  �لتي  �لرتفيهية  و  و�لثقافية 
�لمار�ت �لتي بنيت على عدة ركائز تظهر فطنة وحنكة �لآباء و�لأجد�د يف 
��ضتغالل �ملو�رد �ل�ضحيحة �لتي كانت حولهم ل�ضنع وخلق �أب�ضط �أ�ضا�ضيات 

�حلياة.
�لنادي  �إن  �لعام للنادي  و قال �ضعادة حميد �ضعيد بولحج �لرميثي �ملدير 
يحر�س على �مل�ضاركة �ضنويا يف هذ� �ملحفل �ملتميز �لذي يعد منرب� للتو��ضل 
مع ممثلي خمتلف �حل�ضار�ت و�ل�ضعوب وفر�ضة لع�ضاق �لرت�ث لطالعهم 
على مفرد�ت �لرت�ث �ملحلي .. و�أ�ضاف �أن �ملعر�س يربط ب�ضكل غري مبا�ضر 
بني حا�ضر �لإمار�ت �لذي يعك�س �لتقدم �لتقني وما�ضيها �لذي يتجلى يف 

�أهمية �ملحافظة على تر�ث �لباء و�لجد�د.
و�أو�ضح �أن �لنادي ي�ضارك هذ� �لعام بربنامج وفعاليات تر�ثية متعددة مبا 
�إ�ضر�ك �جلمهور �ضمن  �ل��رت�ث عرب  وتر�ضيخ  ن�ضر  ر�ضالته يف  مع  يتو�فق 
م�ضابقات تر�ثية متنوعة تنطلق بالفرتة �مل�ضائية د�خل �جلناح.. بالإ�ضافة 
�إىل م�ضابقات تقام عرب مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي لأف�ضل �ضورة وتعليق 

على هام�س م�ضاركة �لنادي يف �ملعر�س وتقدم فيها جو�ئز مالية.

ويخت�س ركن �حلرفيات يف �جلناح باإظهار �جلانب �لفني و�لت�ضكيلي لبنت 
�لعرو�س  من  ع��دد  تقدمي  يتم  كما  قدميا  و�ضنعتها  ملب�ضها  يف  �لإم���ار�ت 
مثل �ضناعة  �ضائدة قدمياً  �لتي كانت  �ليدوية  لل�ضناعات و�حل��رف  �حلية 
و�ضف  و�ل�����ض��دو،  و�خل��ن��اج��ر،  �ل�ضيوف  و�ضناعة  �ل���دلل،  و�ضناعة  �لفخار، 

�خلو�س.
و قد قامت وكالة �أنباء �لإمار�ت " و�م " بجولة عرب �أركان جناح �لنادي �لتي 
تعر�س تنوع �لرت�ث �لإمار�تي �لعريق و ت�ضتح�ضر عبق �ملا�ضي مبفر�د�ته 
�لرت�ثية �لأ�ضيلة وتفا�ضيل �حلياة �لقدمية .. و يف �لبد�ية تظهر �ضعيدة 
عو�س "مدربة تر�ثية يف نادي تر�ث �لإمار�ت" ب�ضاطة �مللب�س �لذي �عتادت 
�ملر�أة �لإمار�تية على �ضنعه بذ�تها من �ملو�رد و�لأقم�ضة �ملتاحة يف حينها، 

ويعد "�لتلي" من �أ�ضهر �لأدو�ت �مل�ضتخدمة و�لتي تعرف �ليوم بالتطريز.
وقالت �ضعيدة عو�س : "�ليوم نحن نعر�س للعامل و�لزو�ر ما تعلمناه من 
�أمهاتنا و�أجد�دنا وما ربينا عليه ونثبت للعامل �أنه مهما كانت �ملو�رد �ضحيحة 
وقليلة �إل �أن �ملر�أة �لإمار�تية كانت د�ئما ما جتد طريقة تظهر �إبد�عاتها �ذ 
تتميز باحلنكة .. م�ضرية �إىل م�ضاهمة مر�كز �لرت�ث �لمار�تي �لتي تعلم 

بدورها �لطالب و�لأطفال قيم وعاد�ت �ملجتمع �لإمار�تي �لقدمي".
"�ل�ضنع  ع��ن��و�ن  حت��ت  تعريفية  جل�ضة  �ملعر�س  �أي���ام  خ��الل  �ل��ن��ادي  نظم  و 
�أهل �لبادية" قدمها �ملدرب �لرت�ثي ز�يد �ملن�ضوري، �لذي  �لإمار�تي عند 
"طيب �هلل  نهيان  �آل  �ضلطان  ز�ي��د بن  �ل�ضيخ  له  �ملغفور  حتدث عن جهود 

�لكبري  بالدعم  �لأ�ضيلة، منوهاً  و�لتقاليد  �لعاد�ت  ثر�ه" يف �حلفاظ على 
من دولة �لإمار�ت للرت�ث و�ل�ضنع، وجهود نادي تر�ث �لإمار�ت يف �حلفاظ 

على �لرت�ث ون�ضره بني �لأجيال �حلديثة.
ويف ركن �ل��رت�ث �لبحري لفت بدر حممد �حل�ضني مدرب تر�ثي يف نادي 
تر�ث �لمار�ت �إىل �أبرز طرق جمع �لغذ�ء ومقومات �لقت�ضاد �لأوىل و�لتي 
ور�ضا بحرية عن �ضناعة  �إذ قدم �جلناح  �للوؤلوؤ  و��ضتخر�ج  بال�ضيد  تتمثل 
بع�س  وعر�س  �للوؤلوؤ  و��ضتخر�ج  �ملحار  وفلق  و�لغزل،  و�لطو��ضة،  �لديني، 
وبع�س  �ل�ضيد  �أو  لل�ضفر  �إم��ا  ت�ضتخدم  كانت  "للمحامل" �لتي  �ملج�ضمات 
�أدو�ت �ل�ضيد �حلقيقية مثل "�ل�ضكار" وهي �ضباك �ل�ضيد قدميا و"�لعملة" 

وهو م�ضمى قدمي يطلق على �لرمح �مل�ضتخدم ل�ضيد �لأ�ضماك �لكبرية.
�لعمل فقط  ب��ور���س  �لإم��ار�ت��ي مل يكتف  �ل���رت�ث  ن��ادي  �إن  وق��ال �حل�ضني 
�لأدو�ت  م�ضتخدمني هذه  للطالب  بحرية  �ليوم رحالت غو�س  ينظم  بل 
�ضانع  وه��و  "�جلالف"  كربنامج  ودور�ت  ب��ر�م��ج  �إىل  بالإ�ضافة  �لقدمية 
�ل�ضفن قدميا و �لذي يعلم �لطالب طريقة �نتقاء �خل�ضب �ملنا�ضب ل�ضنع 

�ل�ضفن و�ملحامل �لبحرية.
و يف �جلانب �لثقايف متيز ركن �لإ�ضد�ر�ت بعر�س �أعمال �لكتاب �لإمار�تيني 
�ملو�هب  هذه  �أب��رز  �جلناح  وير�ضد  �ل�ضعبي  و�لفلكلور  �لأدب  م�ضتوى  على 
عرب تخ�ضي�س ز�وية ت�ضم من�ضور�ت �لنادي يف �لرت�ث و�لتاريخ و�لدر��ضات 
تخت�س  �لتي  �لعناوين  من  �لعديد  ي�ضمل  مبا  �لنبطي،  �ل�ضعر  ودو�وي���ن 

على  �لط���الع  للز�ئر  تتيح  و�ل��ت��ي  �لم���ار�ت  دول��ة  يف  و�لفرو�ضية  بال�ضيد 
�أبرز �لعناوين: تاريخ  تاريخ دولة �لم��ار�ت ما بني �ملا�ضي و�حلا�ضر ومن 
و�لفلكلور يف  �أبوظبي،  وت��ر�ث  تاريخ  �لع�ضور، وحمطات يف  �لم��ار�ت عرب 

جمتمع �لإمار�ت.
و يف ركن �ملقهى �ل�ضعبي .. يتم تقدمي جتربة فريدة من نوعها تتيح للزو�ر 
تر�ثية  �لرميثي حرفية  �ضرينة  �لقدمي حيث تعمل  �ل�ضعبي  �ملذ�ق  جتربة 
على �إعد�د �أجود �لأطباق �ل�ضعبية �لقدمية كالع�ضيدة و �لريد و �لعر�ضية 
و �لهري�س وغريها من �ملاأكولت �ل�ضهية �لتي كانت تعد على �جلمر قبيل 

وجود �ملطابخ �حلديثة.
ويف ركن �لر�ضم و�لتلوين و نظر� لرتدد طالب �ملد�ر�س و�لزو�ر من خمتلف 
خم�ض�س  تعليمي  ترفيهي  رك��ن  توفري  على  �جلناح  حر�س  فقد  �لع��م��ار 
حتفز  �لتي  و�لتلوين  �لر�ضم  خ��الل  من  �لعالقة  ذ�ت  �لرت�ثية  للمفرد�ت 
�لأطفال على ممار�ضة هو�يتهم وتق�ضية وقت ممتع �أثناء زيارتهم ملعر�س 

�أبوظبي لل�ضيد و�لفرو�ضية.
و يقيم �جلناح ور�ضا حية وتعليمية لزو�ره ومنحهم �لفر�ضة للتعرف على 
�ل�ضور  و�لتقاط  �لتقليدية  �ملالب�س  و�رت��د�ء  �لإمار�تية  �ل�ضعبية  �لأك��الت 
�لفوتوغر�فية .. فيما يقوم �جلناح با�ضت�ضافة عدد من �ملوؤثرين و�ملتحدثني 
�ملحا�ضر�ت و�جلل�ضات �حلو�رية يف جمال �لرت�ث  يتناولون جمموعة من 

�لمار�تي و�لعربي �ملتعلق بال�ضيد و�لفرو�ضية.

•• ال�صارقة -وام:

�لدويل  �ل�ضينمائي  �ل�ضارقة  "مهرجان  ة  من�ضّ ُتو��ضل 
�لز�هية"  �ضنرت  "�ضيتي  2022" يف  و�ل�ضباب  لالأطفال 
بال�ضارقة فعاليتها حتى �لر�بع من �أكتوبر �ملقبل لتعزيز 
لال�ضتمتاع  لهم  �لفر�ضة  و�إتاحة  باملهرجان  �ل��زو�ر  وعي 
يف  �مل�ضاركة  على  وحتفيزهم  عنه  ُم�ضّغٍر  من��وذٍج  بتجربة 
�ملقبل يف  �أك��ت��وب��ر   15 �إىل   10 م��ن  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  فعالياته 
�ملن�ضة  و�ملوؤمتر�ت. وتت�ضمن  للمنا�ضبات  مركز �جلو�هر 
و�ملتاهة  و�ل�ضتوديو  و�مل�ضغل  �ملر�ضم  ت�ضمل  �أق�ضام  ع��دة 
وتقدم  �مل�ضغرة  و�ل�ضينما  �لألعاب  وغرفة  �ملر�يا  ومتاهة 
طفاًل   15 ت�ضت�ضيف  �ل��ت��ي  �لعمل  ور����س  م��ن  جمموعة 

و�لر�ضم  بالرمال  �لر�ضم  ف��ن  منها  �ل��و�ح��دة  �لور�ضة  يف 
على  و�لر�ضم  �لقما�ضية  �للوحات  على  و�لر�ضم  و�لتلوين 
�لوجه وت�ضعى لتثقيف وتعليم �مل�ضاركني من خالل �للعب 

و�لرتفيه وتنمية مهار�تهم و�ضقل مو�هبهم.
�لعا�ضرة  حتى  ع�ضر�  �لثالثة  م��ن  يومياً  �ملن�ضة  وت��ق��دم 
�لر�ضوم  �أف���الم  م��ن  لباقة  �ضينمائياً  ع��ر���ض��اً   18 م�����ض��اًء 
�لق�ضرية  �لوثائقية  و�لأف����الم  "�لأنيمي�ضن"  �ملتحركة 
منها 12 فيلماً جلميع �لفئات �لعمرية و6 �أفالم لل�ضباب 
جو�هر  �ل�ضيخة  قالت  و  عاماً.   +12 �لعمرية  �لفئة  من 
بنت عبد�هلل �لقا�ضمي مديرة موؤ�ض�ضة /فن/ و"مهرجان 
ي�ضعى  �ل�ضارقة �ل�ضينمائي �لدويل لالأطفال و�ل�ضباب" : 
�ل�ضينمائية  بالفنون  �ملجتمعي  �ل��وع��ي  لن�ضر  �مل��ه��رج��ان 

و�ل��ت��و����ض��ل م���ع �لأط����ف����ال و�ل��ي��اف��ع��ني و�أول����ي����اء �لأم����ور 
�ملتنوعة  فعالياته  وح�����ض��ور  فيه  للم�ضاركة  وحتفيزهم 
�لتي ت�ضمل �ضل�ضلة من �جلل�ضات �لنقا�ضية وور�س �لعمل 
تري  �لتي  �لتدريبية  و�ل����دور�ت  و�لتعليمية  �لتوعوية 
وهذ�  و�أ�ضافت  ومهار�تهم.  مو�هبهم  وتنمي  خميلتهم 
ما دفعنا لتفعيل �ملن�ضة �خلا�ضة يف �ضيتي �ضنرت �لز�هية 
�أفالم  �ملهرجان من عرو�س  يقدمه  عّما  ُم�ضّغر  كنموذج 
�ضينمائية وفعاليات توعوية وتعليمية وترفيهية متكاملة 
و�جلمالية  �لفنية  �مل�����ض��ارك��ني  ب��ذ�ئ��ق��ة  ل��الرت��ق��اء  ت�ضعى 
وتر�ضيخ ثقافة �ضينما �لأطفال و�ل�ضباب يف �إمارة �ل�ضارقة 
وبناء  �لعربي  و�ل��ع��امل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة 

ّناع �ل�ضينما �ل�ضباب. �جليل �ملقبل من �ضُ

من�شة ال�شينمائي الدويل لالأطفال وال�شباب توا�شل تنمية مهارات امل�شاركني و�شقل مواهبهم

معر�س ال�شيد والفرو�شية ..عبق املا�شي بعيون احلا�شر

حممية املرزوم لل�شيد حا�شرة يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية 2022

•• اأبوظبي-وام:

بات " معر�س �أبوظبي �لدويل لل�ضيد و�لفرو�ضية 2022 " ملتقى ثقافيا 
ومن�ضة �نطالق للفنانني �لت�ضكيليني �لإمار�تيني لإبر�ز �أعمالهم �لفنية و 

�لرتويج لها حمليا وعامليا.
و�أكد �لفنانون �مل�ضاركون يف �ملعر�س يف دورته �حلالية يف ت�ضريحات لوكالة 
بني  ل��ق��اء  ي�ضكل  و�ل��ف��رو���ض��ي��ة  �ل�ضيد  معر�س  " �أن  " و�م  �لإم�����ار�ت  �أن��ب��اء 
ت�ضجع  عاملية  من�ضة  �ملعر�س  �أن  �إىل  و�ل��زو�ر..لف��ت��ني  �ملبدعني  �لفنانيني 
�ملبدعني �ل�ضباب على �إبر�ز جو�نب �ضاحرة يف �ملوروث �ملحلي وعر�س �ضور 

ولوحات فنية حية حتمل ر�ضائل �ل�ضالم .
مببادرة  �ملعر�س  يف  �مل�ضارك  �لعبيديل  �أحمد  �ضيف  �لإمار�تي  �مل�ضور  وقال 
خريية بالتعاون مع هيئة �لهالل �لأحمر با�ضم " �ضورة �إىل �لعامل " : �إنه 
�إن�ضانية  فوتوغر�فية  �ضور  �لتقاط  على  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  خ��الل  من  يحر�س 
�لتقاط  عند  �لفنان  �أن  و�أو���ض��ح   .. �ملعر�س  يف  �مل�ضارك  جناحه  يف  عر�ضها 

�أحد�ث  �ضوره بعد�ضات كامري�ته يعرب عن روؤيته �ل�ضخ�ضية ملا يعي�ضه من 
�إىل  ي�ضعى  �يجابية  �ضامية  ور�ضالة  �أ�ضا�ضية  قيمة  له  �أن  �جلمهور  ويوقن 
حتقيقها و�ي�ضالها للعامل. و�أ�ضاف : �أنه كم�ضور �إمار�تي حمرتف عمل يف 
�إىل موريتانيا وجزر �لقمر و �لتقط خالل جولته �ضور�  هذ� �ملجال �ضافر 
من معاناة �لب�ضر خا�ضة �لأطفال �لذين يعانون �لفقر عر�ضها يف جناحه .. 
كل �ضورة تقف ور�ءها ق�ضة لتحويلها �إىل لوحات فنية لإي�ضال تلك �ملعاناة 
�إىل �لعامل و حتفيز �أيادي �خلري على تقدمي �مل�ضاعدة للدول �ملحتاجة من 

خالل �لتربعات بهدف ن�ضر ر�ضالة �ل�ضالم من دولتنا �ملعطاء �إىل �لعامل.
و�أو�ضح �أنه يعر�س على �جلمهور يف �ملعر�س �أربع �ضور فوتوغر�فية تعك�س 
�أ�ضكال �ملعاناة �لتي �لتقطها خالل رحلته يف �أفريقيا �ضمن مبادرة حتت �ضعار 
 " �لفوتوغر�فية  �ل�ضور  عرب  �ملجتمع  وروؤية  �لق�ض�س  كتابة  حب  " زر�عة 
فيما �ضارك يف �ملعر�س بثالث �ضور تعرب عن مالمح من �لبيئة �لإمار�تية .
ي�ضل  �أن  �لفوتوغر�فية  لوحاته  خ��الل  من  جنح  �أن��ه  �إىل  �لعبيديل  ولفت 
تتنوع  ج��دي��دة  �أف��ك��ار  توظيف  على  يحر�س  �أن��ه  �إىل  م�ضري�   .. �لعاملية  �إىل 

ما بني �لت�ضوير �ملعماري و �لبيئي و�لرت�ثي �لذي يحاكي ما حتويه دولة 
�لإمار�ت.

وتربز �لأعمال �لتي �ضارك بها �لت�ضكيلي �لإمار�تي حممد مندي يف معر�س 
�ل�ضمو  ل�ضاحب  مقولة  فيها  �ضجل  فنية  لوحة  ع��رب  و�لفرو�ضية  �ل�ضيد 
�ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" : "ثروة �لوطن 

�حلقيقية يف �أبنائه" وتلك �لكلمات مكررة باألو�ن �لطيف عرب �للوحة.
ث��ر�ه، مع خلفية  "�ل�ضيخ ز�يد" طيب �هلل  ��ضم  وهناك عمل مميز يت�ضمن 
"�ل�ضالم" وهو  �لثالثة فتتمثل يف كلمة  �للوحة  �أم��ا  �لدولة  بعلم  �لإم��ار�ت 

�لغاية �لتي يبحث عنها �لنا�س يف كل �لع�ضور.
�ضيفا  يعد  �ل��ذي  مندي  حممد  �خل��ط  لفنان  �لفاعلة  �مل�ضاركة  كانت  هكذ� 
د�ئما على �أبرز �لفعاليات و�لأح��د�ث �ملهمة �ملقامة يف �أبوظبي وغريها من 
�إمار�ت �لدولة ومن ثم جاء ح�ضوره ��ضتثنائيا �ضمن فعاليات هذه �لدورة 

من معر�س �أبوظبي �لدويل لل�ضيد و�لفرو�ضية.
و عرب مندي عن �ضعادته بامل�ضاركة مع غريه من �أبناء �لإمار�ت يف �ملعر�س 

لتعريف �لز�ئرين باجلو�نب �ملختلفة للمجتمع �لإمار�تي، ومنها �لهتمام 
�أ�ضبح ر�فد� مهما يف �حلياة �لثقافية وتعزيز  بعو�مل �لفن �لت�ضكيلي �لذي 
و�أن  �لأج��ي��ال �جل��دي��دة و�جلمهور من كل �جلن�ضيات خا�ضة  ل��دى  �ل��رت�ث 
�خلط �لت�ضكيلي له ميزة ��ضتثنائية يف �لتعبري عن جماليات �للغة �لعربية 

وتاأثريها �ل�ضاحر على �لنفو�س.
و �عترب �أن معر�س �أبوظبي �لدويل لل�ضيد و �لفرو�ضية يعترب مبثابة ملتقى 
للفنانني و�خلطاطني كونه يتيح �لفر�ضة لتبادل �خلرب�ت بينهم و�لطالع 
على خمتلف �لتجارب �لفنية و�لإن�ضانية �لتي ي�ضمها بني جنباته على مدى 
و�أن  ث��ر�ء فكريا وروؤى جديدة ل بد  �ل�ضبعة، وه��ذ� يعطي لأي فنان  �أيامه 
يعك�ضها يف �أعماله وي�ضري بها نحو خطو�ت �أكر رحابة من �لنجاح و�لتميز.
�إىل  خمتلفة  جن�ضيات  م��ن  لفنانني  �مل��ع��ر���س  با�ضت�ضافة  م��ن��دي  �أ���ض��اد  و 
بال�ضيد  �ملرتبط منها  �أعمالهم خا�ضة  �لإمار�تيني لعر�س  �لفنانني  جانب 
و�لفرو�ضية وغريها من مفرد�ت �لبيئة �لعربية �لأ�ضيلة �لتي تعترب �ضمة 

عامة لكل ما هو موجود باملعر�س.

فنانون وم�شورون اإماراتيون : معر�س ال�شيد من�شة عاملية الإبراز اأعمالنا والرتويج لها

�شندوق خليفة يقدم الدعم لعدد من 
امل�شاركني الدوليني يف معر�س اأبوظبي لل�شيد

•• اأبوظبي-وام:

قام �ضندوق خليفة لتطوير �مل�ضاريع، لأول مرة منذ تاأ�ضي�ضه، بتوفري �لدعم 
�أبوظبي  معر�س  يف  �مل�ضاركة  م��ن  لتمكينهم  دول��ي��ني  �أع��م��ال  رو�د  لثالثة 
لل�ضيد و�لفرو�ضية. وي�ضمل �مل�ضاركون �لدوليون عدد�ً من �ل�ضركات �لتي 
مت تاأ�ضي�ضها يف جمهورية �ل�ضي�ضان، ولقيت دعماً ن�ضطاً من �ضندوق ز�يد، 
�أي�ضاً بتقدمي  �ضريك �ضندوق خليفة يف �ملنطقة. و�ضيقوم �ضندوق خليفة 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  مقرها  �ضركات  ع��ّدة  مل�ضاركة  �ل��دع��م 
ومتثل �لرت�ث �لوطني لدولة �لإمار�ت من خالل قطاعات خمتلفة؛ ت�ضمل 

�ل�ضيد و�لفرو�ضية.
ميثل دعم �ل�ضركات �ل�ضي�ضانية �لثالث جزء�ً من جهود �لتو��ضل و�لدعم 
�لدولية طويلة �لأمد من جانب �ضندوق خليفة؛ حيث قام �ل�ضندوق يف عام 
�ل�ضي�ضانية،  �لعا�ضمة  ز�يد يف غروزين،  و�إن�ضاء �ضندوق  بتاأ�ضي�س   2017
بر�أ�ضمال بلغ 50 مليون دولر، يف م�ضعًى منه لدعم متكني �ملر�أة و�ل�ضباب 
من خالل تطوير مهار�تهم يف جمال ريادة �لأعمال، وكذلك �مل�ضاهمة يف 

منو �لقت�ضاد �ملحلي.
وقالت �ضعادة علياء �ملزروعي، �لرئي�س �لتنفيذي يف �ضندوق خليفة: "يعّد 
�أهمية  و�أك��ره��ا  �ملعار�س  �أرق��ى  من  و�لفرو�ضية  لل�ضيد  �أبوظبي  معر�س 
تر�ثنا وثقافتنا  ب�ضكل غري م�ضبوق على  �ل�ضوء  ي�ضلط  �ملنطقة؛ حيث  يف 
�أن  ي�ضعدنا  خليفة  �ضندوق  تاريخ  يف  �لأوىل  وللمرة  و��ضافت  وتقاليدنا. 
يوجد  �لتي  �ل�ضت  �ضركاتنا  جانب  �إىل  دولية  �ضركات  لثالث  �لدعم  نقدم 
مقرها يف دولة �لإمار�ت. وي�ضرتك معنا نظر�وؤنا �لدوليون، �لذين متولهم 
�ضندوق ز�يد، يف قيمنا �ضمن قطاع �ل�ضيد و�لفرو�ضية، ولهم �أي�ضاً تاريخ 

عريق يف ت�ضنيع �ملنتجات وتقدمي �خلدمات يف هذ� �لقطاع بالذ�ت".
�أكرب  بكونه  ��ضُتهر  �ل��ذي  �ملعر�س  تنظيم  �لإم���ار�ت  ن��ادي �ضقاري  ويتوىل 
�ل�ضرق  منطقة  يف  �ل���رت�ث  على  و�حل��ف��اظ  و�ل��ف��رو���ض��ي��ة  لل�ضيد  معر�س 
و�لعامليني  �ملحليني  �ل���زو�ر  جمهور  ي�ضتقطب  حيث  و�أف��ري��ق��ي��ا؛  �لأو���ض��ط 
و�لرت�ثية  �لبيئية  �أه��د�ف��ه  مع  تتما�ضى  لكي  وم�ضاريعه  خططه  لتطوير 

�لر�ئدة و�لر�مية �إىل تعزيز �ل�ضيد �مل�ضتد�م.
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•• اأبوظبي - الفجر

ب����ه����دف �ل���ت���وع���ي���ة ب��ك��ي��ف��ي��ة و�آل����ي����ة 
�لقيد،  خ�����دم�����ات  ع���ل���ى  �ل����ت����ق����دمي 
من  �أب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نظمت 
�مل��دن ممثاًل  خ��الل قطاع تخطيط 
 3 �مل��ه��ن،  وق��ي��د  �لت�ضنيف  �إد�رة  يف 
ور������س ت���وع���وي���ة �ف���رت�����ض���ي���ة خالل 
عن  �لربع �لثالث من �لعام 2022 
��ضتقطبت  �مل��ه��ن��د���ض��ني،  ق��ي��د  ن��ظ��ام 
�ل��ع��ام��ل��ني يف  �ملهند�ضني  م��ن  �مل��ئ��ات 
�ضركات  يف  و�ملعنيني  �أبوظبي  �إم��ارة 
�ل�ضت�ضارية  و�مل���ك���ات���ب  �مل����ق����اولت 

�لهند�ضية.
و�����ض���ت���ق���ط���ب���ت �ل������ور�������س، �ل����ت����ي مت 
تنظيمها عرب �أحد �لرب�مج �لتقنية 
�ل�����ف�����رتة م�����ن ي����ول����ي����و �إىل  خ�������الل 
�ضبتمرب 2022، بو�قع ور�ضة يف كل 
من  م�ضاركاً   350 م��ن  �أك��ر  �ضهر، 
�ل��ف��ئ��ات �مل�����ض��ت��ه��دف��ة، ح��ي��ث حر�ضت 
توجيه  على  �أبوظبي  مدينة  بلدية 
يف  �ل��ع��ام��ل��ني  للمهند�ضني  �ل���دع���وة 
�لور�س  حل�����ض��ور  �أب���وظ���ب���ي  �إم�������ارة 

للتعرف على �لإج��ر�ء�ت و�ملتطلبات 
وت�ضنيف  �ملهند�ضني  بقيد  �خلا�ضة 
�ل�ضت�ضاريني. وحر�س �ملخت�ضون يف 

�لبلدية خالل �لور�س على ��ضتعر��س 
�آل���ي���ات �ل��ت��ق��دمي ع��ل��ى خ��دم��ات قيد 
�مل�ضاركني  وت���ع���ري���ف  �مل��ه��ن��د���ض��ني، 

تلقي  وك��ذل��ك  �لتقدمي،  مبتطلبات 
و�لإجابة  و��ضتف�ضار�تهم  �أ�ضئلتهم 
كل  يف  �ملتحدثني  خ��الل  م��ن  عليها 
ور�ضة. �إىل ذلك، تدعو بلدية مدينة 
�أبوظبي �ملهند�ضني �لعاملني يف قطاع 
�لبناء و�لإن�ضاء يف �إمارة �أبوظبي �إىل 
�ملهند�ضني  قيد  ن��ظ��ام  يف  �لت�ضجيل 
"مت" ل��ل��ح�����ض��ول على  ع���رب م��ن�����ض��ة 
للتعامل  تخولهم  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��اق��ات 

مع �جلهات �حلكومية ذ�ت �لعالقة، 
�إظهار  �ملهند�ضني  ع��ل��ى  �أن  م��وؤك��دة 
�ملخططات  ع��ل��ى  �ل��ق��ي��د  ب���ط���اق���ات 
عليها،  ي��ع��م��ل��ون  �ل���ت���ي  �ل��ه��ن��د���ض��ي��ة 
�ملقاولت  ���ض��رك��ات  ع��ل��ى  يتعني  ك��م��ا 
�لهند�ضية  �ل���ض��ت�����ض��ار�ت  وم��ك��ات��ب 
بطاقات  من  �إلكرتونية  ن�ضخ  �إرف��اق 
�لتعامالت  جلميع  �ملهند�ضني  قيد 

�خلا�ضة بقطاع �لبناء و�لإن�ضاء.

•• دبي-الفجر:

�لن�ضاء  لرعاية  دبي  موؤ�ض�ضة  �ضاركت 
باليوم  �ل��دول��ة  �حتفالت  و�لأط��ف��ال 
�لعاملي للم�ضنني �لذي حددته منظمة 
�أكتوبر من كل   1 �ل�ضحة �لعاملية يف 
ع���ام وذل����ك ت��اأك��ي��د� حل��ق �مل�����ض��ن��ني يف 
�لرعاية و�لدعم بكافة �ملجالت حيث 
�مل�ضاركة  ع��ل��ى  �ملوؤ�ض�ضة"  حتر�س" 
�لتي حتمل  �لفعاليات  ه��ذه  مثل   يف 

�مل�ضامني �لأخالقية و�لجتماعية  
وقالت �ضعادة �ضيخة �ضعيد �ملن�ضوري 
م��دي��ر ع����ام  م��وؤ���ض�����ض��ة دب����ي لرعاية 

�ل���ن�������ض���اء و�لأط�����ف�����ال ب����الإن����اب����ة: �إن 
تعاليم  م��ن  ن��اب��ع  بامل�ضنني  �له��ت��م��ام 
ديننا �لإ�ضالمي �حلنيف ومن عاد�تنا 
�ل�ضن  ب��ك��ب��ار  تعنى  �ل��ت��ي  وت��ق��ال��ي��دن��ا 
وت�ضاندهم  وهذ� ما حثنا عليه قادتنا 
و�ضيوخنا رعاهم �هلل تقدير�ً وعرفاناً 
ل��ك��ل �لآب�����اء و�لأم���ه���ات و ن��ح��ن على 
لهذه  �لعون  يد  ملد  ما�ضون  خطاهم 
�ل��ف��ئ��ة �ل��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا جميعا  
يف  �لنخيل  �أ���ض��ج��ار  ي�ضبهون  �ل��ذي��ن 

عطائها ودميومتها. 
و�أ�ضافت �أن �لقيادة �لر�ضيدة يف دولة 
�لإمار�ت جعلت من دعم وتقدير كبار 

فاعتمدت  ق�ضوى،  �أولوية  �ملو�طنني 
�ملو�طنني  لكبار  �لوطنية  �ل�ضيا�ضة 
و�ضّمنتها �أربعة �أهد�ف و7 مرتكز�ت 
وطنياً،  وم�������ض���روع���اً  م����ب����ادرة  و26 
بجميع  �ل�ضيا�ضة  ه��ذه  ت��ه��دف  حيث 
بيئة متكاملة  توفري  �إىل  م�ضامينها 
ت�����ض��م��ن ل��ه��م ح��ق��وق��ه��م وت��ت��ي��ح لهم 
�حل�ضول على �أعلى معايري �خلدمات 
�لتي ت�ضهم يف حتقيق ��ضتد�مة تعزيز 
�حلياة �لكرمية لهم مبا ت�ضمله تلك 
حل�ضولهم  ���ض��م��ان��ات  م���ن  �حل���ق���وق 
�لنف�ضي  و�ل���ض��ت��ق��ر�ر  �ل��رع��اي��ة  ع��ل��ى 
و�حلق  لهم،  و�ل�ضحي  و�لجتماعي 

يف �ملعاملة �لتف�ضيلية بالإ�ضافة �إىل  
و�لتو��ضل  و�ل��ن��ق��ل  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى 
�لطاقات وتعزيز  �ملجتمعي وتوظيف 
من  �لفّعالة  وم�ضاركتهم  ح�ضورهم 
�ملتخ�ض�ضة   �مل��ب��ادر�ت  �إط���الق  خ��الل 
لكبار  �ضديقة  "موؤ�ض�ضات  ك��م��ب��ادرة  
�ل�ضخ�ضيات  وت��ك��رمي  �ملو�طنني"،  
�ملو�طنني،  ك��ب��ار  م��ن  ع��ط��اء  �لأك����ر 
لكبار  �ل�����ق�����در�ت  "بناء  وب����رن����ام����ج 

�ملو�طنني".
لرعاية  دب��ي  موؤ�ض�ضة  �أن  و�أو���ض��ح��ت 
�لن�ضاء و�لأطفال بدبي حتر�س على 
���ض��ون وح��م��اي��ة ح��ق��وق ك��ب��ار �ل�ضن، 

وت�������ض���اه���م يف دع�����م ك���اف���ة �مل����ب����ادر�ت 
تزويدهم  �إىل  تهدف  �لتي  و�لرب�مج 
باملهار�ت �لع�ضرية، وت�ضميم �لرب�مج 
و�لعنف،  �لإ�����ض����اءة  م���ن  حل��م��اي��ت��ه��م 
ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن دول���ة �لإم����ار�ت 
�إ�ضاءة  ح���الت  �ضفر  بن�ضبة  مت��ي��زت 
و�ملوروثات  للقيم  نظر�ً  �ل�ضن،  لكبار 
�ل��دي��ن��ي��ة و�ل��ت��اري��خ��ي��ة �مل��ت��اأ���ض��ل��ة يف 
�لقو�نني  حزمة  جانب  �إىل  �ل��دول��ة، 
و�ل��ت�����ض��ري��ع��ات �ل���ت���ي ل ت��ت�����ض��ام��ح يف 

م�ضائل �لإ�ضاءة لهم. 
ت�����ض��ع يف قمة   �لإم������ار�ت  �إن  و�أك�����دت 
�مل�����ض��ن��ني وتقدمي  �أول��وي��ات��ه��ا رع��اي��ة 

و  �لنف�ضية  و  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  ك��ل 
�لحتفاء  �أن  حيث  لهم  �لجتماعية  
�ليوم  ه��ذ�  يف  لي�س  �مل��و�ط��ن��ني  بكبار 
ف���ق���ط ب����ل م�����ض��ت��م��ر ط�������و�ل �ل����ع����ام � 
�مل�ضنني  دور  نعي  �أن  �ضرورة  موؤكدة  
برد عطائهم وت�ضحياتهم  يف حياتنا 
باحلزن  ي�����ض��ع��رون  ل  جن��ع��ل��ه��م  و�أن 
م�ضاعر  ع��ل��ي��ه��م  ت�ضيطر  ب��ال��ت��ايل  و 

�لعزلة  و�لوحدة . .
و�أ�ضارت �إىل �أن للم�ضنني مكانة خا�ضة 
يف �ضيا�ضات �لرعاية �لجتماعية �لتي 
�لإم���ار�ت منذ  دول��ة  بتنفيذها  قامت 
�أجل  م��ن  عام1971   يف  تاأ�ضي�ضها 

لهم،  �ملقدمة  �حلياة  بجودة  �لرتقاء 
و�لعمل على �إدخال �لبهجة و�ل�ضعادة  
على حياتهم تقدير�  ملا قدموه  من 
خرب�ت ومعارف للمجتمع �ضاهمت يف 

تنمية �لدولة ورفعتها .
و�أك����دت �أن ت��ق��دي��ر �لآب����اء و�لأج����د�د  
و�إن�ضانياً   �أخ���الق���ي���اً  و�ج����ب����اً  ل��ي�����س 
فح�ضب و�إمنا جت�ضيد�ً حقيقياً للقيم  
م�ضتوى  ت��ع��ك�����س  �ل���ت���ي  �حل�������ض���اري���ة 
حيث  و�ضعباً،  حكومًة  �لم���ار�ت  رق��ي 
حت���ر����س د�ئ����م����اً ع��ل��ى ت���ك���رمي  كبار 
�مل���و�ط���ن���ني ت���ق���دي���ر�ً جل���ه���وده���م يف 
ت�ضهده  ما  �أن  �لأوط���ان لفتة  خدمة 

�ل���دول���ة م���ن ت��ق��دم و�زده������ار ورفعة 
و�لأمهات  �لآب���اء  مل�ضاهمة  ثمرة  ج��اء 
قيادتهم يف خمتلف  و�لتفافهم حول 
منذ  �ل��ب��الد  �ضهدتها  �ل��ت��ي  �ملحطات 

تاأ�ضي�س �لحتاد.

•• احلمرية-الفجر:

�ضوؤون  ل��د�ئ��رة  �لتابع  �حلمرية  منطقة  جمل�س  ��ضت�ضاف 
حما�ضرة  �حلمرية  منطقة  يف  مبقره  و�ل��ق��رى  �ل�ضو�حي 
�لعربية  �لأكادميية  مع  بالتعاون  تنظيمها  ج��رى  تعريفية 
للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري عن خدمات �لأكادميية 

ك�ضرح تعليمي باإمارة �ل�ضارقة يف مدينة خورفكان.
ح�ضر �ملحا�ضرة كال من �ضعادة حميد بن خلف نائب رئي�س 
�ل�ضام�ضي  �ضيف  حميد  و�ضعادة  �حلمرية  منطقة  جمل�س 
�ضمحة  بن  و�ضيف  �حلمرية  ملنطقة  �لبلدي  �ملجل�س  رئي�س 
من  وع���دد  باحلمرية  �ل�����ض��ادي��ن  جمعية  رئي�س  �ل�ضام�ضي 

�لدكتور  ح�ضور  بجانب  �حلمرية  منطقة  جمل�س  �أع�ضاء 
�لبحري  �لنقل  كلية  عميد  م�ضاعد  يو�ضف  حممد  �أح��م��د 
رئي�س  �جل��وه��ري  حممود  حممد  و�ل���ض��ت��اذ  و�لتكنولوجيا 
ق�����ض��م �ل��ق��ب��ول و�ل��ت�����ض��ج��ي��ل و �مل��ه��ن��د���ض��ة ن����وره ر����ض��د عبيد 

�ل�ضام�ضي  رئي�س ق�ضم �لتو��ضل �ملجتمعي.
ت�ضعى  وم��ا  بجهودها  �لأك��ادمي��ي��ة  عرفت  �ملحا�ضرة  وخ��الل 
�إليه لتعزيز بيئة �ل�ضتثمار يف �لقطاع �لبحري �لإقليمي من 
خالل توفري �لتعليم و�لتدريب �لالزمني للجهات �لبحرية، 
من  م�ضتفيدة  �لبحري  �لقطاع  مع  �لأكادميية  �ضر�كة  عرب 

�ملتخ�ض�ضني و�خلرب�ء يف �لأكادميية.
 و�أ�ضارت �ملحا�ضرة �إىل ما تلعبه �لأكادميية �لعربية للعلوم 

�ضد  يف  حم��وري  دوري  م��ن  �لبحري  و�لنقل  و�لتكنولوجيا 
�لنق�س يف �ملو�طنني �ملهنيني يف �لأ�ضو�ق �ملحلية و�لإقليمية، 
بالإ�ضافة �إىل م�ضاهمتها يف تعزيز مكانة �لإم��ار�ت كو�حدة 
م��ن �مل���ر�ك���ز �ل��ب��ح��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل��رئ��ي�����ض��ة، ل��ي�����س ف��ق��ط من 
و�إمنا  �مل��الح��ي��ة،  و�مل��ر�ف��ق  �لبحرية  �لتحتية  �لبنية  حيث 
يف  و�لبتكار  وتطوير  �لأبحاث  لأح��دث  علمي  كمركز  �أي�ضاً 
حول  �ضرحا  �لأك��ادمي��ي��ة  م��ن  �ملحا�ضرون  وق��دم  �ل�ضناعة. 
ت��خ�����ض�����ض��ات �لأك���ادمي���ي���ة وم���ا مت��ن��ح��ه م���ن درج�����ات علمية 
وم�����ض��اق��ات �ل���در�����ض���ات ب���ه وم���ا ت���وف���ره م���ن ب��ي��ئ��ة تعليمية 
تبادل  ج���رى  �مل��ح��ا���ض��رة  ن��ه��اي��ة  ويف  متخ�ض�ضة  وت��دري��ب��ي��ة 

�لدروع �لتذكارية بني �جلانبني.

جمل�س منطقة احلمرية ينظم حما�شرة تعريفية باالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

موؤ�ش�شة دبي لرعاية الن�شاء واالأطفال حتتفي باليوم العاملي للم�شنني

ا�ستقطبت املئات من املهند�سني واملعنيني ب�سركات املقاولت واملكاتب ال�ست�سارية

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم 3 ور�س افرتا�شية لتوعية 
املهند�شني العاملني يف اإمارة اأبوظبي بنظام قيد املهن

•• ال�صارقة-الفجر: 

�لعربية  �لإم������ار�ت  ج��ام��ع��ة  �خ��ت��ت��م��ت 
�ملتحدة، م�ضاركتها يف �ملنتدى �لدويل 
حو�رية  بجل�ضة  �حلكومي  لالت�ضال 
لدور  م�ضتقبلية  نظرة  عنو�ن"  حتت 
م��ن�����ض��ات �ل���ت���و�����ض���ل �لج���ت���م���اع���ي يف 
توظيف مهار�ت �لطلبة "، �إ�ضافة �إىل 
�إد�ر�ت �لت�ضال  تنظيم �جتماع ملدر�ء 
يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  يف  �حلكومي 

�لدولة.
وقد �ضارك يف �لندوة كل من �لطالب 
�لإمار�ت  �لعو�ضي من جامعة  عي�ضى 
�مل���ت���ح���دة، ���ض��اح��ب جتربة  �ل��ع��رب��ي��ة 
متميزة يف مو�قع �لتو��ضل، و�لطالب 
من  �حلو�ضني  ���ض��الح  �ل��رح��م��ن  عبد 
����ض���اح���ب موقع  �ل�������ض���ارق���ة،  ج���ام���ع���ة 
�إل���ك���رتوين ر�ئ����د، و�لأ����ض���ت���اذة فاطمة 
و�أدي�����ب�����ة، خريجة  ك��ات��ب��ة  �لأح���ب���اب���ي 
ج���ام���ع���ة �لإم�������������ار�ت، رئ���ي�������س وح����دة 

مركز  يف  �للغوي  و�لتدقيق  �لتحرير 
و�أد�رت  و�ل��در����ض��ات  للبحوث  تريندز 
�لبلو�ضي من  �لطالبة حمدة  �جلل�ضة 

جامعة �لإمار�ت.
وجتربتهم  روؤي��ت��ه��م  �مل�ضاركون  وق���ّدم 

م���ع مو�قع  �ل��ت��ع��ام��ل  �لإع���الم���ي���ة يف 
خمتلف  يف  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ض���ل 
على  م��وؤك��دي��ن  �لتقنية،  �لتطبيقات 
�أهمية ودور �متالك مهار�ت وتقنيات  
و�أن  ل���ض��ي��م��ا  ج��ي��د،  ب�ضكل  �ل��ت��و����ض��ل 

مو�قع �لتو��ضل و�ل�ضبكات �لعنكبوتية 
ت��ت��ي��ح جم�����اًل وف�������ض���اًء و�����ض���ع���اً �أم����ام 
�إعالميني  م��ن  �مل��و�ق��ع  تلك  �أ���ض��ح��اب 
وم��غ��ردي��ن وه����و�ة، ل��درج��ة �أن��ه��ا باتت 
تفر�س نف�ضها على �ل�ضاحة �لإعالمية 

كاأحد �خليار�ت �ل�ضرت�تيجية يف نقل 
�ملعلومات وتقدمي حمتويات �إعالمية 
�لوقت  يف  م��وؤك��دي��ن  و���ض��ام��ل��ة،  نوعية 
�أه��م��ي��ة �م���ت���الك �لوعي  ن��ف�����ض��ه ع��ل��ى 
�لإعالم  دور  و�إب���ر�ز  �مل�ضوؤولية  وح�س 

�لر�ضمي،  �خليار  هو  كونه  �لتقليدي 
م���ن ر����ض���ان���ة ومهنية  ب���ه  ي��ت��م��ت��ع  مل���ا 
وم�ضد�قية يف نقل �ملعلومة، م�ضريين 
�لإعالم  ي��و�ك��ب  �أن  �أهمية  �إىل  �أي�ضاً 
ما  وه���ذ�  �لع�ضر،  تقنيات  �لتقليدي 

ت��ق��وم ب���ه وت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه �ل��ع��دي��د من 
�ملوؤ�ض�ضات �لإعالمية �ضو�ًء يف �لإعالم 
�أو �مل�ضموع، ملا ملو�قع  �أو �ملرئي  �ملقروء 
ت�ضتقطب  باتت  �أهمية  من  �لتو��ضل 
�ىل  حتتاج  و��ضعة  �جتماعية  �ضر�ئح 

�ملعلومة �ل�ضريعة �لتفاعل مع �حلدث 
�آخ���ر نّظمت  ب�����اأول.  م��ن ج��ان��ب  �أوًل 
�جلامعة �أي�ضاً �جتماعاً تن�ضيقياً ملدر�ء 
�حلكومي  �لت�ضال  �إد�ر�ت  وم�ضوؤويل 
يف عدد من �ملوؤ�ض�ضات برئا�ضة �لأ�ضتاذة 
غالية �لأحبابي، مدير �إد�رة �لت�ضال 
حيث  �لإم�����ار�ت،  جامعة  يف  �ملوؤ�ض�ضي 
�لتي  �ل���ت���ح���ّدي���ات  ن��اق�����س �لج���ت���م���اع 
يف  �حلكومي  �لت�ضال  �إد�ر�ت  تو�جه 
قيا�س  وط���رق  �لتعليمية،  �مل��وؤ���ض�����ض��ات 
�ملن�ضورة  �لإع���الم���ي���ة  �مل������و�د  ت���اأث���ري 
حملياً  �ملختلفة  �لإع�����الم  و���ض��ائ��ل  يف 
�مل������در�ء عرو�ضاً  وع���امل���ي���اً.  ك��م��ا ق����ّدم 
�إطار  يف  �ل��ن��اج��ح��ة  �ل��ت��ج��ارب  لبع�س 
مع  ف���ّع���ال���ة  ت���و�����ض���ل  �أدو�ت  ت��ط��وي��ر 
بالإ�ضافة  �ملتعاملني،  ف��ئ��ات  خمتلف 
دور  لتفعيل  م��ق��رتح��ات  ت��ق��دمي  �إىل 
ملو�جهة  �حل��ك��وم��ي  �ل��ت��و����ض��ل  �إد�ر�ت 
خمتلف  يف  �لإع����الم����ي����ة   �لأزم����������ات 

�ملجالت.

جامعة االإمارات تعقد اجتماعًا ملدراء االت�شال احلكومي حول دور من�شات التوا�شل االجتماعي يف توظيف مهارات الطلبة

•• اأبوظبي- الفجر

"�ضحة"،  �ل�ضحية  للخدمات  �أبوظبي  �ضركة  �أعلنت 
�أك��رب �ضبكة للرعاية �ل�ضحية يف دول��ة �لإم���ار�ت، عن 
�ل�ضركات  ق��ائ��م��ة  �ضمن  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��رت��ب��ة  يف  ح��ل��ول��ه��ا 
لناحية  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  يف  �أد�ًء  �لأف�����ض��ل  �حلكومية 
�لأعمال  ��ضتمر�رية  لإد�رة  �لوطني  للمعيار  �لمتثال 

.)NCEMA 7000:2021(
�ملدير  �لكتبي،  �لذيب  يو�ضف  ق��ال  �ملنا�ضبة،  ه��ذه  ويف 
"جنحت  "�ضحة":  جمموعة  يف  للعمليات  �لتنفيذي 
�أهم  م��ن  ك��و�ح��دة  مكانتها  تر�ضيخ  يف  ب��ج��د�رة  �ضّحة 

�لأعمال  ��ضتمر�رية  �إد�رة  �لر�ئدة يف جمال  �ل�ضركات 
�أب���وظ���ب���ي، و���ض��ّج��ل��ت جن���اح���ات و�إجن�������از�ت ملهمة  يف 
هذ�  وي�ضّكل  �مل��ت��ط��ورة.  خدماتها  خ��الل  م��ن  للغاية 
"�ضحة"  �ل��ت��ز�م  على  ملمو�ضاً  دل��ي��اًل  �ملمّيز  �لتكرمي 
�إىل جانب  �لأع���م���ال  ����ض��ت��م��ر�ري��ة  ب�����ض��م��ان  �ل��ر����ض��خ 
تفاين موظفيها ومهار�تهم �لفذة. �ضنو��ضل جهودنا 
لتحقيق �ملزيد من �لتمّيز و�لرتكيز على حتقيق نتائج 

عالية �جلودة ".
��ضتمر�رية  ملتقى  خ��الل  �لنتائج  ع��ن  �لإع���الن  ومت 
�لطو�رئ  �إد�رة  ف���ري���ق  �أع�������ض���اء  ب��ح�����ض��ور  �لأع����م����ال 

و�لأزمات و�لكو�رث يف �أبوظبي.

»�شحة« حتتل املرتبة الثالثة �شمن قائمة 
اأف�شل ال�شركات احلكومية يف اأبوظبي

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6121

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/05 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده فنون للعناية بال�سيارات و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                            الو�سف  

 4,041                                                        اأثاث مكتبي  
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�س التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

فقدان �شهادات اأ�شهم العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

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

مكي جا�سم  علي  عبداهلل   -  1
 �سهادة رقم -ASMAK173361 عدد الأ�سهم 6000 �سهم

مكي  جا�سم  علي  عبداهلل  حممد   -  2
 �سهادة رقم ASMAK173362عدد الأ�سهم 6000 �سهم

اأو الت�سال  لل�سركة املذكورة اعاله    الرجاء ممن يجدهم ت�سليمها 
على موبايل رقم 0506415299 م�سكورا.

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ا�شماعيل ادم امان   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001909/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ��ضماعيل �دم �مان 
حيث �نه بتاريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي 

�ملنفذ �أجرة �ل�ضارقة - يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها �أعاله 
�لر�ضم �ملحدد  �ملذكور ودفع  �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم  �أن �ملحكوم له  ومبا 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف 12948 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�ضند �لتنفيذي �مل�ضار �ليه �أعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�ضتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 70522
ح�شور اجتماع اخلربة

يف الدعوى رقم 1520/2022 جتاري جزئي- دبي
�ملدعى عليه �لأول : رونالد كا�ضرتو �لفارو

�ملدعى عليه �لثاين : د�يناميك بيلدرز للخدمات �لفنيه
�ملذكورة  �لدعوى  يف  ح�ضابياً  بن�دبي خبري�ً  دبي،  تكلي�ف حمكم�ة  بن�اء على  �أعاله  �ملذكورة  �ل�دع�وى  يف 
�أعاله �ملرفوعة من : بالتيمور ج�وي�ل ج�ر ب�وت�ار�ن �بون�دو )�ملدعي�ة( �ض�دكم، وعلي�ه ي�رج�ى ح�ض�وركم 
�ل�دع�وى وذل�ك  ل�دي�ك�م م�ن م�ضتند�ت تخ��س  م�ا  �أو وكيال معتم�د�ً ميثلكم وتق�دي�م  يف جل�ضة �خلربة 
09:00 �ضباحاً ع�ن ب�ع�د م�ن خ�الل تطبي�ق  05/10/2022 يف متام �ل�ضاعة  ي�وم �لأربع�اء �ملو�ف�ق 
يرجي  بالجتم�اع  �ل�خ�ا�س  �ل�ر�ب�ط  لإر�ض�ال   )Microsoft Teams تطبي�ق  �ملرئي  �لت�ض�ال 

�لتالية. �لأرقام  �أو   malfalasi@mafbg.com لتو��ضل على �لربيد �لتايل�
موبيل : 0506551333 - هاتف : 044328643

اخلبري احل�شابي
حممد علي خليفة بن حميدان الفال�شي

اإعالن اإجتماع خربة 

70021
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•• دبي-وام:

عقد �ملكتب �لتنفيذي للرقابة وحظر 
�لنت�ضار، ور�ضة عمل تتعلق بالرقابة 
و�لمتثال  �مل���خ���اط���ر  ع��ل��ى  �مل��ب��ن��ي��ة 
للمعايري �لدولية، و�لتي مت �لإعد�د 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��رك��ز مكافحة  ل��ه��ا 

�لإرهاب �لتابع لالأمم �ملتحدة.
�إىل �لط����الع على  �ل��ور���ض��ة  ه��دف��ت 
�ل��دول��ي��ة لبناء  �مل��م��ار���ض��ات  �أف�����ض��ل 
�خلطط �لرقابية �ملكتبية و�مليد�نية 
من  �مل��خ��اط��ر،  على  �ملبنية  للرقابة 
خ������الل ع����ر�����س جت��������ارب ع������دد من 
�لدول وخرب�ء من جمهورية م�ضر 
�لتون�ضية  و�جل���م���ه���وري���ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ومم��ل��ك��ة م��ال��ي��زي��ا، ب��الإ���ض��اف��ة �إىل 

�لتحديات �لتي من �ملمكن �أن تو�جه 
�ملنهج  ت��ب��ن��ي  �ل��رق��اب��ي��ة يف  �جل���ه���ات 
�ل�ضبل  و�أف�ضل  �ملخاطر  �لقائم على 
�أ�ضا�ضيا  ركنا  ب��ات  و�ل��ذي  ملعاجلتها، 
ملعاجلة  ج��ه��وده��ا  �إط�����ار  يف  ل���ل���دول 
�لتهديد�ت ومو�طن �ل�ضعف وو�ضع 
لرفع  �ل����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �خل����ط����ط 
�ل��ق��در�ت. وق��ال �ضعادة  �لوعي وبناء 
�لعقوبات  �إد�رة  مدير  �ملناعي  ر��ضد 
�لتنفيذي  باملكتب  �مل�ضتهدفة  �ملالية 
للرقابة وحظر �لنت�ضار يف كلمة له: 
�ضل�ضلة  �ضمن  �لور�ضة  هذه  تاأتي   "
م��ن �ل��ور���س �لتي مت �لت��ف��اق عليها 
�لإرهاب  متويل  مكافحة  مركز  مع 
ب��ه��دف رفع  �مل��ت��ح��دًة،  ل���الأمم  �لتابع 
�لرقابية  �جل����ه����ات  ل�����دى  �ل����وع����ي 

�ملخاطر  على  �ملبنية  �ل��رق��اب��ة  ح��ول 
�لتز�م  ل�ضمان  �مل�ضتخدمة  و�لأدو�ت 
�ملوؤ�ض�ضات �ملالية مبتطلبات مكافحة 
غ�����ض��ل �لأم�������و�ل ومت���وي���ل �لإره������اب 
و�نت�ضار �لت�ضلح مبا يف ذلك �لرقابة 
تنفيذ  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع���ل���ى  �ل���ف���ع���ال���ة 

�لعقوبات �ملالية �مل�ضتهدفة".
" ت��ل��ت��زم دولة   : ���ض��ع��ادت��ه  و�أ�����ض����اف 
�لإمار�ت مبا يف ذلك �جلهات �لرقابية 
ع��ل��ى �مل��وؤ���ض�����ض��ات �مل��ال��ي��ة و�لأع���م���ال 
بتطبيق  �ملحددة  �ملالية  غري  و�ملهن 
�لعمل  جمموعة  ومعايري  تو�ضيات 
�لتو�ضيات  وبخا�ضة  ِ)ف��ات��ف(  �مل��ايل 
و�لنتائج �ملبا�ضرة   28 و  و27   26
�ل��ث��ال��ث��ة و�ل��ر�ب��ع��ة، وق���د ق���ام �ملكتب 
�لنت�ضار  وحظر  للرقابة  �لتنفيذي 

لتنفيذ  �ل���وط���ن���ي  �مل��ن�����ض��ق  ب�����ض��ف��ت��ه 
�لعقوبات �ملالية �مل�ضتهدفة بالتعاون 
مع �للجنة �لفرعية للرقابة، باإعد�د 
دليل تفتي�س متخ�ض�س للرقابة على 
�مل�ضتهدفة،  �ملالية  �لعقوبات  تنفيذ 
مبنية  حم�����ددة  م��ع��اي��ري  ي��ت�����ض��م��ن 
�أ�ضا�ضي  ب�ضكل  ترتبط  �ملخاطر  على 
و�لأعمال  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  بالتز�م 
و�ملهن غري �ملالية �ملحددة بالتجميد 
�لفوري دون تاأخري، وم�ضح وحتديث 
قاعدة بيانات �لعمالء بالإ�ضافة �إىل 
�لإبالغ عن حالت �لتطابق وحالت 
جهته  من  �لعقوبات".  من  �لتهرب 
�أنفلتمولريب  �أول��ري��ك  �ل�ضيد  �أثنى 
لدى  �لإره���اب  مكافحة  ق�ضم  رئي�س 
م���رك���ز م��ك��اف��ح��ة مت���وي���ل �لإره������اب 

�ل��ت��اب��ع ل���الأمم �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى جهود 
�مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��رق��اب��ة وحظر 
�لنت�ضار يف تنظيم هذه �لور�ضة �لتي 
�لوعي  رف���ع  يف  ف��اع��ل  ب�ضكل  ت�ضهم 
وت���ع���زي���ز �مل����ه����ار�ت و�ل���ت���ع���رف على 
�أدو�ت �لرقابة و�لإ�ضر�ف �ملبنية على 
�ملخاطر، و�لتي ت�ضكل �نطالقة لفهم 
جمال  يف  و�لإ�ضر�ف  �لرقابة  �أهمية 
�لأم�������و�ل ومتويل  غ�����ض��ل  م��ك��اف��ح��ة 
�لإره�����اب و�ن��ت�����ض��ار �ل��ت�����ض��ل��ح، ومدى 
تعر�س  م���ن  �حل����د  يف  م�����ض��اه��م��ت��ه��ا 
و�ملهن  و�لأع��م��ال  �مل��ال��ي��ة  �ملوؤ�ض�ضات 
�لإجر�مية،  لالأن�ضطة  �ملالية  غ��ري 
مب���ا ي��ت��م��ا���ض��ى م���ع ق������ر�ر�ت جمل�س 
و�لتو�ضيات  �ل��ع��الق��ة،  ذ�ت  �لأم����ن 
و�مل���ع���اي���ري �ل���دول���ي���ة �ل�������ض���ادرة عن 

جم��م��وع��ة �ل��ع��م��ل �مل�����ايل )ف���ات���ف(. 
وق��������دم م���������ض����ارك����ون م�����ن �خل������رب�ء 
و�ملخت�ضني يف �لور�ضة �لتي ��ضتمرت 
ملدة يومني، �أف�ضل �ملمار�ضات �ملتبعة 
و�لرقابة  �ل�����ض��ب��ط  �أن��ظ��م��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
�ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  حلماية  �لد�خلية 
و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة 

م���ن �ل���ض��ت��غ��الل يف ع��م��ل��ي��ات غ�ضل 
�أو  �لإره���������اب  مت���وي���ل  �أو  �لأم���������و�ل 
م�ضتوى  رفع  بهدف  �لت�ضلح  �نت�ضار 
و�لأعمال  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  �متثال 
باملعايري  �ملحددة  �ملالية  غري  و�ملهن 
�لدولية ب�ضكل عام ومتطلبات تنفيذ 
ب�ضكل  �مل�ضتهدفة  �مل��ال��ي��ة  �لعقوبات 

�لور�ضة  �أع��م��ال  �ضهدت  وق��د  خا�س. 
من  قيمة  م�ضاركة  �لأول  يومها  يف 
ق��ب��ل �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي م��ن جهات 
�حت���ادي���ة وحم��ل��ي��ة، و����ض��ت��ه��دف��ت يف 
�لقطاع  من  م�ضاركة  �لثاين  يومها 
و�ملهن  ب���الأع���م���ال  �مل��ع��ن��ي  �خل���ا����س 

�ملالية �ملحددة.

املكتب التنفيذي للرقابة وحظر االنت�شار ومركز مكافحة متويل االإرهاب 
يعقدان ور�شة حول الرقابة املبنية على املخاطر واالمتثال للمعايري الدولية 

•• هل�صنكي-وام:

�إىل  �عتمادها  �أور�ق  فكري،  حممود  �آمنة  �ضعادة  قدمت 
�ضفريًة  فنلند�،  جمهورية  رئي�س  نيني�ضتو  �ضاويل  فخامة 
غري مقيمة للدولة لدى �جلمهورية، وذلك خالل �ملر��ضم 

�لتي جرت بالق�ضر �لرئا�ضي يف �لعا�ضمة هل�ضنكي.
حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  ���ض��اح��ب  حت��ي��ات  �ضعادتها  ون��ق��ل��ت 
"حفظه �هلل" و�ضاحب  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
�إىل  �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، 

�لتقدم  م��ن  باملزيد  و�ضعبه  ل��ب��الده  ومتنياتهما  فخامته 
و�لزدهار.

�ضعادة  فنلند�  جمهورية  رئي�س  فخامة  حمل  جانبه  من 
بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �إىل  حتياته  �ل�ضفرية 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�ضاحب �ل�ضمو 
�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، ومتنياته لدولة 

�لإمار�ت حكومة و�ضعبا باملزيد من �لتطور و�لنماء.
ومتنى فخامته ل�ضعادة �ل�ضفرية �لتوفيق يف مهام عملها، 
وتطوير �لعالقات �لثنائية وتعزيزها يف خمتلف �ملجالت 

كل  لتقدمي  ب��الده  ��ضتعد�د  موؤكد�  �لبلدين،  جتمع  �لتي 
دعم ممكن لت�ضهيل مهامه.

دولة  بتمثيل  �ع��ت��ز�زه��ا  ع��ن  �ضعادتها  �أع��رب��ت  جهتها  م��ن 
تعزيز  على  وحر�ضها  فنلند�،  جمهورية  ل��دى  �لإم����ار�ت 
�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين وتفعيلها يف �ضتى �ملجالت، 

مبا ي�ضهم يف دعم �أو��ضر �ل�ضد�قة بني �لبلدين.
ومت خ����الل �ل��ل��ق��اء ����ض��ت��ع��ر����س جم�����الت �ل���ت���ع���اون بني 
تنميتها  �ضبل  وبحث  فنلند�،  وجمهورية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
ي��ح��ق��ق م�����ض��ال��ح وط��م��وح��ات �لبلدين  وت��ط��وي��ره��ا، مب���ا 

و�ل�ضعبني �ل�ضديقني.

�شفرية االإمارات غري املقيمة تقدم اأوراق اعتمادها اإىل رئي�س فنلندا

•• بوين�ش اآير�ش-وام: 

�ل��دول��ة لدى  �ل��ق��م��زي �ضفري  �ضيف ج��ول��ه  ع��ب��د�هلل  �ضعيد  ���ض��ع��ادة  �ل��ت��ق��ى 
و�لتنمية  �لقت�ضاد  وزي��ر  ما�ضا  �ضريخيو  معايل   ، �لأرج��ن��ت��ني  جمهورية 
�لإنتاجية و�لزر�عة �لأرجنتيني، وذلك يف مقر �لوز�رة يف �لعا�ضمة بوين�س 

�آير�س.
وجرى خالل �للقاء ��ضتعر��س �لعالقات �لثنائية، وبحث عدد من �ملو��ضيع 
�ل��ت��ع��اون بني  �ضبل تطوير  �جل��ان��ب��ان  ناق�س  كما  �مل�����ض��رتك،  �له��ت��م��ام  ذ�ت 

�لبلدين يف �ملجالت كافة، ول �ضيما يف �ملجالت �لقت�ضادية.

•• ال�صارقة-وام:

ن����ال �مل��ج��ل�����س �ل���ض��ت�����ض��اري لإم�����ارة 
مر�عية  م��وؤ���ض�����ض��ة  ل��ق��ب  �ل�����ض��ارق��ة 
لل�ضن بعد �إ�ضتيفائه لكافة �ملتطلبات 
�خلا�ضة  و�مل��ع��اي��ري  و�ل����ض���رت�ط���ات 
للفوز باللقب يف �إطار تكامل جهوده 
�لجتماعية  �خل���دم���ات  د�ئ�����رة  م���ع 
�ملتطلبات  كافة  تنفيذ  على  و�لعمل 
و�لنتهاء منها �لتز�ما منه وم�ضاهمة 
يف ت��وف��ري ك��اف��ة �خل��دم��ات �خلا�ضة 
كرمت  �ملنا�ضبة  وبهذه  �ل�ضن.  بكبار 
د�ئرة �خلدمات �لجتماعية �ملجل�س 
�ل�ضت�ضاري لإمارة �ل�ضارقة يف �إطار 
فعالياتها مللتقى خدمات كبار �ل�ضن 
يف  �لقا�ضمية  باجلامعة  عقد  �ل��ذي 
حفل نظمته بتلك �ملنا�ضبة . و ياأتي 
�ملجل�س  �أجن��ز  �أن  بعد  �لتكرمي  ه��ذ� 
م����ع مكتب  و�ل��ت��ن�����ض��ي��ق  ب���ال���ت���ع���اون 

و�لتابع  ل��ل�����ض��ن  م��ر�ع��ي��ة  �ل�����ض��ارق��ة 
لد�ئرة �خلدمات �لجتماعية �لعمل 
على تلبية �ملتطلبات و��ضتيفاء كافة 
وتنفيذها  �خل��ا���ض��ة  �ل����ض���رت�ط���ات 
لل�ضن  �مل���ر�ع���ي���ة  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  ب�����ض��اأن 
ل��ي��ك��ون م��ب��ن��ى �مل��ج��ل�����س و�ح�����د� من 
جهودها  فعلت  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات  ت��ل��ك 

لل�ضن.  مر�عية  موؤ�ض�ضة  لقب  لنيل 
و �أبدى �ضعادة �أحمد �ضعيد �جلرو�ن 
�ل�ضت�ضاري  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني 
�ع���ت���ز�ز �مل��ج��ل�����س ك�����ض��رح ب��رمل��اين يف 
و�لذي  �للقب  بهذ�  �ل�ضارقة  �إم���ارة 
ي�ضاف جلهود �إمارة �ل�ضارقة ب�ضكل 
�ضاحب  ب���ت���وج���ي���ه���ات  ل��ل��ع��م��ل  ع�����ام 

بن  �ضلطان  �لدكتور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
�ملجل�س  ع�����ض��و  �ل��ق��ا���ض��م��ي  حم��م��د 
�لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ض��ارق��ة م���ن �أجل 
�ل�ضارقة  �أر���س  على  �لن�ضان  خدمة 
�لقاطنني  �ح���ت���ي���اج���ات  وم�����ر�ع�����اة 
�لفئات  ل�ضيما  فئاتهم  بكافة  فيها 

�ملر�عية لل�ضن.

•• اأبوظبي -وام: 

تعمل موؤ�ض�ضة �لتنمية �لأ�ضرية �ضمن 
خ��دم��ة �ل��ت��و�زن ب��ني �لأ���ض��رة و�لعمل 
لتمكني  �لور�س،  تنفيذ عدد من  على 
�ل�ضليمة  �ملر�أة من �لتخطيط للحياة 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ق��ي��ادت��ه��ا ذ�ت���ي���اً، ورفع 
ق��در�ت��ه��ا و���ض��ق��ل م��ه��ار�ت��ه��ا لتحديد 
بالإ�ضافة  و�لأ���ض��رة،  �لعمل  �أول��وي��ات 
وذلك  �لأ����ض���ري  �لتمكني  ت��ع��زي��ز  �إىل 
وحتقيق  �ل��ت��و�زن  لتعزيز  منها  �ضعياً 
�ل�������ض���ع���ادة جل���م���ي���ع �أف���������ر�د �لأ�����ض����رة 

و�ملجتمع.
وت��ت��ن��اول ور����س �ل��ت��و�زن ب��ني �لأ�ضرة 
و�لعمل عدد�ً من �ملو��ضيع �ملجتمعية 
على  وت�ضجعهم  �لأف����ر�د  تخدم  �لتي 
�إت����ب����اع �مل���م���ار����ض���ات �ل���ت���ي حت��ق��ق لهم 
حياتهم  جم���الت  جميع  يف  �ل���ت���و�زن 
ور�ضة:  م��ن��ه��ا  و�مل��ه��ن��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
مهار�ت �لتو�زن بني �لأ�ضرة  "�كت�ضب 
�ل��ع��اط��ف��ي مفتاح  �ل����ذك����اء  و�ل���ع���م���ل، 
�لأ�ضرية  �أدو�رك  وح�����دد  �ل����ت����و�زن، 

ومهامك �لوظيفية".
وذكرت �ملدربة �ضلمى �ضياح �ملن�ضوري 
خالل ور�ضة " �كت�ضب مهار�ت �لتو�زن 

�مل�ضاركات  �أن  و�لعمل"،  �لأ���ض��رة  ب��ني 
وفقاً  �لأدو�ر  حتديد  كيفية  يتعلمن 
قر�ر�ت  �ت��خ��اذ  وكيفية  لأول��وي��ات��ه��ن، 
�لتف�ضيل بني �ملهام و�لأدو�ر �خلا�ضة 

بالأ�ضرة و�لعمل.
و�أ���ض��اف��ت ه��ن��اك �ل��ع��دي��د م��ن �لأدو�ر 
�لإن�������ض���ان يف خمتلف  ي���وؤدي���ه���ا  �ل���ت���ي 
ج����و�ن����ب �حل�����ي�����اة، وي���ع���ت���رب �ل���وع���ي 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة وج���و�ن���ب �حلياة  ب������الأدو�ر 
�مل��ت��ن��وع��ة �أم������ر�ً ي��ج��ع��ل �ل���ف���رد ينظر 
ما  وه��و  �ضمولية،  ن��ظ��رة  �حل��ي��اة  �إىل 

�ملتو�زن يف  �لنمو  ي�ضاعدنا يف حتقيق 
�إىل  للو�ضول  �حلياة  نو�حي  خمتلف 

�لنجاح �حلقيقي �ملتو�زن.
�لأدو�ر  �أن  ع��ل��ى  �مل��ن�����ض��وري  و�أك�����دت 
�حلياة  يف  �ضخ�س  ك��ل  م��ن  �مل��ط��ل��وب��ة 
ولي�ضت  وم��رت�ب��ط��ة  متكاملة  �أدو�ر 
�لعمل  يف  �مل������ر�أة  و�أدو�ر  م��ن��ف�����ض��ل��ة، 
جت��ع��ل��ه��ا ت��ت��ع��رف ع��ل��ى �ل���ع���دي���د من 
�ملر�أة  وت��ك��ون  �لجتماعية،  �ملتغري�ت 
�أثناء تربية �لأبناء، كذلك  �أكر وعياً 
�لجتماعي  �لتو��ضل  م��ه��ار�ت  تنمي 

�لأبناء  لرتبية  �ل��الزم��ة  و�ل��ت��ع��اط��ف 
�لالزمة  ن��ف�����ض��ه��ا  ه���ي  ت��ع��ت��رب  و�ل���ت���ي 

لتحقيق عالقات عمل جيدة.
وت�ضعى موؤ�ض�ضة �لتنمية �لأ�ضرية �إىل 
تفعيل جمموعة من �لفعاليات �ضمن 
�ضل�ضلة �لرب�مج و�خلدمات �لتعليمية 
�ملتنوعة  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
�ل��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا خالل 
�لتو��ضل  تعزيز  بهدف  وذل��ك  �ل��ع��ام، 
�لإيجابي وتنمية �ملهار�ت �لجتماعية 
�ملتنوعة لدى �أفر�د �لأ�ضرة و�ملجتمع.

•• اأبوظبي-وام: 

و�لبتكار  �لبحوث  "منحة  �لأوىل من  �لن�ضخة  �أبوظبي   - �ل�ضحة  د�ئ��رة  �أطلقت 
�لبحث  جهود  دع��م  �إىل  يهدف  مالياً  متوياًل  متثل  �لتي  �ل�ضحية"  �لرعاية  يف 
يف  بالقطاع  لالرتقاء  �ل�ضحية  �لرعاية  يف  �ملتخ�ض�ضون  يبذلها  �لتي  و�لبتكار 
�لرعاية  �لتناف�ضية و�لبتكار �ضمن منظومة  �إىل تعزيز  �ملنحة  �لإم��ارة. وتهدف 
و�إطالق  ر�ئ��دة  بحثية  م�ضروعات  تطوير  على  و�لت�ضجيع  �أبوظبي  يف  �ل�ضحية 
�ل�ضحية  �لرعاية  وموؤ�ض�ضات  من�ضاآت  �ضمن  مبتكرة  وخدمات  وتقنيات  منتجات 
�ل�ضحة -  د�ئ���رة  روؤي���ة  تر�ضيخ  �ملنحة �جل��دي��دة يف  �إط���الق  �لإم����ارة. وي�ضاهم  يف 
�ل�ضحية  �ل��رع��اي��ة  لقطاع  �مل�ضتوى  عاملية  منظومة  لتعزيز  �ل��ر�م��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي 
مزودي  ب��ني  و�لب��ت��ك��ار  �لبحث  جهود  لإث���ر�ء  �إطالقها  على  �ل��د�ئ��رة  حر�ضت  �إذ 
�بتكار�ت  وتطوير  �ل�ضريرية  �لبحوث  زخم  و�إث��ر�ء  و�ملبتكرين  �ل�ضحية  �لرعاية 
�أبوظبي. و�ضتدعم �ملنحة �لباحثني و�ملبتكرين ورو�د �لأعمال  �مللكية �لفكرية يف 
�لعاملني يف قطاع �لرعاية �ل�ضحية باأبوظبي لت�ضجيعهم على �إيجاد حلول فعالة 
�أمر��س  �لبحث  ويغطيان  رئي�ضيني  م�ضارين  �ضمن  �إحل��اح��اً  �لتحديات  لأك��ر 
و�لأمر��س  و�لزهامير  و�ل�ضرطان  �لدموية  و�لأوعية  �لغذ�ئي  و�لتمثيل  �لقلب 
على  ع��الوة  �مليكروبات  م�ضاد�ت  ومقاومة  �لنا�ضئة  �ملعدية  و�لأم��ر����س  �ل��ن��ادرة 
�ملزمنة  �لأم��ر����س  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  �لذكية  �مل�ضت�ضفيات  نحو  �ملوجهة  �لب��ت��ك��ار�ت 
و�إد�رتها. و�ضتدعم �ملنحة �لباحثني و�ملبتكرين ورو�د �لأعمال �إىل جانب من�ضاآت 

�لرعاية �ل�ضحية �لتي تتطلع لو�ضع ب�ضمة �إيجابية م�ضتد�مة يف قطاع �لرعاية 
�لرعاية  من�ضاآت  لأي من  �ضركاًء  �ملتقدمون  يكون  �أن  ويتعني  باأبوظبي  �ل�ضحية 
�ل�ضحية يف �أبوظبي ل�ضتكمال و�إر�ضال طلبات تقدمهم. وبرئا�ضة �لدكتورة �أ�ضماء 
– �أبوظبي  �ل�ضحة  د�ئ��رة  يف  و�لبتكار  �لأب��ح��اث  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �ملناعي 
نخبة  �أي�ضاً  ت�ضم  �لتي  �ل�ضحية  و�لبحوث  للتكنولوجيا  �أبوظبي  جلنة  �ضتتوىل 
من �أف�ضل �خلرب�ء مهمة تقييم �مل�ضاركات. وقالت �لدكتورة �أ�ضماء �ملناعي"توؤمن 
�لقيادة �لر�ضيدة بالدور �حليوي �لذي تلعبه جهود �لبحث و�لبتكار يف خمتلف 
�إمكانية  �جل��ه��ود  ه��ذه  تكفل  �إذ  �ل�ضحية  �لرعاية  قطاع  يف  ول�ضيما  �لقطاعات 
باأ�ضرها  �ل�ضحية  �لرعاية  �لرتقاء مبخرجاته مع حت�ضني كفاءة عمل منظومة 
�لإمارة  �أبوظبي لرت�ضيخ مكانة   - �ل�ضحة  د�ئ��رة  تبذلها  �لتي  �إط��ار �جلهود  ويف 
و�لباحثني  �ملبتكرين  دور  بتفعيل  نلتزم  و�لب��ت��ك��ار  �حل��ي��اة  لعلوم  ر�ئ���دة  كوجهة 
ومتكينهم من تويل دورهم �لبّناء يف جمتمعنا و�إطالق طاقات م�ضاريعهم بالكامل 
و�لتي متكن  �أبوظبي  توفرها  �لتي  �مل�ضجعة  �لعمل  بيئة  بها ويف �ضوء  و�لرتقاء 
�أفر�د �ملجتمع و�ل�ضركات على حد �ضو�ء من �لنمو و�لزدهار ي�ضعدنا �إطالق هذه 
�ملنحة �لتي �ضتو�ضع نطاق �إمكانات �لبحوث �ل�ضريرية يف �لإمارة و�ضتقدم ت�ضور�ً 
طلبات  لتلقي  قدماً  "نتطلع  و�أ�ضافت  �أبوظبي".  يف  �لفريدة  للم�ضاريع  جديد�ً 
�مل�ضاركة و�لطالع عليها وتقدمي �مل�ضورة و�لتوجيه �لالزمني جلميع �ملتقدمني 
ول�ضك �أن هذه �خلطوة تتوج �إجناز�ً لفتاً لقطاع �لرعاية �ل�ضحية يف حني توفر 

جلميع �ملتميزين يف �لعلوم و�لتكنولوجيا بيئة �ضحية للمناف�ضة و�لبتكار".

•• اأبوظبي-وام:

نظمت هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�ضالمة �لغذ�ئية مبقرها �لرئي�ضي ور�ضة ع�ضف 
ذهني ب�ضاأن �لأن�ضطة �ملقرتحة يف �لأر��ضي �لزر�عية �ضارك فيها عدد من ممثلي 
بهدف  وذلك  و�ل�ضياحة  و�لثقافة  �لقت�ضادية  و�لتنمية  و�لنقل  �لبلديات  دو�ئر 
�ملعنية يف  و�ملتطلبات �خلا�ضة مبز�ولتها ح�ضب مهام �جلهات  �لأن�ضطة  حتديد 
للهيئة  �ل�ضرت�تيجية  �لروؤية  �نطالقا من  �لور�ضة  هذه  وتاأتي  �أبوظبي.  �إم��ارة 
�لتوجهات  م��ع  يتو�فق  مب��ا  �ل��زر�ع��ي��ة  ب��الأر����ض��ي  �ل�ضتثمار  وت�ضجيع  لتوجيه 
�مل�ضتقبلية حلكومة �أبوظبي، بحيث ل يكون هناك تاأثري على مهام و�خت�ضا�ضات 
�لهيئة و�جلهات �ملحلية باإمارة �بوظبي وخا�ضة جو�نب �لأمن �حليوي و�ل�ضالمة 

�لغذ�ئية. وناق�س �مل�ضاركون يف �لور�ضة مقرتح �لأن�ضطة �لنباتية و�أن�ضطة �لروة 
�ل�ضماح  ميكن  و�ل��ت��ي  �لرتفيهية  و�لأن�����ض��ط��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�لأن�����ض��ط��ة  �حل��ي��و�ن��ي��ة 
�مل�ضتد�مة  �لتنمية  عجلة  دف��ع  يف  ي�ضاهم  مبا  �لزر�عية  �لأر����ض��ي  يف  مبز�ولتها 
تنظيم  �أن  �لغذ�ئية  و�ل�ضالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  و�أك��دت  �أبوظبي.  باإمارة 
ممار�ضة �لأن�ضطة يف �لأر��ضي �لزر�عية ي�ضاعد وي�ضهم يف تعزيز �لتنمية �لزر�عية 
�مل�ضتد�مة و�ل�ضتغالل �لأمثل للمو�رد �لطبيعية يف �إمارة �أبوظبي، مما يوؤدي �إىل 
زيادة م�ضاهمة �ملز�رع �ملحلية يف تعزيز منظومة �لأمن �لغذ�ئي و�حليوي وتوفري 
�لأن�ضطة  ممار�ضة  تنظيم  �أن  حيث  عالية،  ج��ودة  وذ�ت  �آم��ن��ة  زر�ع��ي��ة  منتجات 
�ل�ضالمة  ومتطلبات  �حل��ي��وي  �لأم���ن  ���ض��روط  بتطبيق  �مل���ز�رع  �ل��ت��ز�م  �ضي�ضمن 

�لغذ�ئية و�إنفاذ �لقو�نني و�لت�ضريعات ذ�ت �ل�ضلة يف هذ� �ل�ضاأن.

�شفري االإمارات يلتقي وزير االقت�شاد 
والتنمية االإنتاجية والزراعة االأرجنتيني

تكرمي اإ�شت�شاري ال�شارقة بعد فوزه بلقب موؤ�ش�شة مراعية لل�شن

التنمية االأ�شرية تطلق ور�شا للتوازن بني االأ�شرة والعمل

اإطالق الن�شخة االأوىل من منحة البحوث واالبتكار يف الرعاية ال�شحية 

ور�شة عمل حول االأن�شطة املقرتحة يف االأرا�شي الزراعية باأبوظبي

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :حمل حممد �مام للحام و�حلد�دة

رخ�ضة رقم:CN 1039255 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�ضافة حممد خوكون حممد �مام �ضريف

تعديل وكيل خدمات / حذف نا�ضر حممد عبد�حلى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�ضم جتاري من/ حمل حممد �مام للحام و�حلد�دة

MOHAMMED IMAM WELDING & BLACKSMITH FOUNDRY

�إىل/ حمل حممد �مام للحام و�حلد�دة - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
MOHAMMED IMAM WELDING & BLACKSMITH FOUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :عرب �ملحيط لتاجري �ل�ضيار�ت - �ضركة 

�ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م رخ�ضة رقم:CN 1004265 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�ضم جتاري من/ عرب �ملحيط لتاجري �ل�ضيار�ت - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

TRANS OCAAN RENT A CAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ عرب �ملحيط لتاجري �ل�ضيار�ت - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

TRANSOCEAN RENT A CAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنو�ن / من �أبوظبي �بو ظبي - �ضارع �لظفرة - بناية يو�ضف عمري بن يو�ضف 

�إىل �أبوظبي �لد�نة �ضرق 18-2 259827 259827 يو�ضف عمري  يو�ضف �حمد

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

فقدان �شهادات اأ�شهم العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

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

الكعبي  يا�سر  اهلل  عبد  حممد  �سعيد   -  1
 �سهادة رقم ASMAK177708 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

الكعبي  يا�سر  اهلل  عبد  حممد  يا�سر   -  2
 �سهادة رقم ASMAK177709 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

الكعبي  يا�سر  اهلل  عبد  حممد  مرمي   -  3
 �سهادة رقم ASMAK177710 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

الكعبي  يا�سر  اهلل  عبد  حممد  امنة   -  4
 �سهادة رقم ASMAK177711 عدد الأ�سهم 1200 �سهم 

الكعبي  يا�سر  اهلل  عبد  حممد  احمد   -  5
 �سهادة رقم ASMAK177712 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

الكعبي  يا�سر  اهلل  عبد  حممد  اهلل  عبد   -  6
 �سهادة رقم ASMAK177665 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

اهلل  عبد  �سعيد  امنه   -  7
 �سهادة رقم ASMAK177666 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

الكعبي  يا�سر  اهلل  عبد  حممد  اهلل  عبد  حميد   -  8
 �سهادة رقم ASMAK177667 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

على  الت�سال  اأو  اع��اله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدهم  ممن  الرجاء 
موبايل رقم 0508089339 م�سكورا.

حممد   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
باك�ضتان     ، ري����ا�����س  �ع����ج����از 
�ضفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
)1518631KN(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0581132247

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / حممد مو�ضى 
�ضليمان �ل�ضنيكات ، �لردن 
�ضفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
)015839P(  رق��������م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ض���ال 

0504993876

فقدان جواز �شفر

�مل�����دع�����و / ج���ري�ل���د  ف���ق���د 
�جلن�ضية  �وغ���ن���د�   ، ك���ات���و 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )0 0 8 0 7 3 1 3 A (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ض���ال 

0547273906

فقدان جواز �شفر
وقا�س  حممد   / �ملدعو  فقد 
باك�ضتان     ، خ����ان  ن�����و�ب  ز�ر 
�ضفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
)6318741CB(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0586354608

فقدان جواز �شفر
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العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :تالل �ل�ضرق لل�ضيانة 

CN  قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لعامة رخ�ضة رقم:2952044 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع 

 �إ�ضافة عي�ضى فهد عي�ضى علي بن عفر�ر %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع 

حذف علي عبد�هلل �ضعيد �ضامل �لكتبي
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :ردفورد لإ�ضت�ضار�ت �ملو�رد �لب�ضرية

رخ�ضة رقم:CN 2583590 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة �ياز �حمد فر�ز  %100

تعديل مدير / �إ�ضافة �ياز �حمد فر�ز
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف مبارك على كر�مه عي�ضه �لعامرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 10000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�ضم جتاري من/ ردفورد لإ�ضت�ضار�ت �ملو�رد �لب�ضرية
REDFORD HUMAN RESOURCE CONSULTANCY

�إىل/ ردفورد لإ�ضت�ضار�ت �ملو�رد �لب�ضرية - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
REDFORD HUMAN RESOURCE CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :�ملرز�م خلدمات �لبيئة و�لنقليات �لعامة 

- �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م 
رخ�ضة رقم:CN 1154050 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

�ل�ضخ�س  �لعامة - �ضركة  �لبيئة و�لنقليات  �ملرز�م خلدمات  �إ�ضم جتاري من/  تعديل 
�لو�حد ذ م م

 AL MERZAAM ENVIRONMENT AND TRANSPORTS SERVICES1111

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 �إىل/ �ملرز�م خلدمات �لبيئة و�لنقليات �لعامة - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
 AL MERZAAM ENVIRONMENT AND TRANSPORTS SERVICES

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :موؤ�ض�ضة جوهرة �لبحر لتجارة �لقم�ضة 

 رخ�ضة رقم:CN 1129476 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة �ضيف نو�ب كرمي د�د �لبلو�ضى  %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضهيل �ضامل حمد ركا�س �لعامرى
تعديل �إ�ضم جتاري من موؤ�ض�ضة جوهرة �لبحر لتجارة �لقم�ضة

JAWHART AL BAHAR TEXTILES TRADING
�إىل/ كافترييا جوهرة �لبحر

JAWHART AL BAHAR CAFETERIA
 تعديل ن�ضاط / �إ�ضافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا(  5610003

 تعديل ن�ضاط / �إ�ضافة م�ضروبات باردة و �ضاخنة  5630004
 تعديل ن�ضاط / �إ�ضافة جتهيز �لفطائر و�ملعجنات  5621004

 تعديل ن�ضاط / حذف بيع �ملن�ضوجات و�لأقم�ضة - بالتجزئة  4751001
 تعديل ن�ضاط / حذف خياطة �ملالب�س �لرجالية �لعربية  1410903

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
�أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :مطعم حممد ر�ضو�ن

رخ�ضة رقم:CN 1121585 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�ضافة حممد ر�ضو�ن �حمد �لرحمن

تعديل وكيل خدمات / حذف �ضالح �ضليم �لدوده �ضليم �لعامرى
تعديل ر�أ�س �ملال / من 0 �إىل 50000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�ضم جتاري من/ مطعم حممد ر�ضو�ن

MOHAMMED RIDWAN RESTAURANT
�إىل/ حمل حممد ر�ضو�ن لبيع �لدو�جن �ملذبوحة �لطازجة بالتجزئة - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
 MOHAMMED RIDWAN RETAIL SALE OF SLAUGHTERED

FRESH POULTRY SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ضاط / �إ�ضافة بيع �لدو�جن �ملذبوحة �لطازجة - بالتجزئة  4721010

 تعديل ن�ضاط / حذف مطعم  5610001
�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
�أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :بريتو كافيه

رخ�ضة رقم:CN 2550319 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�ضم جتاري من/ بريتو كافيه

BRITO CAFE

�إىل/ �ضاي �ضباب ليف كافيه

  SHAI SHABAB LIVE CAFE  

د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

�لتنمية �لقت�ضادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل 

�أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق 

حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :حمامايا لرتكيب �لملينوم و�لزجاج ذ.م.م 

 رخ�ضة رقم:CN 1853145 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة حممد �ضاحاجاهان �ضديق �لرحمن %100

تعديل مدير / �إ�ضافة حممد �ضاحاجاهان �ضديق �لرحمن
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف فخر �ل�ضالم �ضاه علم

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد �ضاحاجاهان �ضديق �لرحمن
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف منى حممد �ضعيد �لكلبانى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�ضم جتاري من/ حمامايا لرتكيب �لملينوم و�لزجاج ذ.م.م
MUHAMAYA ALUMINUM AND GLASS FIXING L.L.C

�إىل / حمامايا لرتكيب �لملينوم و�لزجاج �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
MUHAMAYA ALUMINUM AND GLASS FIXING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
�ضبعة �أيام من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
�ضركة   - �لكرتونية  للحماية  جيت  :�ضايرب  �ل�ضادة   / باأن  �لإقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م   رخ�ضة رقم:CN 2160566 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حممد عبد�هلل �لدوده بوته �حلر�ضو�ضى من مالك �إىل �ضريك

 تعديل ن�ضب �ل�ضركاء / حممد عبد�هلل �لدوده بوته �حلر�ضو�ضى من 100 % �إىل %45
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حممد عبد�هلل �لدوده بوته �حلر�ضو�ضى من مالك �إىل مدير

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء / حممد عبد�هلل �لدوده بوته �حلر�ضو�ضى من 100 % �إىل %0
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة بي�س تك قروب - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

PACE TECH GROUP - SOLE PROPRIETOSHIP L.L.C.

تعديل ر�أ�س �ملال / من 10000 �إىل 300000
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة
تعديل �إ�ضم جتاري من/ �ضايرب جيت للحماية �لكرتونية - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
CYBER GATE DEFENSE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �ضايربجيت للحماية �لكرتونية ذ.م.م
 CYBER GATE DEFENS L.L.C. - 

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
�أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :كيوت فلور لل�ضيانة �لعامة

رخ�ضة رقم:CN 3790522 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة حممد طارق ميه حممد �بو�لكالم  %100

تعديل مدير / �إ�ضافة حممد طارق ميه حممد �بو�لكالم
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف �حمد على ��ضلم مرعى �لكثريى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�ضم جتاري من/ كيوت فلور لل�ضيانة �لعامة
CUTE FLOWER GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ كيوت فلور لل�ضيانة �لعامة - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
CUTE FLOWER GENERAL MAINTENANCE- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
�ضركة   - �ل�ضيار�ت  لتلميع وزينة  �لق�ضيم  �ل�ضادة :خط   / باأن  �لإقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م    رخ�ضة رقم:CN 2677726 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة ناجيه مبارك على �حلميد %100

تعديل مدير / �إ�ضافة ناجيه مبارك على �حلميد
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف زين �هلل عاتق �حمد �حلد�د

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف هز�ع �مني نا�ضر حو�تان �مل�ضعبي
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف �حمد نا�ضر على عمر�ن عبد�هلل

تعديل ر�أ�س �ملال / من 150000 �إىل 100000
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�ضم جتاري من/ خط �لق�ضيم لتلميع وزينة �ل�ضيار�ت - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
KHAT ALQASSIM CAR POLISHING AND ACCESSIORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ خط �لق�ضيم جتارة زينة و�ك�ض�ضو�ر�ت �ل�ضيار�ت - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
KHAT ALQASSIM CARS ACCESSORIES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
ثالثون يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :توب �أن خدمات تو�ضيل

رخ�ضة رقم:CN 4432745 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة �ضيا �لرحمان �هلل د�د خان  %25

 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة حممد �لطاف حممد �ضادق  %24
تعديل مدير / �إ�ضافة حممد �لطاف حممد �ضادق

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / خالد جمعه �ضعيد نا�ضر �لقبي�ضى من مالك �إىل �ضريك
 تعديل ن�ضب �ل�ضركاء / خالد جمعه �ضعيد نا�ضر �لقبي�ضى من 100 % �إىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال / من 1000 �إىل 5000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

تعديل �إ�ضم جتاري من/ توب �أن خدمات تو�ضيل
TOP ON DELIVERY SERVICES

�إىل/ توب �أون خلدمات تو�ضيل �لطلبات ذ.م.م
TOP ON ORDER DELIVERY SERVICES L.L.C

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
�أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :�ملارينا لد�رة �لفنادق 

 رخ�ضة رقم:CN 2240314 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة �ملارينا �لقاب�ضة - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

Almarina Holding - Sole Proprietorship L.L.C.

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ل�ضيد حممد خلفان حممد خلفان �لهاملى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 1000000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�ضم جتاري من/ �ملارينا لد�رة �لفنادق

AL MARINA HOTEL MANAGEMENT

�إىل/ �ملارينا لد�رة �لفنادق - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
ALMARINA HOTEL MANAGEMENT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
�أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :دربار للطباعة وت�ضوير �مل�ضتند�ت 

 رخ�ضة رقم:CN 3810305 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة حممد عمر�ن حممد ي�ضن %100

تعديل مدير / �إ�ضافة حممد عمر�ن حممد ي�ضن
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف ح�ضن يو�ضف �ضالح �حلمادى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�ضم جتاري من/ دربار للطباعة وت�ضوير �مل�ضتند�ت
DORBAR TYPING AND PHOTOCOPYING OFFICE

�إىل/ دربار للطباعة وت�ضوير �مل�ضتند�ت - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
DORBAR TYPING AND PHOTOCOPYING OFFICE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
�أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :مطعم نور �ل�ضام

رخ�ضة رقم:CN 2484042 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة حممد حممد على �لبدرى عمر  %60

 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة فرح يحيى عيا�س  %40
تعديل مدير / �إ�ضافة فرح يحيى عيا�س

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف جمعه �ضامل مبارك �ضامل �ملن�ضورى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 200000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة
تعديل �إ�ضم جتاري من/ مطعم نور �ل�ضام

NOOR AL SHAM RESTAURANT
�إىل/ مطعم نور �ل�ضام ذ.م.م

  NOOR AL SHAM RESTAURANT L.L.C.

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/فالكون 

�أوتو بلوق للدعاية و�لنتاج
CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�ضة رقم:2933590 

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/مطعم 

فري�س بيي�س
CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�ضة رقم:3014010 

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
�لنجارة  وكيل خان عبد�حلي لعمال  :موؤ�ض�ضة  �ل�ضادة   / باأن  �لإقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

و�حلد�دة  رخ�ضة رقم:CN 1117082 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�ضافة وكيل خان عبد�خلى

تعديل وكيل خدمات / حذف حمد بطى �ضامل �ضعيد �لعامرى
تعديل ر�أ�س �ملال / من 0 �إىل 100000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة وكيل خان عبد�حلي لعمال �لنجارة و�حلد�دة

WAKEEL KHAN ABDULHAI REINFORCED SMITHERY & CARPENTRY WORKS EST

�إىل/ وكيل عبد�حلي لعمال �لنجارة و�حلد�دة - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
  WAKEEL ABDULHAI REINFORCED SMITHERY & CARPENTRY WORKS -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
�أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :وي كري لتجارة قطع غيار ومكائن �لور�س ذ.م.م  

رخ�ضة رقم:CN 1941553 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة �رون �ضاندر�ن بيالى %100

تعديل مدير / �إ�ضافة �رون �ضاندر�ن بيالى
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف �رون �ضاندر�ن بيالى

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد عيد حممد �ضعيد �ملن�ضورى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�ضم جتاري من/ وي كري لتجارة قطع غيار ومكائن �لور�س ذ.م.م

WE CARE MACHINE & SPARE PARTS TRADING L.L.C

�إىل/ وي كري لتجارة قطع غيار و مكائن �لور�س - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
WE CARE MACHINE & SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
�ضبعة �أيام من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :متكني للمحاماة و�ل�ضت�ضار�ت �لقانونية 

- �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

رخ�ضة رقم:CN 1318075 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�ضم جتاري من/ متكني  للمحاماة و�ل�ضت�ضار�ت  �لقانونية - �ضركة �ل�ضخ�س 

�لو�حد ذ م م

TAMKEEN LAWYERS & LEGAL CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل / حبيب �حلو�ضني للمحاماة و �ل�ضت�ضار�ت �لقانونية - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

HABIB ALHOSANI LAWYERS & LEGAL CONSULTANTS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :�ضيلفر د�ميوند لأعمال �لديكور

رخ�ضة رقم:CN 1161823 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�ضافة �مل�ضطفى حبون

تعديل وكيل خدمات / حذف �ضيف ر��ضد �حمد بن حمدون �ل�ضحى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�ضم جتاري من/ �ضيلفر د�ميوند لأعمال �لديكور

SILVER DIAMOND DECORATION

�إىل/ �ضيلفر د�ميوند لأعمال �لديكور - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
SILVER DIAMOND DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ضاط / �إ�ضافة �أعمال تنفيذ �لت�ضميم �لد�خلي )�لديكور(  4330015
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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�مل�ضوؤولني  كبار  من   12 من  �أك��ر  �إن  مطلعة  م�ضادر  ت�ضعة  قالت 
�ملا�ضي  �ل��ع��ام  ت��ع��ر���ض��و�  �لإن��دون��ي�����ض��ي��ني  و�لع�ضكريني  �حل��ك��وم��ي��ني 

ل�ضتهد�ف برب�مج جت�ض�س �ضممتها �ضركة مر�قبة �إ�ضر�ئيلية.
�أن���ه���م ت��ع��ر���ض��و� �أنف�ضهم  و�أو����ض���ح���ت ���ض��ت��ة م���ن �مل�����ض��ادر ل���روي���رتز 
��ضتهد�فهم  ج��رى  م��ن  ب��ني  م��ن  �أن  �مل�����ض��ادر  وذك���رت  لال�ضتهد�ف. 
و�ضخ�ضيات  هارتارتو  �إي��رلجن��ا  �لقت�ضادية  �ل�ضوؤون  تن�ضيق  وزي��ر 
فى  وم�ضت�ضارين  �ث��ن��ني  �إقليميني  ودبلوما�ضينينْ  ك��ب��رية  ع�ضكرية 
�ضتة من  وقال  �لإندوني�ضيتني.  و�ل�ضوؤون �خلارجية  �لدفاع  وز�رت��ي 
�إنهم  لرويرتز  �مل�ضتهدفني  �لإندوني�ضيني  و�مل�ضت�ضارين  �مل�ضوؤولني 
تلقو� ر�ضالة بالربيد �لإلكرتوين من �ضركة �آبل يف نوفمرب ت�ضرين 
�لثاين 2021 لإبالغهم باأن �ل�ضركة تعتقد �أن �مل�ضوؤولني “يجري 

��ضتهد�فهم من جانب مهاجمني ترعاهم دول«.
ومل تك�ضف �أبل عن هويات �أو عدد �مل�ضتخدمني �مل�ضتهدفني. ورف�ضت 
متلقي  �أن  �أم��ن��ي��ون  وب��اح��ث��ون  �أب���ل  و�أو���ض��ح��ت  تعليق.  ب���اأي  �لإدلء 
�إنرتي(  )فور�ضد  برنامج  با�ضتخد�م  ��ضتهد�فهم  جرى  �لتحذير�ت 
�لإ�ضر�ئيلية  �إن.�إ������س.�أو  جمموعة  ت�ضتخدمه  متقدم  برنامج  وه��و 
وكالت  مل�ضاعدة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ملر�قبة  تقنيات  بيع  يف  �ملتخ�ض�ضة 
مرئي  غ��ري  وب�ضكل  ُب��ع��د  ع��ن  �ل�ضيطرة  على  �لأج��ن��ب��ي��ة  �مل��خ��اب��ر�ت 
�إلكرتونية  �ضركة  ط��ورت  فقد  لرويرتز،  ووفقا  �آيفون.  �أجهزة  على 

�إ�ضر�ئيلية �أخرى هي )كو�درمي( �أد�ة �خرت�ق متطابقة تقريبا.

�أعلن زعيم �لنف�ضاليني �ملو�لني لرو�ضيا يف منطقة دونيت�ضك دني�س 
يف  “حما�ضرة جزئيا”  �لرو�ضية  �لقو�ت  �أن  �أم�س �جلمعة  بو�ضيلني 
بلدة ليمان �لأوكر�نية و�أن �جلنود �لأوكر�نيني ي�ضتعيدون قرى يف 
�ملنطقة. وقال على و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي “�لأنباء �لقادمة من 
ليمان مقلقة. يف هذه �للحظة، ليمان حما�ضرة جزئيا”، م�ضيفا �أن 

قريتني قريبتني “خرجتا عن �ضيطرتنا �لكاملة«.
خالل  �أ�ضبوعني  ليمان  على  �لرو�ضية  �ل��ق��و�ت  �ضيطرة  و��ضتغرقت 
يف  �لأوك���ر�ين  �جلي�س  قبل  من  �ملحتملة  ��ضتعادتها  وتاأتي  �لربيع. 
�أثناء  �أوكر�نية  �أربع مناطق  وقت ت�ضتعد رو�ضيا لإعالن ر�ضميا �ضم 
حفل مرتقب يف وقت لحق . وتقع ليمان يف �ضمال دونيت�ضك �لتي 
�أعلنت مو�ضكو باأنها �ضتكون �ضمن �ملناطق �لأربع �لتي ت�ضمها رغم 
�أن قو�تها ل ت�ضطري �إل على جزء منها. و�أفاد بو�ضيلني باأن �لقو�ت 
�لأوكر�نية “حتاول �أن تطغى بكل قوتها على هذ� �حلدث �لتاريخي 
بالن�ضبة �إلينا«. و�أ�ضاف “جنودنا يقاتلون. ن�ضتدعي قو�ت �لحتياط 
وعلينا �ل�ضمود لكن �لعدو �أر�ضل �أي�ضا قو�ت كبرية«. و�أكدت �لقو�ت 
�لأوكر�نية بدورها باأنها باتت على م�ضارف ليمان، م�ضرية �إىل �أنها 

��ضتعادت قرية قريبة تقع على بعد خم�ضة كيلومرت�ت فقط.
 

وجهت �لتهمة ر�ضميا يف �لوليات �ملتحدة �إىل خبري يف �أمن �لإنرتنت 
�لأم��ريك��ي��ة وزوج���ني يعمالن يف  �لقومي  �لأم���ن  وك��ال��ة  عمل حل�ضاب 
دول  �إىل  �ضرية  معلومات  بيع  مبحاولة  �جلي�س  يف  �ل�ضحي  �مل��ج��ال 
�أجنبية يف ق�ضيتني منف�ضلتني. ويف �لق�ضية �لأوىل، �أوردت وز�رة �لعدل 
�أقل  �أن جاريه �ضيبا�ضتيان د�لكه )30 عاما( عمل  �لأمريكية يف بيان 
من �أربعة �أ�ضابيع حل�ضاب وكالة �لأمن �لقومي قبل �أن ي�ضتقيل فجاأة 
يف نهاية حزير�ن-يونيو متذرعا بدو�ع عائلية. وخالل هذه �لأ�ضابيع 
�ضخ�س  على  بيعها  لحقا  عر�س  �ل�ضرية  فائقة  وثائق  طبع  �لأرب��ع��ة 
عميال  �حلقيقة  يف  ك��ان  �أن��ه  غ��ري  �أجنبية  حلكومة  عميل  �أن��ه  �عتقد 
من  د�لكه  وتو��ضل  �آي(.  بي  )�إف  �لفدر�يل  �لتحقيقات  ملكاتب  �ضريا 
خالل موقع على �لويب �ملظلم )د�رك ويب( �أن�ضاأه جهاز �ل�ضتخبار�ت 
�خلارجية �لرو�ضي �لرئي�ضي، بح�ضب تقرير عن �لتحقيق قدمه �لإف 
بي �آي �إىل �ملحكمة، وطلب 85 �ألف دولر لقاء �لوثائق كاملة، فتلقى 
دولر�.   11422 �إح��د�ه��ا  قيمة  بلغت  �مل�ضفرة  بالعملة  دفعات  ث��الث 
�لوثائق  لت�ضليم  ي�ضتعد  كان  فيما  ك��ول��ور�دو  بولية  دينفر  و�أوق��ف يف 
ويو�جه عقوبة �لإعد�م �أو �ل�ضجن �ملوؤبد. ويف �لق�ضية �لثانية، وجهت 
�لتهمة ر�ضميا �خلمي�س �إىل �لطبيبة �لع�ضكرية �ملتحولة جن�ضيا جامي 
�لناطقة  �لتخدير  �خت�ضا�ضية  غابرياليان  �آن��ا  وزوج��ت��ه��ا  ه��ري  يل 
بالرو�ضية يف جامعة جونز هوبكينز مبحاولة بيع معلومات �ضرية حول 

�ضحة ع�ضكريني وم�ضوؤولني �أمريكيني �إىل رو�ضيا.

عوا�صم

جاكارتا

مو�سكو

وا�سنطن

متهمًا بق�شية الت�شفري يف تون�س  820
•• تون�ش-وكاالت

ت�ضفري  ق�ضية  بخ�ضو�س  �لت��ه��ام��ات  �إن  تون�س  يف  ق�ضائي  م�����ض��وؤول  ق��ال 
�إرهابيني �إىل �ضوريا طالت 820 �ضخ�ضاً من بينهم �ضيا�ضيني.

�حلبيب  بالعا�ضمة  �ل�ضتئناف  حمكمة  با�ضم  �لر�ضمي  �ملتحدث  و�أو���ض��ح 
�لطرخاين �إنه من �ملرجع �أن يزيد �لعدد عن ذلك.

وقبل �أ�ضبوع خ�ضع رئي�س حركة �لنه�ضة �لإخو�نية ر��ضد �لغنو�ضي ونائبه 
رئي�س �حلكومة �لأ�ضبق علي �لعري�س ونو�ب �آخرون من �حلزب للتحقيق 
�لتحقيق  ��ضتكمال  �إىل حني  �لقا�ضي عدم �حتجازهم  �لق�ضية ثم قرر  يف 

معهم يف جل�ضات ��ضتماع ثانية بعد �أ�ضابيع.
من  �ضخ�ضاً   39 �ضمل  �ل��ذي  �لقا�ضي  ق��ر�ر  �لعامة طعنت يف  �لنيابة  لكن 
�ضركة  رئي�س  فريخة  حممد  �لنه�ضة  ح��رك��ة  ع��ن  �ل�ضابق  �لنائب  بينهم 
“�ضيفاك�س” �خلا�ضة للطري�ن، حيث ي�ضتبه بتورطها يف نقل �إرهابيني �إىل 

تركيا عرب رحالت منظمة قبل �أن يت�ضللو� من هناك �إىل �ضوريا.
“�ضتنظر  �خلمي�س  �خل��ا���ض��ة  �إم”  �إف  “�ضم�س  لإذ�ع����ة  �ل��ط��رخ��اين  وق���ال 

حمكمة �ل�ضتئناف يف طلب �لنيابة �لطعن يف �لقر�ر«.
�لنز�ع  مناطق  يف  للقتال  �ضافرو�  م��ن  ع��دد  �حلكومة  ق��درت   2017 ويف 
باخلارج بنحو ثالثة �آلف �ضخ�س معظمهم يف �ضوريا بينما ذكرت تقارير 

دولية �أعد�د�ً �أكرب.
وقالت �لد�خلية يف تلك �لفرتة �إن قر�بة 800 عادو� �إىل تون�س.

تون�س يف  و�ضعته  �ل��ذي  �لأم���و�ل  �لإره���اب وغ�ضل  قانون مكافحة  وي�ضمح 
�أعمال  يف  �ملتورطني  مبالحقة  �لأوروب��ي��ة،  للمعايري  لال�ضتجابة   2015

�إرهابية يف �خلارج و�إخ�ضاعهم �إىل حماكمات يف تون�س.

نا�شونال ريفيو: ثالثة عوامل قد تدعم املحتجني يف اإيران

تفجريات نورد �شرتمي.. هل الهدف اقت�شادي اأم �شيا�شي؟

اأوزبك�شتان لن ترحل الرو�س الفارين من التجنيد االإجباري هل ت�شقط ليز ترا�س يف 2023؟
•• ط�صقند-رويرتز

قالت حكومة ط�ضقند �أم�س �جلمعة �إن �أوزبك�ضتان لي�س لديها �أي خطط لرتحيل �لرو�س �لذين يفرون ب�ضكل جماعي 
�إىل �آ�ضيا �لو�ضطى للتهرب من �لتجنيد �لإجباري و�ضط حملة مو�ضكو �لع�ضكرية يف �أوكر�نيا. وغادر مئات �لآلف من 
�ملا�ضي. وتوجه  �لأ�ضبوع  بتعبئة جزئية  بوتني  �لرئي�س فالدميري  �أمر  �أن  رو�ضيا منذ  بع�ضهم مع عائالتهم،  �لرجال، 
�لو�ضطى. ومع  �آ�ضيا  �ل�ضابق يف  �ل�ضوفيتي  وقاز�خ�ضتان وغريها من جمهوريات �لحتاد  �أوزبك�ضتان  �إىل  �لعديد منهم 
ذلك، ل يز�ل بع�س �ملتهربني من �لتجنيد قلقني ب�ضاأن �ضالمتهم يف تلك �لبلد�ن ب�ضبب �لعالقات �لوثيقة �لتي تربط 
حكوماتها مبو�ضكو. وقالت وز�رة خارجية �أوزبك�ضتان يف بيان �إنها ما ز�لت ملتزمة باملبادئ �ملتمثلة يف �حرت�م �ضيادة �لدول 
�لأخرى و�ضالمة �أر��ضيها وتوؤيد �لت�ضوية �ل�ضلمية للنز�ع يف �أوكر�نيا. و�أ�ضافت “.. �لأجانب �لذين مل يخالفو� �لقانون 
ل يخ�ضعون للرتحيل �لق�ضري«. ومل تذكر �أوزبك�ضتان عدد �لرو�س �لذين و�ضلو� �إىل �لبالد منذ �إعالن �لتعبئة. وقالت 
قاز�خ�ضتان �ملجاورة �إنها �ضهدت و�ضول حو�يل 100 �ألف �ضخ�س. وقام �مل�ضوؤولون يف �أوزبك�ضتان هذ� �لأ�ضبوع بتوبيخ 

ر�ق�س باليه رو�ضي ب�ضبب �أد�ئه لأغنية يف ط�ضقند قد ُينظر �إليها على �أنها تدعم �ملجهود �حلربي �لرو�ضي.
 

�لعام، فاإن �حتمال �أن تغادر د�ونينج �ضرتيت يف عام 2023 �أعلى 
بكثري، بن�ضبة تبلغ حو�يل 60%.

ري�ضي  �ل�ضابق  �خل��ز�ن��ة  وزي��ر  �إن  للمر�هنات  لدبروك�س  وقالت 
�ضوناك يف �ضد�رة من �ضيخلف تر��س، �إىل جانب كيمي بادينو�س، 
وزيرة �لتجارة �لدولية، ورئي�س �لوزر�ء �ل�ضابق بوري�س جون�ضون 

كمناف�ضني حمتملني.
ول يعتد ب�ضكل تام باحتمالت �ملر�هنة كدليل موثوق فيه على 
�لكيفية �لتي �ضوف تت�ضكل بها �لأحد�ث �ل�ضيا�ضية �لتي ي�ضعب 
متو��ضع من  ع��دد  نظر  عك�س وجهات  �إىل  بل متيل  بها،  �لتنبوؤ 
باأ�ضو�ق  �ل�ضيولة مقارنة  لديهم م�ضتويات متدنية من  �لعمالء 

�أخرى.

•• لندن-وكاالت

متز�يد�ً  �ح��ت��م��اًل  ت��ر����س  ل��ي��ز  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وزر�ء  رئي�ضة  ت��و�ج��ه 
حيث  �ل��ع��ام،  نهاية  قبل  من�ضبها  م��ن  �لتنحي  على  لإج��ب��اره��ا 
لدبروك�س  �ضركة  بح�ضب  �قت�ضادية،  �أزم���ة  يف  حكومتها  تغرق 

�لربيطانية للمر�هنات.
ل��ب��ي��ان ����ض���ادر ع���ن �ل�����ض��رك��ة خ��ف�����ض��ت ���ض��رك��ة �ملر�هنات  ووف���ق���اً 
�حتمالتها للرحيل بنهاية �لعام �إىل 7 �إىل 1، مقارنة ب� 11 �إىل 

1 يوم �لأربعاء و40 �إىل 1 �ل�ضبت �ملا�ضي.
وذكرت وكالة بلومربغ لالأنباء �أن �لحتمالت ت�ضري �إىل �أنه بينما 
ل تز�ل هناك فر�ضة بن�ضبة %13 تقريبا ل�ضتبد�ل تر��س هذ� 

•• وا�صنطن-وكاالت

خ�����ض��ارة �مل��ح��ت��ج��ني �لإي���ر�ن���ي���ني �أم���ام 
�لنظام يف طهر�ن لي�ضت حتمية. بهذه 
�مل�ضارك  �ل��زم��ي��ل  ت��وج��ه  �ل��ن�����ض��ي��ح��ة، 
غرينو�ي،  روب���رت  هد�ضون  معهد  يف 
�لبارزة يف موؤ�ض�ضة هريتدج  و�لزميلة 
فيكتوريا كوت�س، �إىل �لإد�رة �لأمريكية 
�إياها مب�ضاعدة �ملتظاهرين  مطالبني 

على حتقيق �أهد�فهم.
ريفيو”  “نا�ضونال  جم��ل��ة  يف  وك��ت��ب��ا 
�أن�����ه ب��ي��ن��م��ا ك����ان �ل��رئ��ي�����س �لإي������ر�ين 
�ب���ر�ه���ي���م رئ��ي�����ض��ي ي��ل��ق��ي ك��ل��م��ة �أم����ام 
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة م�ضر�ً 
و�لوليات  ك��ن��د�،  م��ث��ل  دوًل  �أن  ع��ل��ى 
مثل  حقوقياً  �ضجاًل  متلك  �مل��ت��ح��دة، 
�ضجل  �إير�ن �إن مل يكن �ضو�أ، �ندلعت 

تظاهر�ت على �متد�د �لبالد.
ك����ان ����ض���رب م��ه�����ض��ا �أم���ي���ن���ي ع��ل��ى يد 
�نتهاكها  ب�����ض��ب��ب  �لأخ�������الق  ���ض��رط��ة 
قو�عد �حلجاب �ل�ضارمة و�لذي �أدى 
�أ���ض��ع��ل �ضر�رة  �إىل وف��ات��ه��ا، م��ا  لح��ق��اً 
�أ�ضبوع،  م��ن  �أك��ر  وبعد  �لتظاهر�ت. 
ل �إ�ضارة على �أن �ل�ضطر�بات تنح�ضر 

رغم حملة قمع يتز�يد عنفها.
�لحتجاجات  �أن  �ل���ب���اح���ث���ان  ر�أى 
�أطلقت مقارنات مع �لثورة �خل�ضر�ء 

ل�ضجب  �لآلف  مئات  �ل�ضارع  �إىل  ن��زل  2009 حني  يف 
�إعادة �لنتخاب �ملزورة ل�ضالح �لرئي�س �لأ�ضبق حممود 
طالبة  �لبا�ضيج  �لنظام  ميلي�ضيات  قتلت  جناد.  �أحمدي 
�لفل�ضفة ندى �آغا �ضلطان، �لتي �أ�ضبحت �ضهيدة حركة 
�حلرية. وياأ�ضف �لكاتبان لأن �إد�رة �أوباما تبنت �ضيا�ضة 
على  �ملحتجني،  منا�ضد�ت  رغ��م  �ل�ضرت�تيجي  �ل�ضمت 

�أمل �إغر�ء �لنظام بالتفاو�س على �تفاق نووي.
بعنف.  �لتظاهر�ت  و�ضحقت  �ل�ضلطات  حتركت  عندها، 
2017 و  �ندلع ��ضطر�بات متفرقة، خا�ضًة يف  ورغم 
متز�يدة  �أمنية  ق�ضوة  بف�ضل  طهر�ن  متكنت   ،2019
تعد  ه��ل  �لآن،  �ل�����ض��وؤ�ل  �ل�ضلطة.  على  قب�ضتها  حماية 
على  ركزت  �لتي  �أميني  �لغا�ضبة من مقتل  �لتظاهر�ت 
�حللقة  ل��ه��ذه  ت��ك��ر�ر  �أح����دث  بب�ضاطة  �ل��ن�����ض��اء،  ح��ق��وق 
�لأمور  �ضتكون  �أم  و�لقمع،  �لحتجاجات  من  �مل�ضتهلكة 

خمتلفة هذه �ملرة؟

•• عوا�صم-وكاالت

�جتماع  �أن  خم��ط��ط��ا  ك�����ان  ب��ي��ن��م��ا 
�لأوروب�����ي  ب���الحت���اد  �ل��ط��اق��ة  وزر�ء 

�ضيناق�س، �إجر�ء�ت �لطو�رئ �لتي �قرتحتها مفو�ضية 
�لتكتل لوقف �لرتفاع يف �أ�ضعار �لغاز و�لكهرباء ب�ضبب 
�حلرب يف �أوكر�نيا، فاإن تفجري خط غاز نورد �ضرتمي 
ملوقع  فندو�  خ��رب�ء  بح�ضب  �لجتماع،  على  �ضي�ضيطر 
�لوليات  تورط  رو�ية  عربية”  نيوز  �ضكاي  “�قت�ضاد 
�لهدف  من  �أبعد  �ضيا�ضية  �أه��د�ف��ا  مرجحني  �ملتحدة، 

�ملبا�ضر وهو قطع �لغاز �لرو�ضي عن �أوروبا.
وميتد نورد �ضرتمي 1 و2 يف خطني متو�زيني من 4 
�لبلطيق،  بحر  حتت  كيلومرت   1200 بطول  �أنابيب 
�إىل  �ضان بطر�ضربغ  بالقرب من  �لرو�ضي  �ل�ضاحل  من 
لل�ضويد  �لإقليمية  ب��امل��ي��اه  م���رور�  �أمل��ان��ي��ا  ���ض��رق  �ضمال 
�أم��ان �لطاقة لأوروب��ا كلها  و�ل��دمن��ارك، وميثل �ضمام 
مليار   110 ينقالن  حيث  �ل�ضتاء  ف�ضل  يف  خ�ضو�ضا 

مرت مكعب من �لغاز �ضنويا.
نورد �ضرتمي توقف عن �ضخ �لغاز لأوروب��ا منذ �أو�خر 
�أغ�ضط�س عندما �أغلقته رو�ضيا بدعوى �أنه بحاجة �إىل 

�ضيانة.

كيف بداأت الأزمة؟
من  للغاز  ت�ضريبات   4 و�ل��دمن��ارك  �ل�ضويد  و�كت�ضفت 
باأنها  و�ضفاها  تفجري�ت  بعد  �لأ���ض��ب��وع  ه��ذ�  �خلطني 

متعمدة و�ضرعا يف �لتحقيق بها.
ك��ذل��ك و���ض��ف �لحت���اد �لأوروب����ي �حل���ادث ب��اأن��ه “عمل 
تخريبي” متوعد� من فعل ذلك، لكنه مل يوجه �أ�ضابع 

�لتهام مبا�ضرة �إىل رو�ضيا.
زيلني�ضكي  فولدميري  �لأوك���ر�ين  �لرئي�س  �ألقى  بينما 
باللوم �ملبا�ضر على رو�ضيا �ملالكة خلط �لأنابيب، ولكن 
و�أك�����دت خ�ضوع  �لت���ه���ام،  ذل���ك  م��ن  �لأخ�����رية تعجبت 
�لأمريكية  �مل���خ���اب���ر�ت  ل�����ض��ي��ط��رة  �ل��ت��ف��ج��ري  م��ن��ط��ق��ة 
بدورها  �ل��ت��ي  و����ض��ن��ط��ن  ت���ورط  لحتمالية  تلميح  يف 

��ضتنكرت هذ� �لطرح.
���ض��اب��ق للرئي�س  ب��ت�����ض��ري��ح  �ل��ت��ذك��ري  �أع�����اد  �ل��ت��ف��ج��ري 

�إير�ن خا�ضًة �إذ� ت�ضادف مع وفاة خامنئي.
�لعامل �لثالث هو �إد�رة بايدن �لتي قد تريد على �لأقل 
�أن تبدو مبظهر من يفعل �ضيئاً لدعم �ملتظاهرين وقد 
ت�ضتخدم تكنولوجيا مل�ضاعدتهم �إذ� �ختارت ذلك. تدرك 
�لإد�رة �أن حتفظ �أوباما على م�ضاعدة �لثورة �خل�ضر�ء 
�ضمح �إبرب�م �تفاق 2015 �لنووي، �لذي يرغب بايدن 
ب�ضدة يف �لعودة �إليه. من جهة ثانية، قد تدرك  �لإد�رة 
�أي�ضاً باأن جتاهل �ملظلومني يف كفاحهم من �أجل �حلرية 

�ضد �أعد�ء �أمريكا �لديكتاتوريني، خ�ضارة �ضيا�ضية.
�إيلون ما�ضك تو�ضيع  �أنه بعدما عر�س  �لباحثان  �أ�ضاف 
�لأقمار �ل�ضطناعية  �ضتارلينك لالإنرتنت عرب  خدمة 
�أ�ضدرت  �لتمرد،  �أعمال  خالل  �لإنرتنت  قطع  ملكافحة 
�ضركات  بع�س  ب��اإع��ف��اء  ع��ام��اً  ترخي�ضاً  �خل��ز�ن��ة  وز�رة 
على  �لأمريكية  �لعقوبات  م��ن  و�لت�����ض��الت  �لإن��رتن��ت 
�إي��ر�ن. رغم �أن عر�س ما�ضك هو بالتاأكيد ح�ضن �لنية، 
�ل��ع��ام خ��ط��وة �أوىل حم��ل ت���رح���اب، يبقى  و�ل��رتخ��ي�����س 

يجيب �لباحثان بالإ�ضارة �إىل �أن �حلكمة �لتقليدية تقول 
جمدد�ً.  �لنت�ضار  على  ق��ادر�ً  �ضيكون  �لقوي  �لنظام  �إن 

لكن ثمة ثالثة عو�مل ميكن �أن تغري �للعبة.
�لقدرة  و��ضنطن  متلك  ج��احم��ني،  عاملني  جانب  �إىل 
على �لتحكم يف �لثالث. �أوًل، ثمة تقارير م�ضتمرة وذ�ت 
م�ضد�قية مفادها �أن �ملر�ضد �لأعلى علي خامنئي يعاين 
ي���وؤدي �إىل ف���ر�غ يف �ل�ضلطة  م��ن م��ر���س خطري م��ا ق��د 
حماولة  تن�ضاأ  فقد  فعاًل  خامنئي  ت��ويف  �إذ�  ط��ه��ر�ن.  يف 
لو  مكانه.  جمتبى  جنله  لتعيني  رئي�ضي  من  مدعومة 
�لغ�ضب  يفاقم  ج��دي��د�ً  غ�ضباً  يثري  فقد  ذل��ك  ح�ضل 

�لأ�ضا�ضي ب�ضبب �غتيال �أميني.
ثمة �حتمال متز�يد لإخفاق �لغزو �لرو�ضي لأوكر�نيا ما 
�ضيعد �نتكا�ضة مهينة للرئي�س �لرو�ضي �لقوي. �ضترتدد 
�أ�ضد�ء هذه �خل�ضارة يف �لعامل �ملت�ضلط، ويدرك �لنا�س 
�ضعف  نقطة  من  يعانون  قد  �لديكتاتوريني  �أق��وى  �أن 
جوهرية. �إن ف�ضل بوتني قد يحفز تاأثري تيار �حلرية يف 

�لأو�ضاط  يف  تكهنات  ه��ن��اك  �أن  �إىل  م�ضري�  عربية”، 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  وق���وف  �حتمالية  ت��رج��ح  �لأورب���ي���ة 
�لأمريكية خلف هذه �لهجمات، ولكن و��ضنطن رف�ضت 
رف�ضا تاما هذه �ملز�عم، �إل �أن ما �أكدته فرق �لتحقيق 
حتى �لآن هو �أن هناك عبوتان نا�ضفتان مت ل�ضقهما يف 
خط نورد �ضرتمي، كما توجد مناو�ضات يف �لت�ضريحات 
بني �ملوؤ�ض�ضة �لأوروبية و�أوكر�نيا من جانب وبني رو�ضيا 

من جانب �آخر.
و�أو�ضح �لو�ئلي �أنه برغم توقف �ضخ �لغاز عرب �لأنبوب 
باملياه  �لت�ضريب  ه��ذ�  �ل��ذي خلفه  �لبيئي  �لأث��ر  �أن  �إل 
مليوين  �ت�ضاع  يفوق  و�ل�ضويد  ل��ل��دمن��ارك  �لإقليمية 
�ضيارة من �لتلوث، مما ميثل كارثة مل تك�ضف تفا�ضيل 

�ملا�ضي  فرب�ير  بد�ية  فيها،  قال  بايدن  جو  �لأمريكي 
ع�ضكرية  بعمليات  ق��دم��ا  رو���ض��ي��ا  م�����ض��ت  ح���ال  يف  �إن����ه 
يف �أوك��ر�ن��ي��ا فلن ي��ك��ون ه��ن��اك ن���ورد ���ض��رتمي 2، ولكن 
�لتعويل على  �أن��ه ل ميكن  �أك��دو�  �أمريكيني  م�ضئولني 

ت�ضريحات عر�ضية يف �إد�نة �لوليات �ملتحدة.

ماذا يقول اخلرباء؟
�ل�ضحفي �ملعتمد يف �لحتاد �لأوروب��ي و�لناتو، ح�ضني 
ودمناركية  �ضويدية  حتقيقات  هناك  �إن  ق��ال  �لو�ئلي، 
تنخرط فيها فرق من حلف �لناتو و�لحتاد �لأوروبي، 

بغر�س �لو�ضول حلقيقة ما حدث.
�لو�ئلي حتدث من بروك�ضل ملوقع “�قت�ضاد �ضكاي نيوز 

طويلة  م�ضافة  ب��اي��دن  �إد�رة  �أم���ام  �أن 
دخ����ول  ت��و���ض��ي��ع  يف  ج������ادة  ك���ان���ت  �إذ� 

�ملتظاهرين �إىل �لإنرتنت �حلر.
�عرتف م�ضوؤولون يف وز�رة �خلارجية 
و�خلز�نة باأن �إ�ضد�ر �لرتخي�س �لعام 
بال تاأثري عملي على قدرة �لإير�نيني 
حرة  ب�ضورة  �لإن��رتن��ت  �إىل  للو�ضول 

ومفتوحة.
 ���ض��ي��ت��ط��ل��ب مت��ك��ني �لإي���ر�ن���ي���ني من 
على  تعتمد  ب�ضبكة  ب��اأم��ان  �لت�����ض��ال 
�أجهزة  �إدخ���ال  �ل�ضطناعية  �لأق��م��ار 
����ض��ت��ق��ب��ال م�����ض��ف��رة وم���ع���د�ت جتارية 
�لنطاق  و�����ض���ع���ة  ���ض��ب��ك��ات  ل��ت��اأ���ض��ي�����س 
و�ضوًل  �ملتظاهرين  متنح  �أن  ميكن 
م�ضتقاًل مع �حلد �لأدنى من خماطر 
�ل��ت��ع��ر���س ل��ل��ك�����ض��ف و�لن���ت���ق���ام. هذ� 
وخطوة  بالتاأكيد  �إجن���ازه  ميكن  �أم��ر 
�إذ�  عليها،  �لإق���د�م  ب��اي��دن  �إد�رة  على 
�أك���ر م��ن جم���رد دعم  ع��ر���س  �أر�دت 
�لكاتبان  �أو�ضح  للمتظاهرين.  رمزي 
عقود  ط����و�ل  ه���رب���و�  �لإي���ر�ن���ي���ني  �أن 
كميات و��ضعة من �ملو�د غري �مل�ضروعة 
�لقنو�ت  �أط��ب��اق  فيها  مب��ا  �إي����ر�ن  �إىل 
�لأخ���ب���ار  �إىل  ل��ل��و���ض��ول  �ل��ف�����ض��ائ��ي��ة 
و���ض��ب��ك��ات �ل��ت�����ض��ل��ي��ة �مل��م��ن��وع��ة. ورغم 
هذه  ت���ز�ل  ل  �لقمعي،  �لنظام  ج��ه��ود 
�لرو�بط مع �لعامل �خلارجي موجودة 
�ل�ضرورية  �ملعد�ت  لتوفري  م�ضابهاً  �إن جهد�ً  �إي��ر�ن.  يف 
للرقابة  خا�ضع  وغ��ري  م�ضفر  بيانات  نظام  ل�ضتخد�م 
ميكن �أن يوفر و�ضوًل غري م�ضبوق �إىل �ضبكة �لإنرتنت 

ويظهر �لدعم لالإير�نيني �ملقموعني.
�أن قمع �لتظاهر�ت �آت. لذلك  �أخ��ري�ً  لقد �أعلن رئي�ضي 
�أن  �أن تعرف �لقوى �لأمنية �لإير�نية  فاإن من �حليوي 
وقادر  بالعامل،  مت�ضاًل  �ضعباً  هناك  و�أن  ُير�قب  �لعامل 

على ت�ضجيل ون�ضر حتركاتها.
�لإير�نية  �ل�ضلطات  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ت��اري��خ  �أن  ي��ب��دو  ق��د 
�مل�ضتبدة، وبالنظر �إىل �زدر�ئها حقوق �لإن�ضان وجهازها 
�لأم���ن���ي �ل��وح�����ض��ي، ف��ق��د ت��ن��ج��و جم������دد�ً. ل��ك��ن عو�س 
��ضتغالل  �لتظاهر�ت ق�ضية خا�ضرة، يجب  �أن  �فرت��س 
�لأم��ور ب�ضكل خمتلف هذه  �أن تنتهي  �أم��ل  مزيتها على 
يكرر  �لتاريخ  �أن  “رغم  �أن��ه  �إىل  �لكاتبان  �مل��رة. وخل�س 

نف�ضه غالباً، لي�س عليه فعل ذلك«.

ك���ل م���ن �ل�����ض��وي��د و�ل����دمن����ارك حتى 
�لآن. فيما قال رئي�س ق�ضم �لقت�ضاد 
للدر��ضات،  جنيف  مبركز  �ل�ضيا�ضي 
نا�ضر زهري، �إن تفجري نورد �ضرتمي 
�أمن  وي��ه��دد  �أوروب�����ا  �ل��ط��اق��ة يف  �أزم����ة  �ضيفاقم  و2   1

�لطاقة مبنطقة �لحتاد �لأوروبي على �ملدى �لبعيد.
نيوز  �ضكاي  “�قت�ضاد  ملوقع  باري�س  م��ن  حت��دث  زه��ري 
بني  �لت��ه��ام��ات  ت��ب��ادل  ب��رغ��م  �أن���ه  مو�ضحا  عربية”، 
رو�ضيا و�لقوى �لغربية وعلى ر�أ�ضها �لوليات �ملتحدة، 
�أن  للمنطق، وهي  �أق��رب  تبدو  �لرو�ضية  �لرو�ية  �أن  �إل 
هناك طرف يريد �أن يزعزع �آلية �إمد�د �لغاز بني رو�ضيا 
هذه  تفجري  �إىل  بحاجة  لي�ضت  رو���ض��ي��ا  لأن  و�أوروب�����ا، 
�أوقفتها  �لغاز لأوروب��ا فهي  �إم���د�د�ت  �خلطوط لوقف 

بالفعل من 31 �أغ�ضط�س �ملا�ضي.

نزع ورقة �سغط
هذ�  �ضرب  ه��دف  يو�ضح  �آخ��ر  ترجيح  هناك  �أن  وتابع 
ت�ضتخدمها  �أن  ن��زع ورق��ة �ضغط ميكن  �لأن��ب��وب وه��ي 
رو�ضيا على �أوروبا وجتعل �لأوروبيني يذعنون ملطالبها 
�لغاز  �إم����د�د�ت  ��ضتئناف  مقابل  �لعقوبات  بتخفي�س 

خا�ضة ونحن على �أبو�ب �ل�ضتاء.
�ضيزيد  بالقطع  ���ض��رتمي  ن���ورد  تفجري  زه��ري  و�أو���ض��ح 
حالة �لفو�ضى ب�ضاأن �لطاقة يف �أوروبا و�لأهم من ذلك 
كبري  بتهديد  ي��ن��ذر  �ل��غ��از  خ��ط��وط  ��ضتهد�ف  ب��دء  �أن 
لأمن �لطاقة يف �أوروبا لأن هناك خطوط �أنابيب �أي�ضا 
متر من رو�ضيا �إىل �أوروبا عرب �أوكر�نيا وميكن ب�ضهولة 
��ضتهد�فها، ولذلك فاإن �لرويج جعلت �جلي�س يف حالة 

تاأهب حول من�ضاآت �لطاقة خ�ضية �أعمال تخريب.
وحول وجود ر�أي يرجح قيام �لوليات �ملتحدة بتفجري 
�إىل  بالأمريكي  �لرو�ضي  �لغاز  �ضرتمي ل�ضتبد�ل  نورد 
�لتحقيقات  ��ضتباق  بينما ل ميكن  �أوروب��ا، قال زه��ري، 
و�إد�ن�����ة �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، ول��ك��ن �ل���و�ق���ع ي��ق��ول �إنها 
لأن  �ل��رو���ض��ي،  �ل��غ��از  ع��ن  �أوروب����ا  تعوي�س  ت�ضتطيع  ل 
�لوليات �ملتحدة ل ميكنها توفري �أكر من 15 مليار 
مرت مكعب من �لغاز بينما �لحت��اد �لأوروب��ي ي�ضتورد 
150 مليار مرت مكعب من �لغاز، فالفارق كبري جد�.

االنتخابات االإ�شرائيلية اخلام�شة.. يف طريق م�شدود
•• القد�ش-وكاالت

هو  �مل�ضدود”  “�لطريق  �أن  يبدو 
�لنتخابات  �أم�����ام  �مل�����ض��ه��د  ���ض��ي��د 
�لإ����ض���ر�ئ���ي���ل���ي���ة �مل�����ق�����ررة خ���الل 
�لكتلتني  م��ن  �أي���اً  �أن  حيث  �ضهر، 
تو�ضيع  ي�ضتطع  مل  �لرئي�ضيتني 
�ملعادلة،  وقلب  �ل�ضعبية  قاعدته 
م�����ا ي����ن����ذر ب�����اأزم�����ة ���ض��ب��ي��ه��ة مبا 
�لنتخابية  �جل���ولت  بعد  ح�ضل 

�ل�ضابقة.
للقناة  ر�أي  ل����ض���ت���ط���الع  وف����ق����اً 
كتلة  ف����اإن  �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  �ل�12 
زعيم �ملعار�ضة بنيامني نتانياهو، 
���ض��ت��ح�����ض��ل ع��ل��ى 59 م���ق���ع���د�ً يف 

�أقل  �أي  �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي،  �لكني�ضت 
مبقعدين مقارنة بال�ضتطالعات 
مقعد�ً   57 مقابل  يف  �ل�ضابقة، 
غري  ع��دد  وه��و  �ملناه�ضة،  للكتلة 
حكومة  ل��ت�����ض��ك��ي��ل  �أي�������ض���اً  ك�����اف 

�إ�ضر�ئيلية جديدة.
نيوز”   24 “�آي  م���وق���ع  ون���ق���ل   
�أن  �ل�ضتطالع  ع��ن  �لإ�ضر�ئيلي، 
�ملقاعد �لأربعة ذهبت �إىل �جلبهة 
�لأغلبية  ذ�ت  للتغيري  �ل��ع��رب��ي��ة 
�إىل كتلة  �لعربية، �لتي ل تنتمي 
له،  �ملناه�ضة  للكتلة  ول  نتنياهو 
يفر�س  حكومة  ت��األ��ي��ف  �أن  علماً 
ت�ضكيل  �ل��رئ��ي�����ض��ي��ة  �ل��ك��ت��ل��ة  ع��ل��ى 
�لعربية  �ل��ق��ائ��م��ة  م���ع  �ئ���ت���الف 

�مل�ضرتكة، وهو ما يعار�ضه بالفعل 
“ي�س عتيد”  بع�س �أع�ضاء حزب 
بزعامة رئي�س �لوزر�ء �لإ�ضر�ئيلي 

يائري لبيد.
يح�ضل  �ل����ض���ت���ط���الع،  وب��ح�����ض��ب 
مقعد�ً   32 ع��ل��ى  �ل��ل��ي��ك��ود  ح���زب 
�لأحز�ب  بني  �لأوف��ر حظاً  ليظل 
ع���ل���ى �ل�������ض���اح���ة �ل�������ض���ي���ا����ض���ي���ة يف 
�إ�ضر�ئيل، يليه حزب “ي�س عتيد” 
مع 24 مقعد�ً فقط، فيما يح�ضل 
بزعامة  �لوطنية  �ل��وح��دة  ح��زب 
بيني غانت�س وجدعون �ضاعر على 
13 مقعد�ً. �أما �لأحز�ب �لأخرى 
فحافظت على نف�س عدد مقاعد 

�ل�ضتطالعات �ل�ضابقة.

و�لن�����ت�����خ�����اب�����ات �لإ����ض���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 
حلالة  ��ضتمر�ر�ً  ت�ضكل  �خلام�ضة 
ت�ضهده  �ل��ذي  �ل�ضيا�ضي  �جل��م��ود 
�أع���و�م، حيث مل   4 �إ�ضر�ئيل منذ 
ت�ضمح �أي من �لنتخابات �ل�ضابقة 
ذ�ت  �إ�ضر�ئيلية  حكومة  بتاأليف 
نفتايل  وع��ن��دم��ا جن���ح  غ��ال��ب��ي��ة. 
ت�ضكيل  يف  لب��ي��د  وي��ائ��ري  بينيت 
رئا�ضة  فيها  يتقا�ضمان  ح��ك��وم��ة 
بنتانياهو،  �لإطاحة  بعد  �ل��وزر�ء 
�لتي  �حل��ك��وم��ة  تلك  ت�ضتطع  مل 
تكمل  �أن  ب�”�له�ضة”  ُو���ض��ف��ت 
عقد  ل���ي���ت���ق���رر  �لأول  ع����ام����ه����ا 
من  �لأول  يف  ج��دي��دة  �ن��ت��خ��اب��ات 

نوفمرب -ت�ضرين �لثاين �ملقبل.

خماوف اإ�شرائيلية من الت�شعيد يف ال�شفة الغربية
•• القد�ش-وكاالت

�لع�ضكرية  �لعمليات  �إن  �لإ�ضر�ئيلية  �أحرونوت”  “يديعوت  قالت �ضحيفة 
�أن  �إل  �إ�ضر�ئيل،  لأم��ن  �ضرورية  لالجئني،  جنني  خميم  يف  �لإ�ضر�ئيلية 
�ملوؤ�ض�ضة �لأمنية تدرك �مل�ضكلة خلفتها، فكلما ز�د عدد �لقتلى �لفل�ضطينيني 
تنظيمات  �إىل  ينتمون  ل  �لذين  حتى  �لفل�ضطينيني،  �ل�ضباب  غ�ضب  ز�د 
ُم�ضلحة. �أو�ضحت �ل�ضحيفة �لإ�ضر�ئيلية �أنه ل �ضك �أن �لعملية يف خميم 
جنني،  �أول �أول �أم�س �لأربعاء، و�لتي ُقتل خاللها 4 م�ضلحني فل�ضطينيني، 
قلب  ويف  �لنهار  و�ضح  يف  �أنها  �إىل  لفتة  �لأمنية،  لالأجهزة  جناحاً  تعترب 
فيها  �ختباأ  �ضقة  �إىل  �آم��ن��اً  و���ض��وًل  و�ضملت  �مل��دي��ن��ة،  يف  �لالجئني  خميم 

مطلوبون و�نتهت دون �إ�ضابات للقو�ت �لإ�ضر�ئيلية.
�أ�ضافت �ل�ضحيفة �أنه مهما كانت �لعملية ناجحة، �إل �أنها ل حتل �مل�ضكلة 
و�لأ�ضهر  �لأ�ضابيع  �لتعامل معها يف  �لأمنية  و�ملوؤ�ض�ضة  �إ�ضر�ئيل  �لتي على 
�ملقبلة �أي “تر�كم �جلثث وقتل �ملزيد و�ملزيد من �لفل�ضطينيني” م�ضلحني 
منهم،  �مل�ضلحني  خا�ضًة  �لفل�ضطينيني  د�ف��ع  يزيد  م��ا  م�ضلحني،  غ��ري  �أو 

للخروج �إىل �لقتال يف �إ�ضر�ئيل.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

�أ�ضافر  �أو �لوقت �ل��ذي      بغ�س �لنظر عن �ملكان 
فيه يف �لوليات �ملتحدة، �أقوم د�ئًما بتوفري �لوقت 
�لذين  �أولئك  وخا�ضة  �لأ�ضخا�س،  مع  للدرد�ضة 

يعملون يف وظائف �ضعبة منخف�ضة �لأجر.
   م��ا زل���ت �أح��ت��ف��ظ يف ذه��ن��ي بتلك �مل��ن��اق�����ض��ة مع 
�ضائق �ضيارة �أجرة من بو�ضطن. لقد غادر �لحتاد 
�ل�ضوفياتي و�أخ��ربين �أنه يعمل ما بني 70 و80 
وعلى  متقدمة،  �ضن  يف  وحتى  �لأ�ضبوع.  يف  �ضاعة 

�لرغم من تدهور �ضحته، ل جمال للر�حة.
   عندما �ضاألته ملاذ� مل يف�ضل كند�، كانت �إجابته: 
“�أنا �أعمل بجد، لكنني كنت مقتنًعا �أن �بني ميكن 

�أن ينجح هنا ويدر�س يف هارفارد كما حلمنا.
   �أعدت �لتفكري يف هذ� �لرجل كثرًي� عندما علقت 
رّح��ل��ه��م �حلاكم  �ل��ذي��ن  �مل��ه��اج��ري��ن  ع��ل��ى م�ضري 
ر�هنو�  ��ا  �أي�����ضً ه��م  متعجرف.  ب�ضكل  دي�ضانتي�س 
على ترك كل �ضيء ور�ءهم لأنهم يوؤمنون باحللم 

�لأمريكي �ل�ضهري.
�ن كونه  يبدو  ل��ه حياة �ضعبة. ول  ه��ذ� �حللم     
مل يكن متاحا �ل لفرت�ت وجيزة جد�ً من �لتاريخ 
�لأمريكي، يقلل من تاأثريه. مع �نه، و�أكر من �أي 
�ليه منذ  �لو�ضول  بالإمكان  يعد  وقت م�ضى، مل 

عام 1945.

وهم
�أ�ضولك  م����ن  �ل����رغ����م  ع���ل���ى  ن��ل��خ�����ض��ه؟  ك���ي���ف     
لك  ت�ضمح  �أن  ثمرة عملك ميكن  ف��اإن  �ملتو��ضعة، 
قد  كنت  �إذ�  ولكن  ذل��ك،  ن�ضدق  �أن  ن��ود  بالنجاح. 
ولدت يف �لوليات �ملتحدة وتنتمي عائلتك ل� 20 
باملائة من �لأ�ضر ذ�ت �لدخل �ل�ضعيف، فان لديك 
7 فا�ضل 5 باملائة فقط من �لفر�س لتجد نف�ضك 

يوما من بني 20 باملائة �لأف�ضل �أجر�.
   عندما جنري مقارنة مع دول �أخرى مثل �ململكة 
باملائة”   12“ و�ل��دمن��ارك  باملائة”   9“ �ملتحدة 
 15“ و�ل�ضويد  باملائة”   5 فا�ضل   13“ وك��ن��د� 
�لو�فدين  �أن  ب�ضرعة  نالحظ  باملائة”،   7 فا�ضل 

�جلدد يخاطرون مبو�جهة و�قع قا�س.
   و�إذ� كان من �ل�ضعب على �لأ�ضخا�س �ملولودين 
يف �لوليات �ملتحدة حت�ضني �أو�ضاعهم ب�ضكل كبري 
لالأ�ضف  فيمكن  قبل،  ذي  م��ن  �أك��ر   2022 ع��ام 
�ضارت  للمهاجرين.  بالن�ضبة  �ل�ضيء  نف�س  ق��ول 
�لرف�س  وخطر  �أط��ول  معاجلة طلباتهم  مو�عيد 

�ملفاجئ مرتفع للغاية.

من حلم اإىل كابو�س؟
   ما هو �ملق�ضود ب “طويل”؟ �إذ� �نتظرنا من قبل 
�أ�ضابيع،  ب�ضعة  �أو  �أي��ام  لب�ضعة  موؤقتة  يف مالجئ 
فالأمر قد ي�ضتغرق �ليوم عدة �أ�ضهر، و�أحياًنا �أكر 
2020 و2021، مت رف�س ما  ع��ام. خ��الل  م��ن 

يقرب من مليوين �ضخ�س.
�حتمال  ��ضافة  يجب  و�ل��رف�����س،  �لنتظار  �إىل     
�مل�����وت. �حل���ي���اة ع��ل��ى �حل�����دود ت�ضحبها  م��ظ��ل��م: 
خماطر هائلة، من �لختطاف �إىل �نت�ضار مهربي 
�ملك�ضيكية  �ل�ضلطات  تعر  مكان.  كل  يف  �ملخدر�ت 
ُت�����ودع ب��ع��د ذل����ك يف مقابر  ب��ان��ت��ظ��ام ع��ل��ى ج��ث��ث 

جماعية عندما ل ُيطالب بها �أحد.
   ل �ضك يف �أن �ملهاجرين �لذين ي�ضافرون مئات 
�ملوعودة”،  “�لأر�س  ي��ل��م��ح��و�  �أن  ق��ب��ل  �لأم���ي���ال 
�ضروريني  وع��ن��اد�  وت�ضميما  �ضجاعة  ي��ظ��ه��رون 
لتج�ضيد ن�ضخة من �حللم �لأمريكي، لكنني �أخ�ضى 
�أن ل �أحد قال لهم �أنه بني �لأ�ضطورة و�لو�قع، يف 

كثري من �لأحيان، �لكابو�س هو �لذي ينتظرهم.
ترجمة خرية �ل�ضيباين

ثمن احللم االأمريكي...!

*�أ�ضتاذ تاريخ، وحما�ضر، ومعلق �ضيا�ضي كندي خمت�س يف �ل�ضيا�ضة و�لتاريخ �لأمريكيني

ب�ضكل  �ل�����ض��وري��ة  �ل��ب��ادي��ة  ع��ل��ى  �ضرباتها  ح���ّدة  “تر�جع  �إىل  ذل���ك  و�أدى 
حيث ت�ضتهدف حتركات مقاتلي �لتنظيم �ملتطرف. ملحوظ”، 

�أبرز  مو�ضكو  �ضّكلت   ،2011 �آذ�ر-م��ار���س  يف  �ضوريا  يف  �ل��ن��ز�ع  ب��دء  ومنذ 
د�عمي دم�ضق �ضيا�ضياً ودبلوما�ضياً و�قت�ضادياً وع�ضكرياً.

�مليد�ن  يف  �لقوى  مو�زين  تعديل  من  �ضنو�ت  �ضبع  خالل  رو�ضيا  ومتكنت 
ل�ضالح قو�ت �لنظام �لتي كانت قد فقدت �ضيطرتها على �جلزء �لأكرب من 
وّفرت  �إذ  متطرفة.  تنظيمات  �أو  معار�ضة  ف�ضائل  ل�ضالح  �لبالد  م�ضاحة 
مر�حل  على  �لنظام  ق��و�ت  نّفذتها  و��ضعة  ع�ضكرية  لهجمات  جوياً  غطاء 
�ملعار�ضة، خ�ضو�ضاً يف  �لف�ضائل  بعد ح�ضارها ب�ضكل حمكم لأبرز معاقل 
�تفاقات  رع��ت  ثم  دم�ضق.  ق��رب  �ل�ضرقية  و�لغوطة  )�ضمال(  حلب  مدينة 
�ملعار�ضة  �ملدنيني ومقاتلي  �لآلف من  �إجالء ع�ضر�ت  �أف�ضت �ىل  ت�ضوية 

من مناطقهم باجتاه �ل�ضمال �ل�ضوري.

•• بريوت-اأ ف ب

�لقتلى  وح�ضيلة  �ضوريا  يف  رو�ضيا  تنّفذها  �لتي  �ل��غ��ار�ت  ح��ّدة  تر�جعت 
�ل�ضوري  �ملر�ضد  �أف��اد  �أوكر�نيا، وفق ما  �لناجمة عنها منذ بدء حربها يف 
�ضبع  م��ع م��رور  �أ���ض��دره تز�مناً  �أم�����س �جلمعة يف تقرير  �لإن�����ض��ان  حلقوق 

�ضنو�ت على بدء مو�ضكو تدخلها �لع�ضكري دعماً لدم�ضق.
من  و�لبقية  مدنيون  منهم   28 �ضخ�ضاً،   241 مقتل  �ملر�ضد  و�أح�ضى 
مقاتلي تنظيم د�ع�س خالل عام، جر�ء �ل�ضربات �لرو�ضية، يف �أدنى ح�ضيلة 
�أيلول-�ضبتمرب   30 �لرو�ضي يف  �لع�ضكري  �لتدخل  بدء  �ضنوية منذ  قتلى 

2015 دعماً لقو�ت �لرئي�س ب�ضار �لأ�ضد.
وقال �ملر�ضد �إن “�لدور �لرو�ضي تر�جع يف �ضوريا عموماً بعد بدء �حلرب 

على �أوكر�نيا و�ن�ضغال �لقو�ت �لرو�ضية بها” منذ �أو�خر �ضباط-فرب�ير.

�آخرها  �أدى  �أنقرة �لد�عمة لف�ضائل مقاتلة،  كما رعت �تفاقات تهدئة مع 
يف �آذ�ر-مار�س 2020 �ىل وقف �ملعارك يف مناطق يف �إدلب )�ضمال غرب(

وحميطها حتت �ضيطرة هيئة حترير �ل�ضام وف�ضائل �أخرى.
د�ع�س  تنظيم  مقاتلي  حتركات  ت�ضتهدف  �ضربات  بانتظام  مو�ضكو  وتنفذ 
يف �لبادية �ل�ضورية، بعد �نكفائهم �إليها �إثر جتريدهم من مناطق و��ضعة 

كانت حتت �ضيطرتهم منذ �لعام 2019.
�ألف   21 من  �أك��ر  مقتل  �ل�ضوري  �ملر�ضد  �أح�ضى  �أع���و�م،  �ضبعة  وخ��الل 
�لقو�ت  �أي��دي  على  �لأط��ف��ال،  من  ربعهم  مدنياً،   8697 بينهم  �ضخ�س، 
�أطر�فه  د�مياً، تعددت  نز�عاً  �أكر من عقد  �ضوريا منذ  �لرو�ضية. وت�ضهد 
و�لد�عمون لها. وقد ت�ضّبب مبقتل نحو ن�ضف مليون �ضخ�س و�أحلق دمار�ً 
هائاًل بالبنى �لتحتية و�لقطاعات �ملنتجة و�أدى �إىل نزوح وت�ضريد ماليني 

�ل�ضكان د�خل �لبالد وخارجها.

       تراجع حّدة الغارات الرو�شية على �شوريا ب�شبب اأوكرانيا 

•• عوا�صم-وكاالت

�ملخاوف، على نحو ج��دي، بني  تثار 
�إقد�م  �حتمال  �إز�ء  �لغربية،  �ل��دول 
رو�ضيا على �ضن هجوم نووي، ل �ضيما 
�خل�ضائر  من  باملزيد  ُمنيت  ح��ال  يف 
على �لأر�س يف �أوكر�نيا، بينما متيل 
ولوحت  كييف.  ل�ضالح  �أك��ر  �لكفة 
رو���ض��ي��ا، م���وؤخ���ر�، ب��ا���ض��ت��خ��د�م كافة 
�لو�ضائل لأجل �لدفاع عن نف�ضها، يف 
�ل�ضالح  �إىل  �للجوء  لإمكانية  �إ�ضارة 
�لنووي، بح�ضب �ضحيفة “و��ضنطن 

بو�ضت«.
�ل�ضابق  �ل���رو����ض���ي  �ل��رئ��ي�����س  وق�����ال 
ونائب رئي�س جمل�س �لأمن �لقومي 
�إن  ميدفيدف،  دمييرتي  �لبالد،  يف 
�لر�هن  �لوقت  يف  بالنووي  �لتلويح 

لي�س ُمزحة.
و�إذ� كان �لتهديد حا�ضال على نحو 
�ضريح، فاإن ما يتبقى بح�ضب خرب�ء، 
لهجوم  �ملمكنة  �ل��ط��رق  معرفة  ه��و 
بالنووي،  �ضت�ضرب  كيف  �أي  رو�ضيا، 
يف حال قررت �أن تقدم على ت�ضعيد 
يف  ب���ارز�  منعطفا  ي�ضكل  رمب��ا  كبري 

�حلرب.

اأربع �سيناريوهات
�ملخت�س  و�لأك��ادمي��ي  �لكاتب  يقدم 
�ل��ن��ووي، جوزيف  �ل�ضالح  ���ض��وؤون  يف 
�ضيناريوهات،  �أرب�����ع  ك��ريي��ن�����ض��ي��ون، 
لهجوم رو�ضيا بال�ضالح �لنووي على 

�أوكر�نيا �أو على �لغرب ب�ضكل عام.
�أ�ضلحة  �ضد  ين�ضط  �ل��ذي  و�ل��ك��ات��ب 
�ألف  �أن  ل��ه  �ضبق  �ل�����ض��ام��ل،  �ل��دم��ار 
�لنووية..  “�لكو�بي�س  بعنو�ن  كتابا 

تاأمني �لعامل قبل فو�ت �لأو�ن«.
ن�ضبة  �إعطاء  ب�ضعوبة  �لكاتب  ويقر 
تقديرية لحتمال �ضن هجوم نووي 
رو�ضي، لكنه يرجح �أن يكون يف حدود 

10 �إىل 40 يف �ملئة.
�لنووي،  �خل��ب��ري  بح�ضب  و�مل��ط��ل��وب 
ه����و �إع���������د�د خ���ط���ة م�����ض��ب��ق��ة لأج����ل 
�لتعامل مع �لهجوم �لنووي يف حال 
�ملوؤ�ض�ضات  به  تقوم  ما  وقوعه، وهذ� 

•• عوا�صم-وكاالت

���ض��ب��ق��ت �حلرب  �ل��ت��ي  يف �لأع������و�م 
ك���ان���ت هناك  �ل���ث���ان���ي���ة،  �ل���ع���امل���ي���ة 
�ضخ�ضيات حمدودة �لعدد م�ضتعدة 
�لتحدي  م��ن  ع���ام  م��وق��ف  لتبني 
�ل���ذي ك���ان �ل��ع��امل ع��ل��ى و���ض��ك �أن 
�ملقدمة بالطبع  يو�جهه، وكان يف 
يف  وق���َف  �ل���ذي  ت�ضر�ضل  ون�ضتون 
�لعقد  يف  �ل���ربي���ط���اين  �ل����ربمل����ان 
رئي�س  م��ن�����ض��ب  ل��ت��ول��ي��ه  �ل�����ض��اب��ق 
�لبيانات  �أح��دث  �ل��وزر�ء وبحوزته 
عن �حل�ضد �لع�ضكري �لأملاين �لتي 
�حلكومية  �لبيانات  ُتناف�س  كانت 

�لربيطانية.
�لع�ضرين،  �ل��ق��رن  ثالثينات  ويف 
مدينة  �إىل  �مل������و�د  ت��ل��ك  ت��دف��ق��ت 
����ض���ارت���وي���ل �ل���ري���ف���ي���ة، ح��ي��ث كان 
ت���������ض����ر�����ض����ل ي���ل���ت���ق���ي �ل�������ض���ب���اط 
�خلدمة  وموظفي  �لربيطانيني 
وكان  و�ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ني،  �مل��دن��ي��ة 
ُم�������ض���ل���ح���اً ب���امل���ع���ل���وم���ات ع����ن منو 
�ل�������ق�������در�ت �جل�����وي�����ة �لأمل�����ان�����ي�����ة، 
 U-Boat غ��و����ض��ات  و�إن��ت��اج��ه��ا 
�لتي كان ميكن �أن تقو�س �لتفوق 

�لبحري لربيطانيا.
�ملا�ضي،  �لأ�ضبوع  نهاية  ويف عطلة 
حتدث طيار �إ�ضر�ئيلي متخ�ض�س 
يف قيادة طائر�ت �إف-35، و�أُ�ضري 
مع  “تي”،  �ل��ع��ق��ي��د  ب��ا���ض��م  �إل���ي���ه 
هيوم”،  “�إ�ضر�ئيل  ���ض��ح��ي��ف��ة 
للح�ضد  حت��ل��ي��ل��ه  ف��ي��ه��ا  وك�������ض���ف 

�لع�ضكري �لر�هن لإير�ن.

قوة متنامية
ويف هذ� �ل�ضياق، قال دوري غولد، 
عامل �ضيا�ضي ودبلوما�ضي �أمريكي 
�ملمثل  ���ض��غ��ل م��ن�����ض��ب  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي 
ل����دى �لأمم  �ل����د�ئ����م لإ����ض���ر�ئ���ي���ل 
�ملتحدة من 1997 �إىل 1999، 
�لقد�س  م���رك���ز  �ل����ي����وم  وي�����ر�أ������س 
ن�ضرته  مقال  يف  �لعامة،  لل�ضوؤون 
بو�ضت”  “جريوزليم  ���ض��ح��ي��ف��ة 
�لذين  �مل�ضوؤولني  �إن  �لإ�ضر�ئيلية، 
عادًة  علناً  ب��احل��دي��ث  لهم  ُي�ضمح 
�لإير�ين  �لربنامج  على  ُي��رّك��زون 
�لنووي �أو دعم �إير�ن للميلي�ضيات 
�ل�ضرق  �أن��ح��اء  �ضتى  �لإره��اب��ي��ة يف 
�لتي  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أن  �لأو����ض���ط. غ��ري 
كانت  “تي”  �لعقيد  �إليها  خل�َس 

�لأ�ضخا�س  من  �لآلف  ع�ضر�ت  فاإن 
�ضينت�ضر  فيما  حتفهم،  ي��ل��ق��ون  ق��د 

�لإ�ضعاع �لنووي على نطاق و��ضع.
ويف حال ��ضتهدف �لهجوم �لعا�ضمة 
ذل��ك يعني  ف���اإن  �لأوك��ر�ن��ي��ة كييف، 
�لبالد  �ل�ضيا�ضية يف  �لقيادة  ت�ضفية 
ب�ضكل تلقائي، وهذ� �ملدى �ضي�ضتدعي 
وحلف  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  م���ن  رد� 
لكن �لرد  �ضمال �لأطل�ضي “�لناتو”، 

لن يكون نوويا بال�ضرورة.
ت���رد و����ض��ن��ط��ن م��ع حلفائها،  ورمب���ا 
ودقيقة  ق���وي���ة  ����ض���رب���ات  ب��ت��وج��ي��ه 
ل����ل����ق����و�ت �ل���رو����ض���ي���ة �مل������وج������ودة يف 
م��ن��اط��ق �أخ����رى م��ن �أوك��ر�ن��ي��ا، وهو 
�أم���ر �أح��ج��م��ت ع��ل��ى �ل��ق��ي��ام ب��ه حتى 
�ل�ضاعة، تفاديا لنزلق قد يوقع يف 

رحى حرب عاملية ثالثة.
�لدول  ت�ضن  �أن  �أي�ضا  �ملحتمل  ومن 
�ل��غ��رب��ي��ة ه��ج��م��ات ���ض��ي��رب�ن��ي��ة قوية 
وموجهة �ضد رو�ضيا، لأجل معاقبتها 

على �ضن هجوم نووي.

ال�سيناريو الرابع: 
هجوم نووي على الناتو

�حتمال  �لأق���ل  ه��و  �ل�ضيناريو  ه��ذ� 
�لباحث،  بح�ضب  م�ضتبعد  �إن����ه  ب��ل 
فاإنها  �أقدمت عليه رو�ضيا،  ويف حال 
�ضتلقي �أ�ضلحة على �أهد�ف للناتو يف 
�أوروب���ا. وميكن �ضن هذ�  دول و�ضط 
�ملدى،  بعيدة  �ضو�ريخ  عرب  �لهجوم 
�أو �ضو�ريخ كروز، وهو ما قد يوؤدي 
على  �لناتو،  دول  يف  كبري  دم��ار  �إىل 
نهاية  منذ  �ل��ع��امل  ي�ضهده  مل  نحو 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
يقول �خلرب�ء  �لحتمال،  و�إز�ء هذ� 
خطوة  ع��ل��ى  ي���ق���دم  ق���د  �ل���غ���رب  �إن 
�لرو�س  �ضل  �أج��ل  من  ماألوفة،  غري 
وجعلهم غري قادرين على �ملهاجمة، 

كاأن يجري حتييد بوتن مثال.
وي���ح���ث �خل���ب���ري ع���ل���ى حت�����ض��ري رد 
بوتن،  ردع  �أج���ل  م��ن  و����ض��ع  �ضيا�ضي 
للخط  ت���خ���ط���ي���ه  دون  و�حل�����������وؤول 
�ل��ن��ووي �لأح��م��ر، يف �أوك��ر�ن��ي��ا، �أو يف 

دول �أوروبا.

�لأم�����ريك�����ي�����ة �مل����ع����ن����ي����ة. وحت����ر�����س 
�مل��خ��اب��ر�ت �لأم��ريك��ي��ة، م��ن��ذ بد�ية 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ع�����ض��ك��ري��ة �ل��رو���ض��ي��ة يف 
�أوك���ر�ن���ي���ا، ع��ل��ى �ل���ض��ت��ن��ف��ار ور�ضد 
�لرت�ضانة  حت�ضري  ب�ضاأن  �إ���ض��ارة  �أي 

�لنووية لأجل غاية هجومية.

ال�سيناريو الأول:
 هجوم ا�ستعرا�سي

يف هذه �حلالة، ميكن �أن تقوم رو�ضيا 
باإلقاء �ضالح نووي على منطقة غري 
ماأهولة، كاأن يجري ذلك على �لبحر 
�لأ�ضود مثال، و�لهدف هو �إظهار �أن 
ولي�ضت  تهديد�تها  يف  ج��ادة  مو�ضكو 
ب�ضدد �ملز�ح. و�إذ� قامت رو�ضيا بهذ� 
�لرهان  ب�ضدد  �ضتكون  فاإنها  �لأم��ر، 
على �إخ��اف��ة �ل��غ��رب، م��ن �أج���ل دفعه 
�لتقدم  �أن  �ضيما  ل  �ل���رت�ج���ع،  �إىل 
�ل��ذي �أح��رزه �لأوك��ر�ن��ي��ون، موؤخر�، 
يعود بالأ�ضا�س �إىل �لدعم �لع�ضكري 
�ل�����ض��خ��ي �ل�����ذي ح�����ض��ل��و� ع��ل��ي��ه من 

و��ضنطن وحلفائها.

وي��ق��ول خ���رب�ء �إن ه��ذ� �ل��ه��ج��وم قد 
لكنه  �لأرو�ح،  يف  خ�����ض��ائ��ر  ي��وق��ع  ل 
لأن  �ل��ع��امل،  يف  هلع  حالة  �ضيحدث 
��ضتخد�مه  �لنووي مل يجر  �ل�ضالح 

يف �ملعارك منذ 77 �ضنة.
�إىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ت�ضطر  ول��ن 
هجوم  وق��ع  ح��ال  يف  ع�ضكريا،  �ل���رد 
م���ن ه���ذ� �ل��ق��ب��ي��ل، ل��ك��ن رو���ض��ي��ا قد 
دوليا،  �أك����رب  ع��زل��ة  يف  نف�ضها  جت��د 
ت�ضطر�ن  ق��د  و�ل��ه��ن��د  �ل�����ض��ني  لأن 
ويرى  منها.  �أك��رب  م�ضافة  �أخ��ذ  �إىل 
�خلبري �لأمريكي �أن رو�ضيا لن تلجاأ 
�إىل هذ� �خليار على �لأرجح، يف حال 
�أن��ه لن  ق��ررت �لهجوم، و�ل�ضبب هو 
وميد�ين  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي  بنفع  ي��ع��ود 

كبري.

اخليار الثاين: 
�سالح حمدود القوة

�ضالحا  تلقي  �أن  �أي�ضا  رو�ضيا  بو�ضع 
ع��ل��ى من�ضاأة  �ل���ق���وة  ن���ووي���ا حم����دود 
ع�����ض��ك��ري��ة �أوك���ر�ن���ي���ة، يف خ��ط��وة قد 

توؤدي �إىل مقتل �ملئات وحتى �لآلف، 
�إىل جانب خ�ضائر مادية فادحة.

رو�ضيا  ت��ل��ج��اأ  ق���د  �حل���ال���ة،  ه����ذه  يف 
�لروؤو�س  م��ن  ب��و�ح��د  �ل�����ض��رب  �إىل 
�حل���رب���ي���ة �ل���ت���ي ي�����ض��ل وزن����ه����ا �إىل 
طريق  ع���ن  وذل�����ك  ك��ي��ل��وط��ن،   10
�إطالقها  يجري  “كروز”  �ضو�ريخ 
�أر�ضية. ومن بني هذه  من من�ضات 
ي��ت��م �لعتماد  �ل��ت��ي ق��د  �ل�����ض��و�ري��خ 
�لذي  “�إ�ضكندر”  ����ض���اروخ  ع��ل��ي��ه��ا، 
يف  مكثف  ب�ضكل  ����ض��ت��خ��د�م��ه  ج���رى 
�حلروب، عرب روؤو�س حرب تقليدية. 
ويف حال وقوع هذ� �لهجوم، �ضيجري 
�نفجار  ي��ع��ادل  ه��ائ��ل  �ن��ف��ج��ار  �ضماع 
�ملتفجرة،  �مل���و�د  م��ن  �آلف ط��ن   10
لكن هذ� �لنطاق يظل حم��دود� من 
�لقنبلة  وزن  وي�ضل  ن��ووي.  منظور 
 15 �إىل  دم�����رت ه��ريو���ض��ي��م��ا  �ل���ت���ي 
�أغلب  وزن  ي�����ض��ل  ف��ي��م��ا  ك��ي��ل��وط��ن، 
�ل����روؤو�����س �ل���ن���ووي���ة �حل��رب��ي��ة لدى 
ورو�ضيا،  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  جي�ضي 
100 و�ألف  �إىل معدل ي��رت�وح بني 

كيلوطن. وثمة خرب�ء يرجحون �أن 
رو�ضيا لديها روؤو�س حربية �أ�ضغر من 
هذ� �ملعدل، ورمبا يف حدود كيلوطن 
و�حد فقط. وهذ� �ل�ضيناريو �لنووي 
هو �لأك��ر �حتمال، بح�ضب �خلبري 
رد�  ي�ضتدعي  ل��ن  لأن����ه  �لأم���ريك���ي، 
م���ن �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة، ح��ت��ى و�إن 
ك���ان ب��ع�����س �خل�����رب�ء ي��ت��وق��ع��ون �أل 
ت�ضكت و��ضنطن. و�إذ� �أقدمت رو�ضيا 
�لوليات  ف��اإن  �ل�ضيناريو،  ه��ذ�  على 
�أ�ضلحة  ب��ت��ق��دمي  ت���رد  ق���د  �مل��ت��ح��دة، 
�أك����ر ت��ط��ور� لأوك���ر�ن���ي���ا، م��ن �أجل 
من  �مل��زي��د  �إحل����اق  ع��ل��ى  م�ضاعدتها 

�خل�ضائر باجلي�س �لرو�ضي.

�خليار الثالث:
 �سالح بقوة هائلة

رو�ضيا  تلقي  قد  �ل�ضيناريو،  ه��ذ�  يف 
����ض���الح���ا ي��������رت�وح م�������د�ه ب����ني 50 
عن  ي��زي��د  م��ا  �أي  كيلوطن،  و100 
�ضتة  �إىل  بثالثة  هريو�ضيما،  قنبلة 
�لهجوم،  ه���ذ�  وق���ع  و�إذ�  �أ����ض���ع���اف. 

بالدر��ضة  وج����دي����رة  خم��ت��ل��ف��ة، 
بعنايٍة، �إذ قال: “ثمة قوة عظمى 
وُت�ضكِّل  جو�رنا  �إىل  تن�ضاأ  �إقليمية 
�إ�ضر�ئيل  ل��دول��ة  رئي�ضياً  ت��ه��دي��د�ً 
وحتدياً للنهج �لأمني �لإ�ضر�ئيلي 
عن  وحت����دث  مقبلة”.  ل�����ض��ن��و�ت 
�إي����ر�ن  ق����در�ت  ك����ربى  يف  “قفزة 
خربة  �إىل  وُي�����ض��اف  �لع�ضكرية«. 
�عتماده  و�أور�ق  “تي”  �ل��ع��ق��ي��د 
�أنه رئي�س مديرية �لإ�ضرت�تيجية 
�لأركان  هيئة  �لثالثة يف  و�لد�ئرة 
�لإ�ضر�ئيلي.  ل��ل��ج��ي�����س  �ل���ع���ام���ة 
وبتعبري �آخر، فاإن من م�ضوؤولياته 
�ل��ت��و���ض��ي��ة ب��امل�����ض��ار�ت �ل��ت��ي على 
�إ�ضر�ئيل تبنيها �إذ� �نتهكت طهر�ن 
و�ختربت  �مل��ع��ت��م��دة  �لت��ف��اق��ي��ات 

جهاز�ً ذرياً.
وكانت حتذير�ته �أو�ضع نطاقاً من 
�لتهديد �لنووي. فقد كانت هناك 
حتركات �إير�نية يف �لبحر �لأحمر 
يجب  �إف��ري��ق��ي��ا  �أن��ح��اء  جميع  ويف 

ُمر�قبتها.

طائرات اإىل رو�سيا
يف �لآون����ة �لأخ�����رية، ب��اع��ت �إي���ر�ن 

رو�ضيا  �إىل  ط��ي��ار  دون  ط���ائ���ر�ت 
�أوكر�نيا.  �ضد  حربها  يف  لدعمها 
ويف �ملا�ضي، كانت �لقوى �لعظمى، 
م��ث��ل رو���ض��������������������ي��ا، ت��ب��ي�����������������ع �أح����دث 
�لأو�ضط،  �ل�����ض��رق  �إىل  �أ���ض��ل��ح��ت��ه��ا 
�ل�ضفقات  ه��ذه  م�ضار  ب���د�أ  و�لآن 
�ل�ضناعة  �أم�������ض���ت  �إذ  ي��ن��ع��ك�����س، 
رو�ضيا  مت��ّد  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لع�ضكرية 

بال�ضالح. 
وه���ذه ���ض��ه��ادة على �ل��ت��ط��ور �لذي 

�أحرزته �إير�ن.
�إي����ر�ن  �أن  غ��ول��د  دوري  و�أو�����ض����ح 
م�ضري�ً  �لأم����د،  بعيد  نهجاً  تبنت 
�مللك  ك����ان   ،2004 يف  �أن�����ه  �إىل 
�أول  �لأردين،  �ل��ع��اه��ل  �هلل،  ع��ب��د 
�ضبح  �إىل  �لأن������ظ������ار  ل���ف���ت  َم������ن 
يعرب  �ل���ذي  �ل�ضيعي”  “�لهالل 
م��ن��ط��ق��ة �ل�������ض���رق �لأو������ض�����ط من 
�لعر�ق،  ع��رب  �لإي��ر�ن��ي��ة  �حل����دود 
و�ضوريا، ومنهما �إىل �ضاحل �لبحر 

�ملتو�ضط.
�ملا�ضيني،  �لعقدين  �إىل  وبالنظر 
ك����ان ه����ذ� �مل�����ض��ار ي��ت��ج��اوز جمرد 
جماعة  ت�ضليح  لإع�����ادة  �ل��ط��ري��ق 

حزب �هلل.

ما الذي تريده اإيران؟
مر�د  ك���ان  غ��ول��د،  دوري  وح�����ض��ب 
�إير�ن �إعادة ت�ضكيل منطقة �ل�ضرق 
�أر���ض��ل��ت عنا�ضر  �لأو����ض���ط، ح��ي��ث 
�ضوريا  �إىل  عائالتهم  م��ع  �ضيعية 
�ل�ضكانية  �لرتكيبة  ت�ضكيل  لتعيد 
فيها، �إذ طمحت �إىل حتويل �ضوريا 

�إىل دولة �ضيعية.
و����ض��ت��خ��دم��ت �أ���ض��ال��ي��ب مم��اث��ل��ة يف 
تو�ضيع  على  وعملت  �أخ���رى،  بقاع 
تركيا.  ���ض��رق  يف  �ل�ضيعة  ح�����ض��ور 
�لأن�ضطة  ه�����ذه  �إىل  وب���ال���ن���ظ���ر 
�لأخ������رية، ل عجب  �ل�����ض��ن��و�ت  يف 
�إىل  “تي”  �ل��ع��ق��ي��د  ي��خ��ل�����س  �أن 
“تهديد يتطور هنا على نطاق مل 

ن�ضهده من قبل«.
 ،2008 يف دم�����ض��ق، وحت��دي��د�ً يف 
�مل�ضجد  �ضيعية  ميلي�ضيا  دخ��ل��ت 
ُيعد  �ل��������ذي  �ل�������ض���ه���ري  �لأم����������وي 
و�حد�ً من رموز �ل�ُضنة يف �ضوريا، 
لل�ضالة. ووردت تقارير يف 2015 
عر�قية  ���ض��ي��ع��ي��ة  م��ي��ل��ي�����ض��ي��ات  ع���ن 
�لأموي،  �مل�ضجد  دخلت  ولبنانية 
حول  �ل�ضيعية  �مليلي�ضيات  وُتن�ضر 

�لأ�ضرحة �ل�ضيعية يف دم�ضق.

�ضوريا  �إي����ر�ن  ت�ضتخدم  و�أخ�����ري�ً، 
�ل�ضو�ريخ  �إن��ت��اج  مل��ن�����ض��اآت  م��وق��ع��اً 
�ل�ضو�ريخ  خ���ا����ض���ة  �جل�����دي�����دة، 
وفائقة  �مل������دى  ب���ع���ي���دة  �مل���وج���َه���ة 

�لدقة.
ويف بع�س �حلالت، �ضعت �إير�ن �إىل 
�لأر�س.  حتت  �ملن�ضاآت  هذه  �إقامة 
وخال�ضة �لقول �إن �ضوريا �أ�ضبحت 
جزء�ً من �ملنظومة �لإ�ضرت�تيجية 
�لإير�نية للمنطقة. ومل ياأت ذلك 

من فر�غ،  ح�ضب �لكاتب.
لديهم  “�لإير�نيون  غولد:  وقال 
ب�ضوريا  تربطهم  تاريخية  تقاليد 
فعندما  ب���ه���ا.  �مل��ح��ي��ط��ة  و�ل������دول 
َت���َر����ض���َخ �ل��ت�����ض��ي��ع ب��و���ض��ف��ه مذهب 
ف��ار���س �ل�ضفوية  ب��الد  �ل��دول��ة يف 
�لإمرب�طورية  1501، �ضمت  يف 
�ل�������ض���ف���وي���ة م�����ا ُي�����ع�����رف �ل����ي����وم 
�ضا�ضعة  ومناطق  و�ل��ع��ر�ق  ب��اإي��ر�ن 
��ضتعادة  و�أم�������ض���ت  ����ض���وري���ا.  م���ن 
�ل�ضيا�ضة  �ضمة  �ل�ضائعة  �لأقاليم 
�ل�ضفوية، و�ضمة مناف�ضتها غرباً، 
�لإمرب�طورية �لعثمانية. ويف هذ� 
ن�ضتوعب  �أن  �ل�ضهل  من  �ل�ضياق، 
�لإقليمي  �لتو�ضع  من�ضاأ طموحات 

لإير�ن«.
“ت�ضتطيع  �ل����ك����ات����ب  و�أ�������ض������اف 
�لتحدي  مع  تتعامل  �أن  �إ�ضر�ئيل 
رغ��م ج�ضامته.  �لإي���ر�ين �جلديد 
�لإطالق  على  �لأخ��ط��ر  و�جل��ان��ب 
يف �ل��ت��ه��دي��د �لإي������ر�ين َي��ن��ب��ع من 
�إ�ضر�ئيل  �ل��دويل، ود�خ��ل  �ملجتمع 
نف�ضها �أحياناً، من �لذين ل يرون 
�ل�ضورة �لكاملة ملا حتيكه �إير�ن يف 

�خلفاء«.
بالقول  مقالته  �ل��ك��ات��ب  و�خ��ت��ت��م 
ُمعتٍد  ط��رف  �أع��م��ال  “مقاومة  �إن 
�لأول.  �مل��ق��ام  يف  ع�ضكرية  مهمة 
يتعني  �أي�ضاً  دبلوما�ضية  �أنها  غري 
�جلهود  م���ع  ب���ال���ت���و�زي  ُت�����د�ر  �أن 
ما  ه��و  �ل��ي��ق��ني  وه���ذ�  �لع�ضكرية. 
�ن��دلع �حلرب  قبل  ت�ضر�ضل  حفَز 

�لعاملية �لثانية..
 ورمب����ا ك���ان �ل��ع��ن�����ض��ر �ل����ذي �أثر 
يتحدثون  �ل����ذي����ن  ع���ل���ى  �أخ��������ري�ً 
بل�ضان �إ�ضر�ئيل يف �لوقت �لر�هن. 
فال �ضك �أن �حلكومة �لإ�ضر�ئيلية 
�ملقبلة لن يكون �أمامها خيار غري 
�ل��ت�����ض��رف ب��ق��وة وَت���َو�ف���ق �أك���رب يف 

هذ� �ل�ضدد«.

احتجاج بقرع االأواين يف كوبا 
على انقطاع الكهرباء

•• هافانا-رويرتز

�أحياء  ع���دة  و�لح��ت��ج��اج يف  �لأو�ين  ل��ق��رع  �ل�����ض��و�رع  �إىل  �ل��ك��وب��ي��ون  ن���زل 
�لتيار  �نقطاع  م��ن  �لثالث  يومها  �ل��ب��الد  دخ���ول  م��ع  هافانا  �لعا�ضمة  يف 

�لكهربائي يف �أعقاب �لإع�ضار �إيان.
�ل�ضرقي  �جلنوبي  �ل�ضاحل  �لآن  جتتاح  �لتي  �لهائلة،  �لعا�ضفة  وت�ضببت 
للوليات �ملتحدة، يف �نهيار �ضبكة �لكهرباء �لكوبية يف وقت �ضابق من هذ� 
�لأ�ضبوع. وت�ضببت يف �نقطاع �لتيار �لكهربائي عن �لبالد باأكملها �لتي يبلغ 
�ملحا�ضيل  و�أتلفت  بالأر�س،  �ملنازل  ن�ضمة، و�ضوت  11 مليون  �ضكانها  عدد 

�لزر�عية.
وبالن�ضبة لبع�س �لكوبيني، �لذين يعانون بالفعل من نق�س �لغذ�ء و�لوقود 

و�لأدوية، كان �نقطاع �لكهرباء �ملطول هو �لق�ضة �لأخرية.
�ل�ضيوعيون. ويف  �لتي يحكمها  كوبا  �ضو�رع  للغاية �لحتجاجات يف  وتندر 
11 يوليو متوز �ملا�ضي، هزت �مل�ضري�ت �ملناه�ضة للحكومة �لبالد وكانت 

�لأكرب منذ ثورة �لزعيم �لكوبي �ل�ضابق فيدل كا�ضرتو.
من  �أك���ر  �ل�ضرطة  �عتقلت  �لإن�����ض��ان  ح��ق��وق  منظمات  ل��ت��ق��دي��ر�ت  ووف��ق��ا 
1000 �ضخ�س، و�أظهرت �لأرقام �لر�ضمية �أن مئات �ملحتجني ماز�لو� رهن 

�لعتقال .
وتقول �حلكومة �لكوبية �إن من �ضجنتهم حوكمو� حماكمة عادلة و�أدينو� 
بالتخريب و�لعتد�ء ويف بع�س �حلالت �لتحري�س على �ل�ضغب. ومع ذلك، 
و�ضجنو�  �ضورية  ملحاكمات  خ�ضعو�  �إنهم  �لإن�ضان  حقوق  جماعات  تقول 

ظلما ملمار�ضتهم حقهم يف حرية �لتعبري و�لتظاهر.
و�أكد �ضحفي من رويرتز �أن �ل�ضكان قامو� بقرع �لأو�ين، يف حني خرجت 
مناطق  ع��دة  يف  �ضلمي  �حتجاج  لتنظيم  �ل�ضو�رع  �إىل  �ضغرية  جمموعات 
�لجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل  على  تقارير  �أظ��ه��رت  كما  باملدينة.  �أخ���رى 
�حتجاجات �ضغرية يف جميع �أنحاء هافانا وبع�س �لأقاليم، �بتد�ء من بعد 

ظهر �أم�س �خلمي�س حتى وقت مبكر من �ضباح �جلمعة.
�لأر�ضية  و�خل��ط��وط  �ملحمولة  و�ل��ه��و�ت��ف  �لإن��رتن��ت  خ��دم��ات  و�نقطعت 
على ما يبدو يف �أنحاء هافانا قبل �لتا�ضعة م�ضاء بالتوقيت �ملحلي. وظلت 

�لت�ضالت مقطوعة حتى حو�يل �لثالثة من �ضباح �أم�س �جلمعة.

بـ4 طرق.. كيف ميكن لرو�شيا الهجوم نوويا على اأوكرانيا والغرب؟

ت�ستخدم طهران �سوريا موقعًا ملن�ساآت اإنتاج ال�سواريخ

كيف نفهم م�شروع اإيران يف املنطقة؟
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كان على اأوروبا الغربية التي عقدت ال�سالم مع تاريخها اأن تتعلم �سيًئا من انفجار يوغو�سالفيا ال�سابقة

ــل ــام ــع ــت ال يف 
ـــب  ـــواق مــــع ع
اجلدار،  �شقوط 
الغرب  جتــاهــل 
ـــــــــــي  االأوروب
ـــــاريـــــخ  ـــــت ال
واجلــغــرافــيــا

التوازن  �شيظل 
ــرق  ــش ــ� بــــني ال
ـــــرب يف  ـــــغ وال
ــاد  االحت اإدارة 
ـــــــــي،  االأوروب
وجودًيا  �ــشــوؤااًل 
رئـــيـــ�ـــشـــًيـــا

يواجه م�سائل وجودية:

م�شتقبل االحتاد االأوروبي ُيلعب �شرقا...!
•• الفجر -ريكاردو بريي�صيت�ش

ترجمة خرية ال�صيباين 
    امل�ساكل التي يواجهها الحتاد الأوروبي مع بولندا 
واملجر ودول �سرقية اأخرى, وال�سعوبات يف تنظيم 
عالقات مثمرة مع الدول املر�سحة الأخرى, والآن 
العواقب املاأ�ساوية للحرب يف اأوكرانيا, ينظر اليها 
مبعنى  وجودية,  م�سائل  اأنها  على  بحق  الكثريون 
على  للتاأثري  العادي  امل�سالح  ت�سارب  تتجاوز  اأنها 

طبيعة البناء امل�سرتك.

ال�سرب ال�سرتاتيجي
   لن�سّجل ان هذه لي�ست املرة الأوىل التي يحدث 
فيها هذا. من �سمات اأي بناء �سيا�سي كبري اأن يواجه 

م�ساكل وجودية. 
تخو�س  اأن  عليها  ك��ان  التي  املتحدة,  ال��ولي��ات 
الحتاد  ُولد  ذلك.  عن  �سيًئا  تعرف  اأهلية,  حرًبا 

الأوروبي قبل �سبعني عاًما فقط, وقد منا الحتاد 
“الآن  ع�سًوا   28 اإىل   6 من  اآنذاك”  “جمموعة 
27” يف اأقل من اأربعني عاًما دون تو�سيح طبيعته 
لالندماج  يكون  اأن  يف  غرابة  ل  لذلك  وغر�سه. 

م�ساكل وجودية اأخرى.
بريطانيا  مع  ثم  الديغولية,  فرن�سا  مع  اأوًل      

ال�سمال  ج��دل  م��ع  واأخ����ريًا  تات�سر,  م��ارج��ري��ت 
هذه  وج��دت  لطاملا  ال��ي��ورو.  اإدارة  يف  واجل��ن��وب 
التي  الرباغماتية,  الت�سويات  يف  اإجابة  الأزم��ات 
القطيعة  جت��ّن��ب  يف  بريطانيا  ح��ال��ة  يف  ف�سلت 

النهائية.
الو�سط  احللول  تتفادى  مل  اأخ��رى,  ح��الت  ويف   
باإحراز  لالندماج  �سمحت  بل  فح�سب,  النف�سال 
تقدم مل يكن متوقًعا يف ذلك الوقت. الدر�س الذي 
اإحراز تقدم, حتتاج  اأجل  اأنه من  يجب تعلمه هو 

اأوروبا اإىل ال�سرب ال�سرتاتيجي.

   م��اذ� يخربنا هذ� عن �مل�ضاكل �لتي 
نحن  �أول،  �ضرقا؟  �لتو�ّضع  يطرحها 
�لتي  �لأخ����ط����اء  حت��ل��ي��ل  �إىل  ب��ح��اج��ة 
كان  �ملحددة،  �حلالة  �رتكبت. يف هذه 
�خلطاأ �لأول، و�لأ�ضا�ضي يف كثري من 
�لتو�ّضع �ملثري  �إد�رة هذ�  �لنو�حي، هو 
�لطريقة  بنف�س  �لكمية  �لناحية  من 

مثل �ضابقيه.
�أن كل     من حيث �جل��وه��ر، �عتقدنا 
�لكافية  �مل�ضاعدة  هو  مطلوب  هو  ما 
دخول  لت�ضهيل  �لنتقالية  و�لتد�بري 
�ل���ع���ّم �إىل �لحت�����اد �لأوروب������ي  �أب���ن���اء 
ومتخلفني،  قلياًل  �أفقر  كانو�  �لذين 
“�أن  لكنهم يف �لأ�ضا�س يرغبون فقط 
كما  يعني،  ل  ه��ذ�  مثلنا”.  ي�ضبحو� 
كان  �ضرقا  �لتو�ضع  �أن  �لبع�س،  يزعم 
يقرب  م��ا  بعد  “حدث  لأو�ن����ه  �ضابًقا 
�ضقوط جد�ر  م��ن  ع��اًم��ا  م��ن ع�ضرين 
�لنتيجة  خ���ط���اأ.  ح��ت��ى  �أو  برلني!”، 
�أ�ضا�ضي،  ب�ضكل  �إيجابية  �لقت�ضادية 
�لقد�مى.  �أو  �جل��دد  لالأع�ضاء  ���ض��و�ء 
لكن �لتقييم خمتلف من وجهة نظر 

�ضيا�ضية.
�ضقوط  ع���و�ق���ب  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل     يف 
�جل�����د�ر، جت��اه��ل��ن��ا ن��ح��ن �لأوروب���ي���ني 
و�جلغر�فيا.  �ل��ت��اري��خ  “�لغربيني” 
وجزئياً  �ل��غ��ط��ر���ض��ة،  ب�����ض��ب��ب  ج��زئ��ي��اً 
�لد�خلية  �ل�ضوؤون  منغم�ضون يف  لأننا 
بطريقة  �ل�����ض��رق  �إىل  ن��ظ��رن��ا  �مل��ل��ح��ة، 
عر�ضية وم�ضتتة يف كثري من �لأحيان. 
�لتكامل  عملية  ول��دت  �لتي  �ل�ضعوب 
�لعاملية  �حل��رب  نهاية  بعد  �لأوروب����ي 
�ل��ث��ان��ي��ة خ��رج��ت م���ن ت���اري���خ طويل، 
�إىل  وقادها  در�ماتيكًيا،  كان  ما  غالًبا 
و�إج���م���اع حول  وط��ن��ي��ة  ه��وي��ة  تر�ضيخ 

�ملوؤ�ض�ضات �لدميقر�طية.
ماأ�ضاوي  ب�ضكل  �كت�ضبنا  �أن  ب��ع��د      
�ل���ق���وم���ي���ة ه����ي مر�س  ب������اأن  �ل����وع����ي 
�لهويات �لوطنية غري �لآمنة، �ضمحنا 
�أن  ميكن  و�ل��ت��ي  تن�ضج،  �أن  ل��ظ��روف 
ت�ضمح لنا بتجاوزها وتقا�ضم جزء من 
تام:  �ن�ضجام  يف  �لغرب  ك��ان  �ضيادتنا. 
لن يحدث ذلك مرة �أخرى �أب��ًد�، بكل 
�لده�ضة،  يثري  �وروب���ا! ومب��ا ل  لغات 
�لبطل  �لأوروب����������ي  �لحت�������اد  �أ����ض���ب���ح 
متعدد  �ل��ل��ي��رب�يل  للنظام  �لرئي�ضي 

�لأطر�ف. 
    �ضعوب �ل�ضرق، �لتي تعي�س يف قو�س 
�لبلطيق  �ملمتد من بحر  �لأزم��ة ه��ذ� 
و�لبحر  �لأدري����ات����ي����ك����ي  �ل���ب���ح���ر  �إىل 
�لأ�ضود، لها تاريخ خمتلف. بعد نهاية 
على  ح�ضلو�  �لأوىل،  �لعاملية  �حل��رب 
�لعنيف  �لتفكك  بف�ضل  ��ضتقاللهم 
�لرو�ضية  �ل��ث��الث  ل��الإم��رب�ط��وري��ات 
و�ل��ن��م�����ض��اوي��ة و�ل��ع��ث��م��ان��ي��ة، م��ع ر�ضم 
�حلدود من قبل �ملنت�ضرين، بطريقة 
م�����ض��ط��ن��ع��ة يف ب��ع�����س �لأح�����ي�����ان. ثم 
�حلرب  ماأ�ضاة  جتاوزتهم  ما  �ضرعان 
�أنتجت  �لعاملية �لثانية �لهائلة، و�لتي 
ف��ظ��ائ��ًع��ا ودم������اًر� �أك����رب مم���ا ح���دث يف 

�لغرب. 
   وكاأّن هذ� مل يكن كافًيا، فقد �أعقب 
�لهيمنة  من  قرن  ن�ضف  �لفرتة  هذه 
�ل�ضيوعية و�لرو�ضية. هناك ما يكفي 
للدميقر�طية،  ت�ضور  لدينا  ليكون 
لتاريخ  وت��ق��ري��ًب��ا  �ل��وط��ن��ي��ة،  ل��ل��ه��وي��ة 
تاريخنا.  عن  خمتلف  �ملا�ضي،  �لقرن 
ك���م���ا �أو������ض�����ح �إي�����ف�����ان ك���ر�����ض���ت���ي���ف يف 
�أغ�ضط�س   1“ ت���امي���ز  �ل��ف��اي��ن��ن�����ض��ال 
�لرئي�ضي  �ل��ت��ح��دي  ي��ظ��ل   ،”2022
“�إعادة”  ه��و  �ل�ضرقية  �أوروب����ا  ل���دول 
بناء هوية وطنية وظيفية. وتوجد هنا 
وجودية  مل�ضكلة  �لأ�ضا�ضية  �ملتطلبات 
لالحتاد �لأوروبي �أكر تعقيًد� بكثري 

من �لأزمات �لتي ذكرتها �ضابًقا.
   بعد �نهيار �ل�ضيوعية، كان ينبغي �أن 
تتوىل �أملانيا مهمة �إر�ضادنا يف حتديد 
لأ�ضباب  فهي،  فعالة.  �ضرقية  �ضيا�ضة 
بها،  ل���ل���ت���ذك���ري  د�ع�������ي  ل  ت���اري���خ���ي���ة 
ذلك  يف  مب��ا  �ل�����ض��رق،  ل���دول  بالن�ضبة 
رو�ضيا، �ل�ضريك �لأكر �أهمية ولكنها 

مع بولند�، �لتي ل تقف فقط يف خط 
بامل�ضاألة  يتعلق  فيما  �لول  �ملو�جهة 
�حل���ي���وي���ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ع���الق���ات مع 
رو�ضيا، ولكنها �أظهرت كرما كبري� يف 

��ضتقبال �لالجئني من �أوكر�نيا. 
�لعالقات  ه��ذ� على  ك��ل  ع��و�ق��ب  �إن    
ب���ني �ل�����ض��رق و�ل���غ���رب د�خ����ل �لحت���اد 
هناك  �أوًل،  للغاية.  مهمة  �لأوروب����ي 
���ض��غ��ط م��ت��ز�ي��د جل��ع��ل ع��م��ل �لحت���اد 
�لأوروب�����ي �أك���ر م��رون��ة، مب��ا يف ذلك 
ما  غالًبا  �لأغ��ل��ب��ي��ة.  ت�ضويت  مت��دي��د 
كان تطور �لحتاد �لأوروبي يف �لعقود 
�لذين  �ل���رو�د  لعمل  نتيجة  �لأخ���رية 
�ملثال،  �ضبيل  “على  �لآخرين  يجرون 

مع �ليورو و�ضنغن«.
�أزم��ات مثل     يف نف�س �لوقت، ُتظهر 
�أهمية  م��دى  و�أوك��ر�ن��ي��ا  �لربيك�ضيت 
�لتي  و�لع�ضرين  �ل�ضبع  �ل��دول  وح��دة 
�ليوم  ي�ضعب  عليها.  �حل��ف��اظ  يجب 
ودفاعية  خ��ارج��ي��ة  ���ض��ي��ا���ض��ة  ت�ضميم 
بعني  �لأخ����ذ  دون  م�ضرتكة  �أ���ض��ا���ض��ي��ة 
بولند�  وم�ضالح  م�ضاهمة  �لع��ت��ب��ار 
�إن  �ل�����ض��م��ال.  ودول  �ل��ب��ل��ط��ي��ق  ودول 
�لعدو�ن �لرو�ضي على �أوكر�نيا ل يثبت 
فقط �أن ع�ضوية �لحتاد �لأوروبي �أمر 
يثبت  بل  �ل�ضرق،  بلد�ن  لأم��ن  حيوي 
�لكامل وحده هو  �ندماجها  �أن  ا  �أي�ضً
د�ئم  ب�ضكل  ي�ضمن  �أن  مي��ك��ن  �ل���ذي 
�لحتاد  و�أم��ن  �ل�ضرقية  �أم��ن حدودنا 
م�ضتقبل  و�ضيعتمد  ك��ك��ل.  �لأوروب�����ي 
�لأوروب����ي على �جلدلية بني  �لحت���اد 
هذ�  وم���ن  �ملختلفة.  �ملتطلبات  ه���ذه 
�ملنظور، فاإن �لهدف �ل�ضرت�تيجي هو 
�لعمل على تو�ضيع �لفجوة بني بولند� 
و�مل���ج���ر، و�حل���ف���اظ ع��ل��ى �حل�����و�ر مع 
�لثانية.  على  �ل�ضغط  وزي��ادة  �لأوىل 
��ضتنتاج  �إىل  ��ا  �أي�����ضً ه���ذ�  ك��ل  وي����وؤدي 
�لعتقاد  �لو�قعي حالًيا  �أن��ه من غري 
�لديناميكية  ب��ني  �ل��دي��ال��ك��ت��ي��ك  ب����اأن 
�لطليعة و�حلفاظ على  توفرها  �لتي 
�أ�ضكال  �إىل  ي���وؤدي  �أن  ميكن  �ل��وح��دة، 
�أو دو�ئر  منظمة ذ�ت هند�ضة متغرية 

متحدة �ملركز.
ُت��ظ��ه��ر �ل���ق���ر�ءة �مل��ت��اأن��ي��ة خلطاب      
خطاب  وك����ذل����ك  ب��������ر�غ،  يف  ����ض���ول���ت���ز 
�أور����ض���ول ف���ون دي���ر لي���ن ح���ول حالة 
�لوحدة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  �أن  �لحت������اد، 
دون �مل�ضاومة على �لديناميكية ودون 
ا  �لتخلي عن �لقيم �لأ�ضا�ضية، هو �أي�ضً
ك��ب��ار قادة  ك��ب��ري لبع�س  ق��ل��ق  م�����ض��در 

�لحتاد �لأوروبي.
    �إن �ل��ت��و�زن بني �ل�ضرق و�لغرب يف 
�ضيظل  �ذن،  �لأوروب����ي،  �لحت���اد  �إد�رة 
لأنه  �ضيما  ل  رئي�ضًيا،  وجودًيا  �ضوؤ�ًل 
�لتو�ّضع  �ل����ت����ايل:  �ل���ت���ح���دي  ي���ح���دد 
و�ملنظور  ل��ل��ب��ل��ق��ان،  �لآن  �حل���ت���م���ي 
�أوكر�نيا،  لن�����ض��م��ام  ر���ض��م��ًي��ا  �مل��ق��ب��ول 
بالن�ضبة  جورجيا.  و�أخ��ري�  مولدوفا، 
ل���الحت���اد �لأوروب���������ي �ل�����ذي ل ي���ز�ل 
�أك���ر �ضعوبة  ه��ذ� حت��دًي��ا  ي��ع��ّد  ه�ًضا، 
م��ن �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ع��رف��ن��اه��ا حتى 
�أوكر�نيا  �لآن. ومن بني �ضحايا غزو 
وهم حّل م�ضكلة �لأمن �لأوروبي على 
�جلديدة.  “�لفنلندية”  �ل��ط��ري��ق��ة 
بغ�س �لنظر عن كيفية تطور �حلرب 
من  �لكثري  حلم  تال�ضى  �أوكر�نيا،  يف 
�أوروبية  �أمنية  بنية  وج��ود  يف  �لنا�س 
�لوقت  يف  رو����ض���ي���ا  ت�����ض��م  م�����ض��ت��ق��رة 
�حتمال  ف��ق��ط  ه��ن��اك  يبقى  �حل����ايل. 
للردع،  م�����ض��ت��ق��ر  غ���ري  ت������و�زن  وج�����ود 
�لأزم���ات  ملنع  �حل���و�ر  �أم��ك��ن،  وحيثما 
بطريقة  �ل�ضر�ع.  �إىل  �لت�ضعيد  من 
و�إن  �لباردة،  �إ�ضد�ر للحرب  �إعادة  ما، 

يف ظل ظروف خمتلفة جًد�.
�إىل  ب���ر�غ  يف  �ضولتز  خ��ط��اب  ي�ضري     
يف  ج��ي��ًد�  مفهومة  كانت  �لر�ضالة  �أن 
�أن يكون �لمر كذلك  ناأمل  برلني... 

يف روما وباري�س.
*مدير الدرا�سات يف مدر�سة 
القت�ساد ال�سيا�سي جامعة 

لوي�س “روما«

��ا �ل�����ض��ري��ك �لأك����ر �إ���ض��ك��ال��ي��ة يف  �أي�����ضً
�لغرب؛ عالقة هي م�ضدر جذب كبري 
عر�ضية.  و�ت���ه���ام���ات  م�ضتمر  و���ض��ك 
ت�����ض��ه��د ب���ذل���ك �ل���ط���ل���ب���ات �مل���ت���اأخ���رة 
عن  “تعوي�ضات”  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ض��ول 
�حلرب  خ��الل  �رتكبت  �لتي  �جل��ر�ئ��م 
�لعاملية �لثانية “يف بولند�، على �ضبيل 
�لتي  �ليونان”،  ا يف  �أي�ضً �ملثال، ولكن 
�أملانيا  ك��ام��ن��ا م��ع  ت��رتج��م ���ض��ر�ع��ا  ل 
بقدر ما ت�ضهد على �حلاجة �مل�ضتمرة 
من  �ل��ذ�ت��ي  �ل�ضعف  ع��ن  للتعوي�س 

خالل ��ضتعر��ضات قومية منمقة.
“حماًطة  ت��ك��ون  �أن  ح��ل��م  حبي�ضة     
للتعبري  وف��ًق��ا  فقط”،  ب��الأ���ض��دق��اء 
جين�ضر  ل��ه��ان�����س-دي��رتي�����س  �ل�����ض��ه��ري 
�ملوحدة  �أمل��ان��ي��ا  ق����ررت   ،1990 ع���ام 
لأجن��ي��ال م��ريك��ل و���ض��ع ك��ل �ضيا�ضتها 
عالمة  حت�����ت  ت���ق���ري���ًب���ا  �ل�������ض���رق���ي���ة 
و�لتجارية،  �لق��ت�����ض��ادي��ة  �ل��ع��الق��ات 
لعموم  �ل���ن���م���وذج  ن��ف�����س  و�ق����رتح����ت 
�لحت�����اد �لأوروب�������ي. م���ن ب���ني �ل���دول 
�تبعت  �ل���ق���ارة،  �لأخ�����رى يف  �ل��ك��ربى 
�إيطاليا �إىل حد كبري خطى �أملانيا. يف 
�ملقابل، كانت �ضيا�ضة فرن�ضا �ل�ضرقية 
�لرغبة  من  تاريخًيا  م�ضتوحاة  د�ئًما 
وب��ع��د تخليها عن  �أمل��ان��ي��ا.  �ح��ت��و�ء  يف 
�أنها فقدت �لهتمام  بد�  �لهدف،  هذ� 
�لرتكيز  با�ضتثناء  �ل�ضرقية،  ب��اأوروب��ا 
�ل���و�ق���ع���ي يف بع�س  �ل��ع��ر���ض��ي وغ����ري 

�لأحيان على رو�ضيا.

م�سائل مت التغا�سي عنها
مل  �ل��ت��ي  �لأوىل  �لرئي�ضية  �مل�ضاألة     
ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا يف �ل��وق��ت �مل��ن��ا���ض��ب هي 
�لنز�عات  من  بالعديد  �خلا�ضة  تلك 
�ل��ع��رق��ي��ة د�خ����ل �حلدود  و�مل��ط��ال��ب��ات 
عن  نتجت  و�ل��ت��ي  �أح��ي��اًن��ا  �مل�ضطنعة 
كدنا  �أن��ن��ا  يبدو  �لعامليتني.  �حل��رب��ني 
للم�ضاحلة  �إج�������ر�ء  �أول  �أن  ن��ن�����ض��ى 
�لت�ضوية  ك����ان  �لأمل���ان���ي���ة  �ل��ف��رن�����ض��ي��ة 
�ملتبادلة  ل���ل���م���ط���ال���ب���ات  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة 
�لعرقية  �ل��ت��وت��ر�ت  حتى  ���ض��ار.  ب�ضاأن 
و�لإقليمية يف �ل�ضرق، �لتي مت قمعها 
ومل يتم حلها �أبًد� و�لتي �ضمح �نهيار 
بع�س  يف  كانت  بظهورها،  �ل�ضيوعية 
ويكفي  وم�ضتمرة.  خ��ط��رية  �حل���الت 
�لأقليات  ع��ل��ى خ��ري��ط��ة  ن��ظ��رة  �إل��ق��اء 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  �مل��ن��ت�����ض��رة  �ل��ع��رق��ي��ة 

�لأ�ض�س  �أر���ض��ى  قد  �ضولتز  يكون  رمب��ا 
لتجاوز نهائًيا �لكابو�س �ملزمن للعديد 
م��ن �ل�����ض��ع��وب �ل�����ض��رق��ي��ة: �ت��ف��اق بني 

�لإمربياليتني �لأملانية و�لرو�ضية.
   من �مل��وؤك��د �أن ه��ذ� �لخ���رت�ق ه�س، 
ب�ضبب ��ضتمر�ر �مليول �ل�ضلمية �لقوية 
يف �أوروب��ا، ولأنه ينطوي على خيار�ت 
جلميع  �ضعبة  و�جتماعية  �قت�ضادية 
�لدول �لأع�ضاء عملًيا. ومع ذلك، حتى 
�ملا�ضي بال�ضرورة مر�ضًد�  لو مل يكن 
�أنه  مفادها  حقيقة  فهذه  للم�ضتقبل، 
منذ ب��د�ي��ة �لأع��م��ال �ل��ع��د�ئ��ي��ة، تعزز 
�لت�ضامن �لأوروبي و�لغربي بدًل من 
ماكرون  �إميانويل  وخطاب  �إ�ضعافه. 
يف �لأمم �ملتحدة دليل جيد على ذلك. 
وب��ي��ن��م��ا ت��ع��ك�����س ����ض��ت��ط��الع��ات �ل����ر�أي 
�لعام،  �ل���ر�أي  يف  و�لنق�ضام  �لتذبذب 
فمن �ملرجح �أن هذه �خلطوة بالن�ضبة 
�إن  فيها،  رج��ع��ة  ل  �حل��ك��وم��ات  ملعظم 
مل يكن بالختيار، فعلى �لأقل بحكم 
�ل���������ض����رورة. وي���زي���د غ���ي���اب حمطات 
�ل�ضدد، من  ه��ذ�  ك��ربى، يف  �نتخابية 
حرية عمل �حلكومات. هناك ��ضتثناء 
�إي��ط��ايل م��ع ح��ال��ة ع��دم �ليقني �لتي 
ينطوي عليها. ومع ذلك، فاإن �حتمال 
م�ضتعدة  �جلديدة  �لأغلبية  تكون  �أن 
�لغربي  �ل��ت�����ض��ام��ن  ع���ن  ل��الن��ف�����ض��ال 

�ضئيلة.
�لرغم  ع��ل��ى  �خ������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن     
�ملو�ضوفة  �مل�ضرتكة  �خل�ضائ�س  م��ن 
�أع��اله، ل ينبغي لأح��د �أن يغفل تنوع 
��ا جانب  �لأع�����ض��اء �جل����دد، وه���و �أي�����ضً
�ل����غ����رب. وجلعل  ي�����ض��ه��ل جت��اه��ل��ه يف 
�أف�ضل  ب�����ض��ك��ل  م�����ض��م��وع��ة  �أ���ض��و�ت��ه��م 
د�خ��ل �لحت��اد �لأوروب���ي، قام بع�ضهم 
مثل  �ملجموعات،  بت�ضجيع  �ملا�ضي  يف 
و�ملجر  “بولند�  فيزيغر�د  جمموعة 
 ، �لت�ضيك”  وج��م��ه��وري��ة  و�ضلوفاكيا 
�مل�ضرتك.  قا�ضمها  تقليل  مت  و�ل��ت��ي 
هذه  ت�ضّخم  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �حل���رب  �إن 
�لخ���ت���الف���ات، وك����ان �أح����د �لآث�����ار هو 
هنغاريا  ب���ني  ع��م��ي��ق  ����ض���رخ  �إح�������د�ث 
�أورب�������ان، �ل��ت��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى موقف 
ودي جتاه رو�ضيا، وبولند� “وكل دولة 
�لرئي�ضي  و�لتاأثري  تقريًبا”.  �أخ��رى 
�لآخر، هو �أنه �أ�ضبح من �ل�ضعب �لآن 
�لتعامل مع حالت �خلالف �جل�ضيمة 
�لأخ��رى �مل��ذك��ورة �أع��اله و�لتي لدينا 

�لأوروبي.
د�ضتور  ب�����دون  �أوروب�������ي  �حت�����اد      يف 
بالقيم  �لل�����ت�����ز�م  ي���ك���ون  ف�����ي�����در�يل، 
�أمًر�  ويعترب  �ضمنًيا،  �لدميقر�طية 
�أن  ذل��ك  على  ويرتتب  منه.  مفروًغا 
نظام  يف  �نتهاكها  مع  �لتعامل  �أدو�ت 
�ضيادة،  ذ�ت  دول  م��ن  يتكون  ي���ز�ل  ل 
يف  م���ن���ع���دم���ا؛  ت���ك���ن  مل  �إن  ���ض��ع��ي��ف��ا، 
على  تقت�ضر  فهي  �لعملية،  �ملمار�ضة 
ممار�ضة �ل�ضغط �لقت�ضادي. يف ظل 
هذه �لظروف، من �ل�ضعب �ضرح �ضبب 
�لأوروب���ي ب�ضكل فعال  تدخل �لحت��اد 
���ض��د �ن��ت��ه��اك ق��و�ع��د �مل��ن��اف�����ض��ة ولكن 
�لقيم  �مل��زي��د م��ن  �ن��ت��ه��اك  لي�س ���ض��د 
�لأ�ضا�ضية. كل هذ� يف�ضر �ضبب �لتز�م 
باملو�زنة  �لأوروبي  �ملفو�ضية و�ملجل�س 
و�لرب�غماتية.  �حل��زم  بني  با�ضتمر�ر 
“�ل�ضرب  م�������ن  و��������ض������ح������ة  ح������ال������ة 

�ل�ضرت�تيجي«.
غري  �ل�����ت�����و�زن  ه�����ذ�  �إد�رة  ك���ان���ت     
قلب  ع��ن��دم��ا  ل��ل��غ��اي��ة  �ضعبة  �مل�ضتقر 
�لغزو �لرو�ضي لأوكر�نيا �لطاولة. يف 
�لغرب، قوبل �نهيار �ل�ضيوعية وتفكك 
�لحتاد �ل�ضوفياتي بتفاوؤل حذر. وكان 
وتكثيف  منوذجنا  جاذبية  �أن  يعتقد 
�أن  �ضاأنه  م��ن  �لقت�ضادية  �ل��ع��الق��ات 
من  �ملتحررة  رو�ضيا  تطور  يف  يت�ضبب 
�جتاه  يف  �ل�ضيوعية  �لأي��دي��ول��وج��ي��ة 
يتو�فق مع �لقيم �لغربية، مما يجعل 

�أوروبا �ل�ضرقية. هذه �لتوتر�ت لي�ضت 
يف  ت�ضاهم  لكنها  �حل���ّدة،  بنف�س  كلها 
�لعملية �ل�ضعبة لبناء �لهوية �لوطنية 

�لتي يتحدث عنها كر��ضتيف.
    ك����ان ع��ل��ى �أوروب�������ا �ل��غ��رب��ي��ة �لتي 
عقدت �ل�ضالم �أخرًي� مع تاريخها، �أن 
يوغو�ضالفيا  �نفجار  من  �ضيًئا  تتعلم 
�ل�ضابقة. وعلى �لعك�س من ذلك، فاإن 
�أمل��ان��ي��ا وب��ق��ي��ة �أوروب�����ا �ل��غ��رب��ي��ة، �لتي 
ا �أن توحيد �أملانيا يجب �أن  فهمت �أي�ضً
�لنهائي  ب��الع��رت�ف  م�ضحوًبا  يكون 
باحلدود �لبولندية، �ضرعت يف عملية 
�لنز�عات  هذه  كانت  لو  كما  �لتو�ضيع 
�لتو�ضيع.  بعد  حلها  ميكن  �أو  ثانوية 
�لأخ���ري، ولكن  �أن��ن��ا تعلمنا يف  وي��ب��دو 

متاأخًر� جًد�، در�س �لبلقان.
توقعها  �لتي ميكن  �لثانية  �مل�ضكلة     
و�ل���ت���ي ك����ان ي��ن��ب��غ��ي �ل��ت��ع��ام��ل معها 
مبفهوم  ت��ت��ع��ل��ق  �مل��ن��ا���ض��ب  �ل���وق���ت  يف 
لقد  �لقانون.  و�ضيادة  �لدميقر�طية 
�ملجر،  حالة  يف  خا�ضة  بقوة  �نفجرت 
�لنظام  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة  حكمها  �ل��ت��ي 
�ل�����ض��ل��ط��وي لأورب�������ان، وب���ول���ن���د� منذ 
و�لعد�لة  �ل��ق��ان��ون  ح���زب  حكمها  �أن 
�لقومي. ل ينبغي �لتقليل من �أهمية 
�لدميقر�طية  ع��ل��ى  �لن��ق�����ض��ام  ه����ذ� 
و����ض���ي���ادة �ل���ق���ان���ون. وم����ع ذل�����ك، من 
ب�ضبب  معها  �ل��ت��ع��ام��ل  ج���ًد�  �ل�ضعب 
للبناء  �ل����ك����ام����ل����ة  غ�����ري  �ل���ط���ب���ي���ع���ة 

�إليه  �أن��ه عامل م��وؤق��ت، بل ك��ان ُينظر 
كخيار ��ضرت�تيجي و�ع، وروؤية للعامل، 
�ملوكلة لرو�ضيا؛ وجهة نظر  وللمهمة 

لن يكون من �ل�ضهل تغيريها. 
   دفعنا �لإنكار �ل�ضائد يف �لغرب �إىل 
رف�����س ه����ذه �ل��ت��ح��ل��ي��الت ب��ر���ض��ا عن 
�لنف�س وغطر�ضة وغرور: لقد فهمنا 
��ضتنتاجاتهم  نرف�س  لكننا  �ملنطق، 
�لتي �عُتربت متطرفة. و�جربنا غزو 
�أوكر�نيا يف 24 فرب�ير على �لعرت�ف 
كانو�  �ملتطرفني  عمومتنا  �أب��ن��اء  ب��اأن 
على حق. لقد فر�س �لغزو تغيرًي� على 
�جلميع، ل يوؤثر فقط على �لعالقات 
عميقة  تد�عيات  له  ولكن  رو�ضيا،  مع 
على موقف �لأوروب��ي��ني جت��اه دورهم 
�مل�ضرتك،  �ل���دف���اع  جت����اه  �ل���ع���امل،  يف 
جتاه �لعالقات بني �لحتاد �لأوروبي 
عن  ناهيك  �لأط��ل�����ض��ي،  �ضمال  وح��ل��ف 

�ضيا�ضة �لطاقة وتنويع �لإمد�د�ت.

املنعطف الأملاين
   لقد ��ضتجاب �لحتاد �لأوروبي لهذه 
�لأزم����ة ب��درج��ة م��ن �ل��وح��دة مل يكن 
�أهم  مم��ك��ن��ة.  �أن��ه��ا  �ل��ك��ث��ريون  يعتقد 
جتديد هو �ملنعطف �لأملاين �حلا�ضم، 
�ضولتز  �أولف  خ��ط��اب  ت�ضمنه  �ل���ذي 
�لأخري يف بر�غ. �ضتكون عملية تعريف 
بطيئة  �جل��دي��دة  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�ضيا�ضة 
ب��ال�����ض��رورة، ول��ك��ن يف بر�غ  وم��ع��ق��دة 

�لأمن �لأوروبي �مل�ضتقر ممكًنا.
�لتطور م�ضجًعا يف  ب��د�  �ل��و�ق��ع،     يف 
�لبد�ية. تكثفت �لعالقات �لقت�ضادية 
م���ع رو����ض���ي���ا وك���ان���ت �ل��ن��ت��ي��ج��ة مزيد 
ت�ضاعفت  كما  �لطاقة؛  على  �عتمادنا 
�ل���ع���الق���ات �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، ب��ات��ف��اق بني 
رو���ض��ي��ا وح��ل��ف �ل��ن��ات��و ودخ��ول��ه��ا �إىل 
بوتني  �ضعود  مع  �لثماين.  جمموعة 
�ت��خ��ذ تطور  وع��ن��دم��ا  �ل�����ض��ل��ط��ة،  �إىل 
رو�ضيا م�ضار �لنزعة �لقومية �لعرقية 
خارجًيا  م��ت��ز�ي��د  ب�����ض��ك��ل  �ل��ع��دو�ن��ي��ة 
على  ه��ذ�  ��ر  ُف�����ِضّ د�خ��ل��ًي��ا،  و�ل�ضلطوية 
�أزم���ة من��و تتطلب �حل���ذر، ولكن  �أن���ه 
لي�س تغيري� جذريا يف �ل�ضرت�تيجية. 
بالن�ضبة  وخ��ا���ض��ة  للجميع  بالن�ضبة 
��ضتمر  و�أمل���ان���ي���ا،  و�إي��ط��ال��ي��ا  ل��ف��رن�����ض��ا 
من  �لتغيري  �لأمل���اين،  �ل�ضعار  تطبيق 
جورجيا  غ��زو  وحتى  �لتجارة.  خ��الل 
جزيرة  ���ض��ب��ه  غ���زو  ث���م   ،2008 ع���ام 
2014، �لذي  �ل��ق��رم ودون��ب��ا���س ع��ام 
�أجربنا على �لرد بق�ضوة ما، مل يغرّي 

�ل�ضرت�تيجية جذرًيا.
�مل���ظ���ه���ر من  ه�����ذ�  م���و�ج���ه���ة      ويف 
م��ظ��اه��ر �لإن����ك����ار �مل���رئ���ي، خ��ا���ض��ة يف 
�أمل��ان��ي��ا، ك��ان��ت �ل��ر���ض��ال��ة �ل��ق��ادم��ة من 
�لبلطيق  ودول  وب����ول����ن����د�  �ل�������ض���رق 
خمتلفة  �ل�ضكندنافية  �ل��دول  وحتى 
�ختالًفا جذرًيا. مل ُينظر �إىل �لتحول 
على  لرو�ضيا  و�ل���ع���دو�ين  �ل�ضلطوي 

الدر�س الذي يجب تعلمه ه�و اأن��ه من اأج�ل اإحراز تق�دم, حتتاج اأوروب��ا اإىل ال�سرب ال�س�رتاتيجي
فر�س الغزو تغيرًيا على اجلميع له تداعيات عميقة على موقف الأوروبيني جتاه دورهم يف العامل

حرب �وكر�نيا غريت �ملعطيات

�لتو�ضع �ىل دول �لبلقان بات �ضرورة

�ضولتز و�ملنعطف �لملاين �لحتاد �لوروبي وحتديات باجلملة
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��ضم �ل�ضركة : ميالنو ل�سناعة ال�سجاد - �س ذ م م  
 3 �ضعيب  �ضيح   - �ل�ضناعية  دب��ي  مدينة  ملك   Wh2- 10D م�ضتودع   : �ل��ع��ن��و�ن 
�لقيد  959746 رقم   : �لرخ�ضة  ، رقم  ذ�ت م�ضوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�ضكل   -
بال�ضجل �لتجاري : 1575544 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ضاد و�ل�ضياحة يف دبي 
باأنه قد مت �لتاأ�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�ضركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
�لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2022/9/22 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/9/22 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي 
�ملعني ر�سوان عالم حما�سبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب 807 ملك �ل�ضيخ عبد�هلل 
بن عي�ضى بن �ضليمان �ل خليفة - �لنهدة �لوىل - هاتف : 5876900-04 فاك�س : 
خالل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً   04-5876901

)45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ر�سوان عالم حما�سبون قانونيون
 - خليفة  �ل  �ضليمان  بن  عي�ضى  بن  عبد�هلل  �ل�ضيخ  ملك   807 مكتب   : �لعنو�ن 
�لنهدة �لوىل - هاتف : 5876900-04 فاك�س : 5876901-04 مبوجب 
�أعاله  �ملذكور  �مل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�ضياحة  �لإقت�ضاد  تعلن  هذ� 
حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �س   - ال�سجاد  ل�سناعة  ميالنو  لت�ضفية 
�ل��ع��دل حم��اك��م دب���ي بتاريخ  ل���دى ك��ات��ب  2022/9/22 و�مل��وث��ق  ب��ت��اري��خ  دب���ي 
2022/9/22 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني 
يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول
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لالإقت�شاد وال�شياحة
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002489 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �ملفتاح �ملا�ضي ل�ضيانة �ملباين ومن ميثلها قانونيا
جمهول حمل �لإقامة

حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/10/18 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  �نت 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى2 - د�ئرة �ليوم 
�لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لو�حد( 
مرفقا بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة �يام من تاريخ �لن�ضر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/27 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003725/ 
�إىل �ملحكوم عليه : توفيق �بر�هيم �لزعبي  

حيث �نه بتاريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي 
�لعروبة لالفر�ح ومتثلها  ، �ضالة  ، �جلن�ضية ميني  �لغر�بي  �ملنفذ حممد عمر �ضامل 

فاطمة �ضامل بخيت عمرو �لعامري - يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف : 27007.0 

�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�ضار  �لتنفيذي  �ل�ضند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �ضتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - جميل اي�شايف �شرغام جميل ال�شيخ 
�شلطان �شقر را�شد حميد النعيمي الكازا ملقاوالت البناء ذ م م

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003249/ 
�إىل �ملحكوم عليه : جميل �ي�ضايف

�لعنو�ن : مكتب رقم 02 �حلميدية 2 رقم مكاين : 5001411022 موبايل : 0552144666 - 0555354176  
�ضرغام جميل - �لعنو�ن : مكتب رقم 02 �حلميدية 2 رقم مكاين : 5001411022 موبايل : 0552144666 - 0555354176  

�ل�ضيخ �ضلطان �ضقر ر��ضد حميد �لنعيمي 
�لعنو�ن : مكتب رقم 02 �حلميدية 2 رقم مكاين : 5001411022 موبايل : 0552144666 - 0555354176  

 -  0552144666  : موبايل   5001411022  : مكاين  رقم   2 �حلميدية   02 رقم  مكتب   : �لعنو�ن   - م  م  ذ  �لبناء  ملقاولت  لكاز� 
 065230807  : هاتف   -  0555354176

�خلليج   - باك�ضتاين  �جلن�ضية   ، دين  عارف حممود حممد  �ملنفذ  �ملدعي   ل�ضالح  عنه �ضدك  �ضورة  �ملرفق  �حلكم  �ضدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
للتجارة �لعامة - ذ م م - يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها �أعاله.  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف : 154478.0  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء 
يف �ل�ضند �لتنفيذي �مل�ضار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت 
)م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - �ملو�فق - �ل�ضاعة - �أمام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ضتتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.

 حمكمة التنفيذ املدنية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003726/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �حمد �ل�ضيد طلبه �بر�خيم �ل�ضاذيل  

حيث �نه بتاريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد عمر �ضامل �لغر�بي - �جلن�ضية ميني  

يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف : 7414.0 

�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�ضار  �لتنفيذي  �ل�ضند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �ضتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2022 /0006671 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد في�ضل غالم م�ضطفى جمهول حمل �لإقامة
بناء على طلب �ملدعية : �جرة �ل�ضارقة )ذ م م(  قد �أقامت عليك �لدعوى وتطالبك فيها :- �أول : قيد 
�لدعوى وحتديد موعد لنظرها و�عالن �ملدعي عليه  ، ثانيا : �لز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د مبلغ وقدره 
)9788.62 درهم( ت�ضعة �لف و�ضبعمائة وثمانية وثمانون درهم و�ثنان و�ضتون فل�س ، و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية وحتى تاريخ �ل�ضد�د �لتام. ثالثا : �لز�م �ملدعي 
 2022/10/13 �نت مكلف باحل�ضور بجل�ضة  �ملحاماة.  �تعاب  بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل  عليه 
�أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�ضارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية يف متام �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا   
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا   )10 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة �يام من تاريخ 
�لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�ضفك مدعي عليه.   �عالن �ملدعي عليه 

بالن�ضر وبلغتي �لعربية و�لجنليزية.  حرر بتاريخ  2022/9/28 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف االإ�شتئناف رقم 1371/2022/315 ا�شتئناف عمايل   
�ملنظورة يف : د�ئرة �لإ�ضتئناف �لعمالية �لوىل رقم 86  

مو�ضوع �لدعوى : يلتم�س �مل�ضتاأنف من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة �لق�ضاء. 
�أول : يف �ل�ضكل  :قبول �ل�ضتئناف �ضكال لقيده وتقدميه يف �مليعاد �لقانوين 

و�لق�ضاء جمدد�  )�مل�ضتاأنف �ضدها(  للمدعية  به من طلبات  �مل�ضتاأنف  فيما ق�ضي  بالغاء �حلكم   : �ملو�ضوع  : يف  ثانيا 
برف�س �لدعوى ، مع �لز�م �مل�ضتاأنف �ضدهما بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة عن درجتي �لتقا�ضي. 

�مل�ضتاأنف  : مكتب �ل�ضيخ عي�ضى بن ز�يد بن �ضلطان �ل نهيان   عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �لقرهود - ديرة - �ضارع 
 �ملطار - بناية �لفتان بالز� - �لطابق �لر�بع - مكتب 401 - وميثله : عبد�هلل م�ضبح عبيد �حمد �ضعيد بن حمد �ملهريي  
�ملطلوب �إعالنهما : 1- هاجر زرقان - �ضفته : م�ضتاأنف �ضده ، 2- كابانا لالنتاج و�لتوزيع �لفني - �ضفته : م�ضتاأنف 

�ضده   قد ��ضتاأنف �لقر�ر /�حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم  /  
وحددت لها جل�ضه يوم �لإثنني �ملو�فق 2022/10/3 �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا بقاعة �لتقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي 

ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 9179/2022/253 تنفيذ �شيكات
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�ضعة رقم 230 

 + 410088  + 410018  + 410312 مو�ضوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�ضيكات �ملرجتعة �رقام )409732 + 
410378( و�ل�ضادرة عن بنك �بوظبي �لأول بقيمة 140061.6 مائة و�ربعون �لف وو�حد و�ضتون درهم و�ضتة فل�س 

بالإ�ضافة �ىل�لفو�ئد �لقانونية من تاريخ ��ضتحقاق كل �ضيك و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة.
طالب �لتنفيذ : �ملزروعي �يكا�س )�س ذ م م( فرع دبي - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إمارة دبي - �ل�ضفا �لوىل - دبي - �ضارع 

�ل�ضيخ ز�يد - مبنى بناية �م ��س �م 1- �ضقة �ملكاتب رقم R03 + R0 بجو�ر �وتو لند موتورز  
�ملطلوب �إعالنه : 1 - ر�جي�س كومار كري�ضنا - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 147،255.6 
درهم �إمار�تي �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 507/2022/253 تنفيذ �شيكات

�ملنظورة يف : 507/2022/253 تنفيذ  �ضيكات  
 ،  000135  ،  000136  ،  00137  ،  000133( �أرق���ام  �ملرجتعة  �ل�ضيكات  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�ضوع 

درهم   )30000( بقيمة   ، م  م  ذ  �س  �ملطابخ  معد�ت  لتجارة  ريبابلك  عن  و�ل�ضادر   )000138  ،  000134
طالب �لتنفيذ : �ضركة �ضومر للمقاولت - ذ م م - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �ضارع 

�ل�ضيخ ز�يد - مبنى ��ضبكت تاور - �ضقة مكتب 3202 - باى �فنيو مول - هاتف : 0508810185  
�ملطلوب �إعالنه : 1 - �حمد عدنان خليل �لنجار  - �ضفته : منفذ �ضده   

�ضده  منفذ   : �ضفته   - م  م  ذ  �س  �ملطابخ   معد�ت  لتجارة  ريبابلك   -2
مو�ضوع �لإعالن : بتاريخ 2022/9/29 قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره 31،585 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 10624/2022/253 تنفيذ �شيكات

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�ضعة رقم 230  
مو�ضوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�ضيكات �ملرجتعة رقم )000189( و )000184( و )000186( و�ل�ضادرة عن 

بنك �بوظبي �لتجاري بقيمة �إجمالية وقدرها )380،901 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف. 
طالب �لتنفيذ : د�ماك هومز  )���س.ذ.م.م( - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إمارة دبي - �لرب�ضاء �لوىل - بردبي - دبي - �ضارع 

ح�ضة - مبنى ملك �ك�ضيكيتف هايت�س - �ضقة 2006 
�ملطلوب �إعالنهما : 1- تي �م فورمول لتاأجري �ل�ضيار�ت )�س ذ م م( - �ضفته : منفذ �ضده   

�ضده  منفذ   : �ضفته   - �ليو  ليند�   -2
مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 386456 

درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم3538/2022/207 تنفيذ جتاري

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�ضد�د   ، �د�ء  �م��ر   2020/4855 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�ضادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�ضوع 
و�مل�ضاريف  للر�ضوم  �ضامال  دره��م(  و�ضتون  وو�ح��د  و�ضبعمائة  �لف  وع�ضرون  وخم�ضة  )�ربعمائة  دره��م(   425،761(

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
طالب �لتنفيذ : �لوج لتجارة مو�د �لبناء - �س ذ م م - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ر�أ�س �خلور �ل�ضناعية �لثانية - 

دبي - مبنى ملك موؤ�ض�ضة دبي �لعقارية - �ضقة م�ضتودع 1 
�ملطلوب �إعالنه : ملتى لينك للمقاولت )�س ذ م م(  - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 425761  
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بالإ�ضافة �ىل مبلغ         ر�ضوم خلزينة �ملحكمة.

يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
اعالن بالن�شر 

 1556/2022/253 تنفيذ �شيكات  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 
�ىل �ملنفذ �ضده/1-  �حمد �ملاأمون �حمد �ل�ضديق -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/غ�ضان جعفر ح�ضني م�ضطفى  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )102588( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اعالن بالن�شر 
 155/2019/211 تنفيذ عقاري    

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 

�ىل �ملنفذ �ضده/1- �أكرم ر�ضاد �حمد مكنا�س - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/فاك�ضون للعقار�ت - )�س ذ م م(  

وميثله / عماد جمعه ح�ضني علي �أهلي  
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ  قد 
�ضامال  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )128545195(  به 

للر�ضوم و�مل�ضاريف.  
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اعالن بالن�شر 
 155/2019/211 تنفيذ عقاري    

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 

�ىل �ملنفذ �ضده/1- �أكرم ر�ضاد �حمد مكنا�س
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/فاك�ضون للعقار�ت - )�س ذ م م(  
�خطاركم   2022/9/11 بتاريخ  �لإبتد�ئية  دبي  حمكمة  قررت 

بالالئحة �ملعدلة للعلم مبا جاء بها و�لعمل به. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 4369/2022/253 تنفيذ �شيكات

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�ضعة رقم 230 
مو�ضوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�ضيكات �ملرجتعة �أرقام )000/000824/000822/000823/000821

000829/000828/000827/000826/825( مببلغ وقدره 275،938 درهم و�ل�ضادر من �ملنفذ �ضدها 
�لوىل بتوقيع �ملنفذ �ضده �لثاين و�ل�ضادرين على بنك �بوظبي �لتجاري 

طالب �لتنفيذ : �ضركة �لد�نوب ملو�د �لبناء ذ م م - فرع دبي - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع بني 
يا�س - مبنى توين تاور - برج �ملكاتب - �ضقة طابق 21 - مكتب 2104  

�ملطلوب �إعالنهما : 1 - �ضركة عرمان ملقاولت �لبناء )ذ م م( ، 2- ه�ضام نبيل �بو �حل�ضن  - �ضفته : منفذ �ضده   
مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 282173 

درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/150877(
�ملنذرة : د�نوب ملو�د �لبناء �س. م .ح

�ملنذر �ليه : �ملنذر �إليها / م�ضنع كومفورت لالأثاث �س ذ م م
)جمهول حمل �لإقامة(

يخطركم �ملنذر مبوجب هذ� �لخطار �لعديل �مل�ضدق لدى �لكاتب �لعديل مبحاكم 
ننذركم  باأن   2022/1/191303 رقم  باملحرر   2022 يوليو   13 بتاريخ  دبي 
و�ضتمائة  �ألف  )ثالثون  درهم   30،639،93 وقدرها  �ملتاأخر  �ملبالغ  �ضد�د  ب�ضرورة 
وت�ضعة وثالثون درهم وثالثة وت�ضعون فل�س( وذلك خالل مدة 5 �أيام من تاريخ هذ� 
�لإنذ�ر و �إل �ضوف ن�ضطر لإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �ضدكم حلفظ حقوق �ملنذر مع 

�إلز�مكم �لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 6818/2022/253 تنفيذ �شيكات
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�ضعة رقم 230  

 791345-  791344  -  791343  -  719341" �رق��ام  �ملرجتعة  �ل�ضيكات  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�ضوع 
-791346 - 791747 مببلغ وقدره 396327 درهم )ثالثمائة و�ضتة وت�ضعون �لف وثالثمائة و�ضبعة وع�ضرون 

درهم( و�ل�ضادرة من �ملنفذ �ضدها �لوىل بتوقيع �ملنفذ �ضده �لثاين و�مل�ضحوبني على بنك برود�. 
طالب �لتنفيذ : �ضركة �لد�نوب ملو�د �لبناء ذ م م - فرع دبي - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع بني 

يا�س - مبنى توين تاور - برج �ملكاتب - �ضقة طابق 21 مكتب 2104  
�ملطلوب �إعالنهما : 1- نيوتون �ند�ضرتي�س - �س م ح  ، 2- �ضاهيم �حمد ممتاز �حمد �ضيخ  - �ضفتهما : منفذ �ضدهما   
مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 402262 

درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اعالن بالن�شر 
يف  املنازعة رقم 2070/2022/461 نزاع حمدد القيمة  

�ملنظورة يف : �لت�ضوية �لودية للمنازعات �حلادية ع�ضر رقم 760  
مو�ضوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )95،913.30 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة 

و�لفائدة 5% من تاريخ �لإ�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملتنازع : بيمي �نرتنا�ضيونال للكهروميكانيكية )�س ذ م م(  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بور�ضعيد - ديرة - دبي - مبنى �ضيتي �أفينيو - �ضقة 205  
�ملطلوب �إعالنه : 1- جون ديزل - �ضفته : متنازع �ضده 

مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )95،913.30 درهم( 
�لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ  �ل�ضد�د  5% من تاريخ �لإ�ضتحقاق وحتى  و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2022/10/18 �ل�ضاعة 9.00 �ضباحا يف قاعة �لتقا�ضي 
عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 

اعالن بالن�شر        
 7639/2022/13 عمايل جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- جنايب يانا خلدمات �لتنظيف  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : كري�ضتني باليت لوبيز  
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )13200 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )4000 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من 

  )MB228856311AE( تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام. رقم �ل�ضكوى
قاعة  يف  �ضباحا   11.00 �ل�ضاعة   2022/10/12 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذ�  بعد  �لتقا�ضي عن 

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
MOJAU_2022- 0092106 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
باك�ضتان  �جلن�ضية  خان،  �هلل  �ع�ضمت  خان  �هلل  رحمن  �ل�ضيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
%100 و ذلك �ىل �ل�ضيد/ �ضد�م �هلل  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغه  يرغب يف 
خان ع�ضمت �هلل خان - �جلن�ضية باك�ضتان ، يف �لرخ�ضة �مل�ضماة )بحر �خلور ملقاولت �لنجارة 
�مل�ضلحة( و�لتي تاأ�ض�ضت بامارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة �مل�ضماه رقم )615801( �ل�ضادرة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بال�ضارقة. تعديالت �أخرى : تنازل �ضاحب �لرخ�ضه لأخر ، 

تغيري وكيل خدمات. 
 2013 ل�ضنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعمالبن�س 
يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
MOJAU_2022- 0092091 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�ضر

�لبيع  يف  يرغب  �لهند   : �جلن�ضية  توين،  باتريك  ر�ين  �ل�ضيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�ضيد / في�ضل حممد علي عبد�هلل �ل 
علي، �جلن�ضية : �لمار�ت بالرخ�ضة �مل�ضماه )مطعم �ل�ضني �ل�ضغري( تاأ�ض�ضت باأم�ارة �ل�ضارقة 
مبوجب رخ�ضة رقم )216941( �ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بال�ضارقه، تعديالت 

�خرى: تغيري �ل�ضكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل موؤ�ض�ضة فردية. 
2013 يف  ل�ضنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��ضبوعني  بعد  �ليه  �مل�ضار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
تنازل/ بيع

�إع�الن بالن�ض�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�ضيد / حممد ر�ضول خان على خان - �جلن�ضية �فغان�ضتان 
�لرخ�ضة  يف   %100 �لبالغة  ح�ضته  كامل  من   %50 - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
�لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة  �ل�ضيار�ت(  ل�ضيانة  �لدر�ري  )�ضم�س  �مل�ضماه 
 - خاورين  مو�ضى  حممد   / �ل�ضيد  �إىل   ،)771315( رقم  جتارية  برخ�ضة  بال�ضارقة 

�جلن�ضية �فغان�ضتان ، تعديالت �أخرى: ل يوجد
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13661 بتاريخ 2022/10/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002149 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد �ضبري فيليات  - جمهول حمل �لإقامة  
نعلمكم �أن �ملدعية : �جرة  �ل�ضارقة )ذ م م( قد �أقامت �لدعوى �ملذكورة �أعاله وتطالب فيها بالتي : 

عليها  �ملدعى  و�إعالن  لنظره  موعد  وحتديد  �لدعوى  قيد   .1
وت�ضعمائة  �لف  درهم(   1977.11( وقدره  مبلغ  ب�ضد�د  و�لت�ضامم  بالت�ضامن  عليهم  �ملدعي  �لز�م   .2

و�ضبعة و�ضبعون درهما و�حدى ع�ضرة فل�ضا. 
�لتام �ل�ضد�د  وحتى  �لدعوى  �إقامة  تاريخ  من   12% بو�قع  �لتاأخريية  بالفائدة  عليهم  �ملدعي  �لز�م   .3

�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�ضاريف  �لر�ضوم  عليهم  �ملدعي  �لز�م   .4
�ملحكمة  �ل�ضارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/10/24 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  �نت 
�لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى( �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة �يام من تاريخ �لن�ضر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/29 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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عربي ودويل

يــــ�ــــشــــرتك 
الـــرجـــالن يف 
الروؤية  نف�س 
املـــحـــافـــظـــة 
املـــتـــطـــرفـــة 
ــع  ــم ــت ــج ــم ــل ل
الـــربازيـــلـــي

تاأييد  ك�شب 
الـــنـــاخـــبـــني 
االإجنــيــلــيــني، 
اأمـــًرا  اأ�شبح 
�ــــشــــرورًيــــا 
مر�شــــح  الأي 
لــلــرئــا�ــشــة 

 اأنا ال اأدين ب�شيء لبول�شونارو، وال اأتردد اأبًدا يف التحدث عن ال�شيا�شة

بول�ضونارو... ل بد من �لجنليني ولو طال �ل�ضفر

�جلميع ي�ضعى لك�ضب �لإجنيلني �نتخابيا

لول �ضعى �ي�ضا لك�ضب �لق�ضاو�ضة

مي�ضيل بول�ضونارو  تر�هن على �لكني�ضة

ماليني �لتباع حتت �ضيطرته

�سيال�س مالفيا من اأكرث ال�سخ�سيات نفوذًا يف الربازيل:

ق�س بول�شونارو وخّزان الناخبني االإجنيليني...!
يحظى لول بدعم 32 باملائة فقط من الإجنيليني, يف حني يف�سل 49 باملائة منهم بول�سونارو

ت�سري التوقعات الدميوغرافية اإىل اأن الجنيليني �سي�سكلون الأغلبية بحلول عام 2035

•• الفجر -خرية ال�صيباين    
�لق�س      �ضيال�س م��الف��ي��ا، ه��ذ� 
�لري للغاية مقرب من �لرئي�س 
�ل���رب�زي���ل���ي �ل����ذي ي��ت��ق��ا���ض��م معه 
�ملو�قف �ملحافظة جد�. على ر�أ�س 
كني�ضة قوية، ي�ضمن له دعم جزء 
�لإجنيليني،  �لت���ب���اع  م���ن  م���ه���ّم 
�لرئي�ضيني  �ل��ن��اخ��ب��ني  م��ن  وه���م 
�لتي  �ل��رئ��ا���ض��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 

�ضتجرى يوم �لأحد.
�لرب�زيل  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى     
�ل���ت���ع���ايف من  جت����د ����ض���ع���وب���ة يف 
 214 �أ�ضل  من   33 و�أن  �لوباء، 
من  �لآن  ي��ع��ان��ون  ن�ضمة  م��ل��ي��ون 
�جل��وع، ف��اإن �لأزم��ة ل توؤثر على 
�جل���م���ي���ع ب��ن��ف�����س �ل���ط���ري���ق���ة. يف 
ح��ي ت���اك���و�ر� �ل�����ض��ه��ري، غ���رب ريو 
جمعية  مقر  يظهر  ج��ان��ريو،  دي 
�هلل  لن�ضر  �خلم�ضينية  �لكني�ضة 
�أهم  م��ن  و�ح���دة  وه��ي  �مل�ضيح،  يف 
�لبالد،  يف  �لإجنيلية  �ملوؤ�ض�ضات 

كمتطفل ف�ضويل.
   من خالل �ل�ضم �ملكتوب باأحرف 
كبرية على و�جهة بي�ضاء، وبو�بة 
�ملكان  يبدو  مدخله،  وقاعة  �آلية 
�لتكنولوجيا  ن���و�دي  �أح���د  وك��اأن��ه 
�جلديدة يف كاليفورنيا بينما ينّز 

حميطه فقًر�.  
�مل�ضيفة  ت����ق����ول  ذل��������ك،  وم������ع   
��ا ت�ضبب  �ل�����ض��اح��رة �أن���ه ه��ن��ا �أي�����ضً
�لكثري  “مثل  ����ض��ر�ر.  يف  كوفيد 
�مل��ح��ل��ي��ة، تتنهد  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  م���ن 
قائلة، عانينا كثري�... لقد �نتقلنا 
�أق���ل من  �إىل  600 م��وظ��ف  م��ن 
�ضكاو�ها،  وم��ن  موظف”.   300
جمعية  ب�������اأّن  خ���ا����ض���ة  ن��ح��ت��ف��ظ 
�هلل  لن�ضر  �خلم�ضينية  �لكني�ضة 
كني�ضة  جم��رد  لي�ضت  �مل�ضيح،  يف 
ا عمل  مكر�ضة للعبادة ولكنها �أي�ضً

يحتاج �إىل �إد�رته«.
�لرئي�ضي ل يختلف عن  �ملبنى     
باقي �ملجّمع. يوؤدي �لدرج �لأنيق 
�إىل غرفة �نتظار مفتوحة موؤثثة 
جلدية  �أريكة  مع  ر�ضني  باأ�ضلوب 
ومزهريات  زج���اج���ي���ة  وط����اول����ة 
�ل����دي����ك����ور. على  ت���ت���ن���ا����ض���ب م����ع 
�جل��������در�ن �ل����رم����ادي����ة، �إط�������ار�ت 
�ملقولت  بع�س  تت�ضّمن  منقو�ضة 
�مل�����ض��ك��وك يف ع��م��ق��ه��ا، م��ن��ه��ا: “ل 

�لدين  رج��ل  لكن  �ضبتمرب.   7 يف 
“فتح  �إن��ه ل يخ�ضى  ا،  �أي�ضً يقول 
فمه” عندما ل يتفق مع رئي�ضه، 
كما هو �حلال يف �ضيا�ضته �ملوؤيدة 
عليها.  ي��و�ف��ق  ل  و�ل��ت��ي  لل�ضالح 
م�ضتلبا”،  ول�ضت  متحالف  “�أنا 
ب�ضيء  �أدي��ن  ل  “�أنا  �لق�س.  يكرر 
�أي�ضا...  ي��ق��ول  لبول�ضونارو”، 

�ضرى.
�لرئي�س  م���دد  �أغ�����ض��ط�����س،  يف      
ف������ج������اأة �لإع��������ف��������اء �ل�������ض���ري���ب���ي 
و�ضائل  وب��ح�����ض��ب  ل��ل��ق�����ض��او���ض��ة. 
رجل  �ضقيق  تلقى  �إع��الم حملية، 
نائب  مالفيا،  �ضموئيل  �ل��دي��ن، 
�لليرب�يل  ولية ريو، من �حلزب 
�إعانات مالية لتمويل حملة �إعادة 
�أ�ضعاف  ث��م��ان��ي��ة  ت��زي��د  �ن��ت��خ��اب��ه 
حزب  يف  �لآخرين  �ملر�ضحني  عن 

�لرئي�س.
   �ملال بالن�ضبة ل�ضيال�س مالفيا، 
�لذي ين�ضر هيكله كتب و�ضجالت 
ثانوية.  م�ضاألة  لي�س  �لإجن��ي��ل، 
فورب�س  ق������درت   ،2013 ع�����ام 
�لروة ب� 150 مليون دولر عام 
لي�س  ي��خ�����ض��اه  “ما  �ن   .2013
�لإجها�س،  ت��ق��ن��ني  �أو  �مل��ث��ل��ي��ني 
و�منا �ن يرى �أتباعه يتخلون عن 
ويتوقفون م�ضتقبال عن  كني�ضته 
كوزمي  يتهم  �ضريبتهم”،  دف��ع 
ف��ي��ل��ب�����ض��ن، ق�����س م��رت��ب��ط بحزب 

�لعمال.
�أثناء �لقد��س �لذي ح�ضرناها     
يف �لكني�ضة �لرئي�ضية للحركة يف 
�لت  ك��ان��ت  بنها،  منطقة  يف  ري��و 
بني  تتنقل  �مل�ضرفية  �لبطاقات 
�لر�ضائل  ت��دع��و  بينما  �ل�ضفوف 
�لتباع  �لعمالقة  �ل�ضا�ضات  على 

لإجر�ء حتويالت بنكية. 
�لكني�ضة     ميتلك رئي�س جمعية 
�مل�ضيح  يف  �هلل  لن�ضر  �خلم�ضينية 
��ا ط��م��وح��ات ك���ب���رية. “لقد  �أي�����ضً
يوليو  منذ  م��ع��ب��ًد�   69 �فتتحنا 
2020 ونتوقع �فتتاح 20 معبًد� 
دي�ضمرب”.  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول  �آخ����ر 
وي���ب���دو �مل�����ض��ت��ق��ب��ل م�����ض��رق��اً لكل 
�لرب�زيل.  حركات �خلم�ضينية يف 
وب���ي���ن���م���ا ي�������ض���ك���ل �لإجن����ي����ل����ي����ون 
ت�ضري  �ل���ب���الد،  ���ض��ك��ان  ث��ل��ث  �لآن 
�ل��ت��وق��ع��ات �ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ة �إىل 
بحلول  �لأغلبية  �ضي�ضكلون  �أنهم 

عام 2035.

ي��وج��د �إن�����ض��ان ب����دون ت���اري���خ ول 
تاريخ بدون �إن�ضان«.

�لرئي�س  �لن��ت��ظ��ار،  علينا  ك��ان     
م�������ض���غ���ول، و����ض���ر�خ���ه ي��ع��ل��و من 
�أخ����رًي�،  ب��اب��ه  ف��ت��ح  د�خ���ل مكتبه. 
ولي�س  �ل����ت����اأخ����ري،  ع����ن  و�ع����ت����ذر 
�أكر  �أح��د  خفايا  �إليكم  �ل�ضر�خ. 
�لرب�زيل.  يف  ن��ف��وذ�ً  �ل�ضخ�ضيات 
�إث������ارة للجدل  �أك�����ر  و�ح�����د م���ن 

ا... �لق�س �ضيال�س مالفيا. �أي�ضً

»اأنا �سديق وم�ست�سار
 يف الوقت نف�سه«

    ... يف �ضن 64 عاما، �ل�ضخ�ضية، 
�لتي تقدم نف�ضها على �أنها “�أول 
�ضا�ضة  ع���ل���ى  ظ���ه���ر  دي������ن  رج������ل 
�لتلفزيون �لرب�زيلي، قبل �أربعني 
متعود  �أن��ه  �ل��و����ض��ح  م��ن  عاًما”، 
�لإع������الم. م��ن��ت��ب��ه، ل يبدو  ع��ل��ى 
عليه �لره��اق بعد لرحلة طويلة 
ق����ام ب��ه��ا يف �لأي������ام �لخ�����رية مع 
جايري بول�ضونارو، رئي�س �لدولة 
لولية  �ملر�ضح  �ملتطرف  �ليميني 
ج��دي��دة ي��وم �لأح���د، ي��وم �جلولة 
�لأوىل من �لنتخابات �لرئا�ضية.

�جل����ول����ة  ه�������ذه  �أخ����ذت����ه����م����ا      
حل�ضور  لندن  �إىل  �أوًل  �مل�ضغرة 
�إىل  ثم  �لثانية،  �إليز�بيث  جنازة 
�جلمعية  حل�������ض���ور  ن����ي����وي����ورك 
�لعامة لالأمم �ملتحدة. باأي �ضفة 
ي��ج��د رج����ل �ل���دي���ن ن��ف�����ض��ه على 
هو  ما  �لرئا�ضية؟  �لطائرة  منت 
يلعبه مع  �ل����ذي  �ل��دق��ي��ق  �ل����دور 
�ضديق  “�أنا  �ل�ضتو�ئي؟  تر�مب 
بب�ضاطة...  مي����ّرر  وم�ضت�ضار” 
بول�ضونارو  على  مالفيا  “تاأثري 
هائل”، ي�ضحح ر�فائيل �ضو�ري�س 

�لوليات  �حل��ال يف  عليه  مما هو 
�ملتحدة، �أ�ضبح �أمًر� �ضرورًيا لأي 

مر�ضح للمن�ضب �لأعلى. 
   خ���الل ه���ذه �حل��م��ل��ة، ق���ام لول 
على  �ل�ضطياد  مبحاولت  ا  �أي�ضً
هذه �لأر��ضي بنجاح حمدود لأنه 
وفق معهد �ل�ضتطالع د�تافولها، 
فقط  ب��امل��ائ��ة   32 ب��دع��م  يحظى 
يف�ضل  حني  يف  �لإجنيليني،  من 
�ن  بول�ضونارو.  منهم  باملائة   49
�ضر�كته مع باعث جمعية �لكني�ضة 
�خلم�ضينية لن�ضر �هلل يف �مل�ضيح، 
�لتي ت�ضم كني�ضتها �أكر من 12 
مليون من �لتباع، لي�ضت عدمية 
ر�فائيل  �لباحث  وي�ضري  �لفائدة. 
�أن  �إىل  غون�ضالفي�س،  ���ض��و�ري�����س 
على  �ضيا�ضية  �ضيطرة  “ملالفيا 

جميع معابده«.
�ل����ر�دي����ك����ايل     ي��ت��ب��ن��ى �ل���ق�������س 
�ل�ضوؤون  ع��ن  �ل��ت��ح��دث  يف  �حل���ق 
�لدينية.  خ��ط��ب��ه  خ���الل  �ل��ع��ام��ة 
“كمو�طن، لدي نف�س �لقدر من 
�أتردد  لل�ضيوعي. مل  �ل��ذي  �حل��ق 
�ل�ضيا�ضة،  ع��ن  �ل��ت��ح��دث  يف  �أب����ًد� 
مب�ضد�قية  �متتع  �ل�ضبب  ولهذ� 

لدى �أتباعي«.
   م��ث��ل ق��ب��ل �أرب�����ع ���ض��ن��و�ت، يقّر 
ت���ه���زم  “كيف  ك�����ت�����اب  م������وؤل������ف 
قيامه  ��ضرت�تيجيات �ل�ضيطان”، 
ببع�س �لإ�ضالحات ملر�ضح �حلزب 
�لليرب�يل �لذي يعجبه “لطاقته 

�ملذهلة”. 
�ل�ضاخب  ي��ربئ ظ��ه��وره  �أن��ه  كما 
�ل�ضغف  ه���ذ�  �ضيما  ول  و�مل���ه���ني، 
�جلديد بكلمة “ل ميكن �لتخلي 
و�ل��ت��ي دف���ع م��وؤي��دي��ه �ىل  عنه”، 
�لهتاف بها يف �جتماع ريو �لكبري 

عام  نقا�س  خالل  �لتقيا  ومكانة. 
مدين.  وجمتمع  �ضيا�ضيني  ب��ني 
د�ئًما  يحب  “كان  �لق�س:  ي��ق��ول 
�مل�ضاركة يف هذه �ملناق�ضات عندما 
ت��ت��ن��اول م��و����ض��ي��ع �لإج��ه��ا���س �أو 
�ملخدر�ت”.  �أو  �مل��ث��ل��ي��ني  زو�ج 
غالًبا ما كانت مو�قفنا متطابقة 
ب�ضكل  د�ئًما مرتبطة  كانت  لأنها 
�مل�ضيحية وخا�ضة  طبيعي بالقيم 

�لإجنيل. 
وب���ن���ي���ت ����ض���د�ق���ت���ن���ا ع���ل���ى ه���ذه 
لأن �لرجلني ي�ضرتكان  �ملبادئ”، 
�ملحافظة  �ل�������روؤي�������ة  ن���ف�������س  يف 
�لرجعية  غ���اي���ة  ويف  �مل��ت��ط��رف��ة 
عبادة  م��ع  �ل��رب�زي��ل��ي،  للمجتمع 

غون�ضالفي�س، �لأ�ضتاذ يف �جلامعة 
�لبابوية �لكاثوليكية يف ريو.

�أنه  �ملعني،  �ل�ضخ�س      ويعرتف 
�خلطاب  وت�ضحيح  ق����ر�ءة  �أع����اد 
�لذي �ألقاه �لزعيم �ل�ضعبوي على 
من�ضة �لأمم �ملتحدة قبل ثمانية 
�أيام. وي�ضيف �إنه �أقنعه بامل�ضاركة 
�لثانية  �لتليفزيونية  �ملناظرة  يف 
ي���وم �ل�����ض��ب��ت �مل��ا���ض��ي ب��ي��ن��م��ا كان 
�أن  يف  م���رتدًد�  �ل�ضعبوي  �لزعيم 

يخو�ضها.
وبول�ضونارو،  م���الف���ي���ا  ب���ني      
“تعود  ق�ضة  �لأول،  رو�ي��ة  ح�ضب 
كان  ع��ن��دم��ا   ،”2006 ع���ام  �إىل 
�لثاين ل يز�ل نائبا فقط بال وزن 

�لثالث  زف��اف��ه��م��ا،  م��ر����ض��م  �ق����ام 
لهذ� �لرئي�س �لغري �لودود للغاية 
م��ع �ل��ن�����ض��اء. على �ل��رغ��م م��ن �أن 
كاثوليكًيا،  ي���ز�ل  ل  ب��ول�����ض��ون��ارو 
مياه  يف  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل،  يف  تعمد  فقد 

نهر �لأردن عام 2016.

»مالفيا ي�سيطر �سيا�سيا 
على جميع معابده«

   �إذ� كان �إميان �لزعيم �لرب�زيلي 
للمر�أة  ك��ر�ه��ي��ت��ه  م��ث��ل  م����وؤك����د�، 
ف��اإن ه��ذ� �للتز�م  �ملثلية،  وره��اب 
ل يخلو من �حل�ضابات. لأن ك�ضب 
تاأييد �لناخبني �لإجنيليني، �أكر 
ب�ضرتهم  ل��ون  ويف  �ضيا�ضًيا  تنوًعا 

�لأ�ضرة �ملقد�ضة و�لقيم �مل�ضيحية، 
�ملثلية  م��ن  �ل�ضديد  و�ل���ض��م��ئ��ز�ز 
من  عميق  و����ض��م��ئ��ز�ز  �جلن�ضية، 
دق��ة حلزب  �أك��ر  وب�ضكل  �لي�ضار، 
رئي�س  ل������ول،  ب���زع���ام���ة  �ل���ع���م���ال 
يف  �لآن  و�ملر�ضح  �ل�ضابق  �ل��دول��ة 

�نتخابات 2 �أكتوبر.
   يف نهاية �لعقد �لأول من �لقرن 
�ضتعمل  و�ل���ع�������ض���ري���ن،  �حل�������ادي 
مي�ضيل، رفيقة بول�ضونارو �ملوؤثرة 
ت�ضريع  ع��ل��ى  ل��ل��غ��اي��ة،  و�ل����ورع����ة 
�لتقارب بني �لرجلني، من خالل 
لل�ضلو�ت  فاأكر  �أك��ر  ح�ضورها 
مالفيا.  �ضيال�س  يحييها  �ل��ت��ي 
2013، ك��ان �لق�س ه��و من  ع��ام 

املخابرات الرو�شية: الغرب وراء »تخريب« اأنابيب نورد �شرتمي 
•• مو�صكو-رويرتز

�لرو�ضي  �خل��ارج��ي��ة  �مل��خ��اب��ر�ت  ج��ه��از  رئي�س  ناري�ضكني  �ضريجي  ق��ال 
�أم�س �جلمعة �إن مو�ضكو لديها مو�د ت�ضري �إىل �أن �لغرب كان له دور يف 
�لت�ضدعات �لتي حدثت باأنابيب نورد �ضرتمي حتت �لبحر و�لتي تهدد 
�إنرتفاك�س �لرو�ضية  باإخر�جها من �خلدمة ب�ضكل د�ئم. ونقلت وكالة 
لالأنباء عن ناري�ضكني �لقول “لدينا مو�د ت�ضري �إىل �أن للغرب يد� يف 

�لرتتيب لهذه �لأعمال �لإرهابية وتنفيذها«.
للغرب من جانب  �لأك��ر مبا�ضرة  �لتهام  ناري�ضكني  وتعد ت�ضريحات 

م�ضوؤول رو�ضي كبري لكنه مل يتطرق للدليل �لذي متلكه رو�ضيا.
�إن  �خلمي�س  �لأول  �أم�����س  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  �ل��رو���ض��ي  �لرئي�س  وق���ال 
“�لتخريب غري �مل�ضبوق” يف خطي �أنابيب نورد �ضرتمي هو “عمل من 

�أعمال �لإرهاب �لدويل«. ويحقق �لحتاد �لأوروبي يف �ضبب �لت�ضريبات 
�أن �لأ�ضر�ر  �إنه ي�ضتبه يف  1 و2 ويقول  �أنابيب نورد �ضرتمي  يف خطي 

�لتي حدثت قبالة �ضو�حل �لدمنرك و�ل�ضويد ناجتة عن تخريب.
ومنذ �كت�ضاف �لت�ضدعات للمرة �لأوىل يف وقت �ضابق من هذ� �لأ�ضبوع، 
�ملتحدة رمبا  �لوليات  �لغرب بقيادة  �أن  �إىل  �مل�ضوؤولون يف مو�ضكو  �أملح 
�لرو�ضية  �خلارجية  وز�رة  با�ضم  �ملتحدثة  وقالت  �لهجوم.  ور�ء  يكون 
خطوط  تعطل  من  �ضت�ضتفيد  و��ضنطن  �إن  �خلمي�س  ز�خ��اروف��ا  ماريا 
�لأنابيب. وجتدر �لإ�ضارة �إىل �أن خطي نورد �ضرتمي 1 �أو 2 مل يكونا 
غاز.  على  يحتويان  �أنهما  �إل  �لت�ضدعات،  �كت�ضاف  عند  �لت�ضغيل  قيد 
وقالت �ضركة نورد �ضرتمي �إيه.جي �مل�ضغلة خلط �أنابيب نورد �ضرتمي 
1 �إنها تتوقع توقف ت�ضرب �لغاز بحلول يوم �لثنني، �إل �أنها غري قادرة 

على �لو�ضول �إىل �ملنطقة لتقييم حجم �ل�ضرر. 

كوريا اجلنوبية واأمريكا واليابان جتري تدريبات م�شادة للغوا�شات 
•• �صول-رويرتز

�أجرت �لقو�ت �لبحرية لكوريا �جلنوبية و�لوليات �ملتحدة و�ليابان تدريبات 
ثالثية م�ضادة للغو��ضات لأول مرة منذ خم�س �ضنو�ت  �أم�س �جلمعة، و�ضط 

توتر ب�ضاأن �ضل�ضلة �لتجارب �ل�ضاروخية �لتي �أجرتها كوريا �ل�ضمالية.
�جلزيرة  ل�ضبه  �ل�ضرقي  �ل�ضاحل  قبالة  �لدولية  �ملياه  يف  �لتدريبات  و�أجريت 
�لكورية، بعد يوم و�حد فقط من �إطالق كوريا �ل�ضمالية �ضاروخني بالي�ضتيني 
كامال  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  نائبة  وزي���ارة  �ل�ضرقي،  �ل�ضاحل  قبالة  �لبحر  يف 

هاري�س لكوريا �جلنوبية و�حلدود �ضديدة �لتح�ضني بني �لكوريتني.
وكانت جتربة �خلمي�س هي �لثالثة من نوعها خالل خم�ضة �أيام من قبل كوريا 

�ل�ضمالية، �لتي �أطلقت عدد� غري م�ضبوق من �ل�ضو�ريخ هذ� �لعام.
وذكرت بحرية كوريا �جلنوبية يف بيان “تهدف �لتدريبات �إىل حت�ضني قدر�تهم 

على �ل�ضتجابة لتهديد�ت �لغو��ضات �لكورية �ل�ضمالية �ملتز�يدة، مبا يف ذلك 
�ل�ضو�ريخ �لبالي�ضتية �لتي ُتطلق من �لغو��ضات يف وقت ت�ضكل فيه بيوجنياجن 
�ل�ضو�ريخ  �ضل�ضلة من جتارب  نوويا و�ضاروخيا من خالل  با�ضتمر�ر تهديد� 
�لبالي�ضتية«. وقالت �لبحرية �لأمريكية �إن �لتدريبات �ضتعزز قابلية �لت�ضغيل 

�لبيني و�لتن�ضيق �لتكتيكي و�لفني بني �لدول �لثالث.
وذكرت �لبحرية �لأمريكية و�ليابانية �أي�ضا �أنه من �ملتوقع �أن تعزز �ملناور�ت 
ب�ضاأن  توتر  و�ضط  و�ملفتوحة”  �حلرة  و�لهادي  �لهندي  �ملحيطني  “منطقة 

حتركات �ل�ضني يف م�ضيق تايو�ن.
2017 لأن �حلكومة  ع���ام  م��ن��ذ  ل��ل��غ��و����ض��ات  م�����ض��ادة  ت��دري��ب��ات  ومل جت���رى 
�لكوريتني  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  حت�ضني  �إىل  �ضعت  �جل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  يف  �ل�ضابقة 
وت�ضهيل حمادثات نزع �ل�ضالح بني بيوجنياجن وو��ضنطن، و�لتي توقفت منذ 

عام 2019.
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املال والأعمال
االإمارات لل�شحن اجلوي ويونايتد كارغو توقعان مذكرة تفاهم الروبل الرو�شي ي�شعد اأمام الدوالر و اليورو

•• مو�صكو-وام: 

�لأمريكي  �ل���دولر  �أم��ام  �ل��روب��ل  �لرو�ضية  �لعملة  �ضعدت 
و�ليورو �لأوروبي يف تعامالت بور�ضة مو�ضكو �م�س.

�لرو�ضية  �لعا�ضمة  بتوقيت   12.13 �ل�����ض��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
كوبيك   2.28 بو�قع  �ل��دولر  �ضعر �ضرف  تر�جع  مو�ضكو 
من  �أك���ر  منذ  �لأوىل  للمرة  وذل���ك   54.49 �إىل  لي�ضل 
�ملوحدة  �لأوروبية  �لعملة  �ضرف  �ضعر  و�نخف�س  �ضهرين. 
�ليورو دون م�ضتوى 52 روبال بو�قع2.77 كوبيك ليبلغ 
 2014 �أكتوبر  منذ  �لأوىل  للمرة  وذل��ك  روب��ل   51.59

�لروبل = 100 كوبيك .

micetribe .com/acm/
. rakes/med

•• راأ�ش اخليمة-وام:

�ضاحب  وح�������ض���ور  رع���اي���ة  حت���ت 
�ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ���ض��ع��ود ب��ن �ضقر 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�ضو  �لقا�ضمي 
تنعقد   ، �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  ح��اك�����������م 
للطاقة”،  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  “قمة 
 2022 �أك���ت���وب���ر  و5   4 ي���وم���ي 
ب��ح�����ض��ور وم�����ض��ارك��ة ن��خ��ب��ة من 
�لقر�ر مبجال  و�ضانعي  �خلرب�ء 
�حلكومي  �لقطاعني  يف  �لطاقة 
و�خل����ا�����س م���ن دول�����ة �لإم�������ار�ت 

و�لعامل.

�لتي  �لقمة  يف  �خل��رب�ء  ويناق�س 
يف  �خليمة،  ر�أ����س  بلدية  تنظمها 
“مركز �حلمر� �لعاملي للمعار�س 
قطاع  م�ضتقبل  و�ملوؤمتر�ت”، 
و�لبحث  و����ض��ت��د�م��ت��ه،  �ل��ط��اق��ة 
عن �إيجاد حلول مبتكرة وعملية 
يو�جهها  �لتي  �لتحديات  لأب���رز 
جانب  �إىل  �حليوي،  �لقطاع  هذ� 
�لتنموية  �ل��ف��ر���س  ����ض��ت��ك�����ض��اف 
ميكن  �ل�����ت�����ي  و�لق�����ت�����������ض�����ادي�����ة 
م��ن��ه��ا يف ظ���ل توجه  �ل���ض��ت��ف��ادة 
�ملناخي  �حل��ي��اد  لتحقيق  �ل��ع��امل 

خالل �لعقود �لقادمة.

�ليوم  ف���ع���ال���ي���ات  خ�����الل  وت���ب���ث 
م�ضورة  كلمة  �لقمة،  م��ن  �لأول 
لفر�ن�ضي�ضكو لكامري�، مدير عام 
�لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة 
وهي منظمة حكومية  “�آيرينا”، 
�أكر  ع�ضويتها  يف  ت�ضم  دول��ي��ة 
دول����ة، ح��ي��ث يتحدث   160 م��ن 
قطاع  ��ضتد�مة  �أهمية  عن  فيها 

�لطاقة يف �لعامل. 
ك��م��ا ي��ق��دم م���ارك���و م��ات��ي��ن��ي، من 
للتنمية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  منظمة 
تقدميياً  ع���ر����ض���اً  �ل�����ض��ن��اع��ي��ة، 
رئي�ضياً حول دور �إد�رة �لطاقة يف 

وجت��م�����������������ع �ل��ق��م�����������������ة ن��خ��ب��ة من 
�خل����رب�ء يف ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة على 
م�����ض��ت��وى �لإم��������ار�ت و�ل���ع���امل يف 
حول  تتمحور  نقا�ضية  جل�ضات 
�أهمية هذ� �لقطاع �ل�ضرت�تيجي 
و�لتطور،  �لزده�������ار  حت��ق��ي��ق  يف 
و�����ض���ت���ك�������ض���اف �أف�������ض���ل �حل���ل���ول 
�مل�ضتخدمة  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
�مل���ت���ج���ددة  �ل����ط����اق����ة  يف جم������ال 

و�لنظيفة..
�جلهود  ����ض��ت��ع��ر����س  ج��ان��ب  �إىل   
�لتغري  ملو�جهة  �ملبذولة  �لعاملية 

�ملناخي.
www. زورو�  و�مل���ت���ح���دث���ني 

 ،rakenergysummit.com
خالل  من  �لإعالمي  وللت�ضجيل 
https://events. �ل���ر�ب���ط: 

�ل�ضناعات �لأ�ضا�ضية.
للتعرف على جدول �أعمال �لقمة 

برعاية وح�سور �سعود بن �سقر

قمة راأ�س اخليمة للطاقة تنطلق 4 اأكتوبر 
وتناق�س م�شتقبل قطاع الطاقة وا�شتدامته

�ضيتيح لعمالء �ل�ضحن �لو�ضول �إىل �ضعة �أكرب على �ضبكة عاملية م�ضرتكة 
لكال �لناقلتني.

وقال نبيل �ضلطان :” �إن �لإمار�ت لل�ضحن �جلوي تلتزم بدورها كالعب ر�ئد 
يف �ضناعة �ل�ضحن �جلوي �لعاملية لتزويد عمالئنا مبنتجات وخدمات ذ�ت 
معايري عالية و�ضيتيح لنا �لتعاون مع يونايتد كارغو �لناقلة �لكربى �لتي 
تتمتع بنقاط قوة و�ضبكة و��ضعة توفري قيمة �أكرب لعمالئنا وم�ضاعدتهم 

يف �لو�ضول �ضريعا �إىل �أ�ضو�ق جديدة«.
مع  �لتعاون  بهذ�  �ضروره  عن  كارغو”  “يونايتد  رئي�س  �أع��رب  جانبه  من 
�لإم��ار�ت لل�ضحن �جل��وي �لتي تعد لعبا مهما يف �ل�ضناعة ما يتيح لهم 
تعزيز قدر�تهم وتقدمي عرو�س خدمات جديدة لعمالئهم يف جميع �أنحاء 
�ل�ضناعة  ر�ئ��دة يف  �لتز�م م�ضرتك بتقدمي حلول  “ لدينا   : وق��ال  �لعامل 

لعمالئنا ونتطلع �إىل �لعمل معا يف �مل�ضتقبل«.

•• دبي-وام:

وقعت “�لإمار�ت لل�ضحن �جلوي” و” يونايتد كارغو” مذكرة تفاهم من 
خمتلف  يف  للناقلتني  �جل��وي  �ل�ضحن  لعمالء  جمة  فو�ئد  حتقيق  �ضاأنها 

مناطق �لعامل.
�لتي  �لعاملية  �ل�ضحن  ن��دوة  خ��الل  لندن  يف  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  ج��رى 
�لإمار�ت  �أول طري�ن  نائب رئي�س  �أياتا من قبل كل نبيل �ضلطان  نظمتها 

لد�ئرة �ل�ضحن ويان كرمي�س رئي�س يونايتد كارغو.
مذكرة  مب��وج��ب  ك��ارغ��و  وي��ون��اي��ت��د  �جل���وي  لل�ضحن  �لإم�����ار�ت  و�ضتتعاون 
�لإنرتلين  خ��ي��ار�ت  تو�ضيع  ذل��ك  يف  مب��ا  �مل��ج��الت  م��ن  ع��دد  يف  �لتفاهم 

و�تفاقيات �لأجو�ء غري �ملفتوحة بعد نيل �ملو�فقات �لتنظيمية.
و �ضوف يعزز هذ� �لتعاون �لرتتيبات �لقائمة بني م�ضغلي �ل�ضحن �جلوي و 

مبنظومة متكاملة تلبي تطلعات املتعاملني

غرفة راأ�س اخليمة تطلق موقعها االإلكرتوين باإطاللته اجلديدة وبخدماته املتنوعة

كهرباء دبي تكرم رعاة و�شركاء ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�شية والقمة العاملية لالقت�شاد االأخ�شر

••راأ�ش اخليمة –الفجر:

و�ضناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  �أط���ل���ق���ت 
ر�أ���������������������س �خل�������ي�������م�������ة م�����وق�����ع�����ه�����ا 
�جلديدة  ب��اأط��الل��ت��ه  �لل���ك���رتوين 
https:// �ملتنوعة  وبخدماته 
 ، /r a k c h a m b e r . a e
�ملعا�ضرة  �لتقنيات  �أح��دث  مطبقة 
�ضمن  �ب���ت���ك���اري���ة  ب��خ�����ض��ائ�����س   ،
تطلعات  تلبي   ، متكاملة  منظومة 
معامالتهم  �جن����از  يف  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
قيا�ضي  زم���ن  ع��ال��ي��ة ويف  ب��ج��ودة   ،
للح�ضول على �خلدمات ، و�ضهولة 
�لو�ضول للبيانات ،  وت�ضدر �ملوقع 
ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ي��ة ل�����ض��ع��ادة حممد 
�لغرفة،  رئ��ي�����س  �لنعيمي  م�ضبح 
�لغرفة  ن��ب��ذة ع���ن  �مل���وق���ع  وي���ق���دم 
���ض��ريت��ه��ا وم�����ض��ريت��ه��ا  خ���الل 55 
و��ضرت�تيجيتها  وروؤي��ت��ه��ا   ، ع��ام��اً  
ومهامها و�خت�ضا�ضاتها، ونبذة عن 
جو�ئز غرفة ر�أ�س �خليمة ، ودليل 
جل��م��ي��ع �خل����دم����ات �مل���ق���دم���ة من 
ومبادر�تها   ، �خليمة  ر�أ����س  غ��رف��ة 
�لتجارية،  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
�خليمة  ر�أ���س  �ىل مركز  بالإ�ضافة 
�خليمة  ر�أ���س  ومركز    ، للمعار�س 
�لتجاري  و�ل���ت���ح���ك���ي���م  ل��ل��ت��وف��ي��ق 
 ، و�لجن��ل��ي��زي��ة  �لعربية  باللغتني 
لتنمية  �ضقر  بن  �ضعود  وموؤ�ض�ضة 
�مل�ضاركة  وك��ذ�   ، �ل�ضباب   م�ضاريع 
�لتو��ضل  مو�قع  عرب  �للكرتونية 
و�����ض���ت���ط���الع���ات   ، �لج����ت����م����اع����ي 
وغريها   ، و�ل���ض��ت��ب��ي��ان��ات  �ل������ر�أي 
�ملتاحة  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  �لأب�������و�ب  م���ن 
كما   ، و�مل��ت��خ�����ض�����ض��ني  ل��ل��ج��م��ه��ور 
�آلية  تطوير  على  �لغرفة  حر�ضت 
 ، �للكرتونية  للخدمات  �لو�ضول 
�ملقدمة  �خلدمات  جمموع  باإظهار 
لكل فئة “ �فر�د �أو قطاع �عمال “ 
، عند �ضغط �مل�ضتخدم على �يقونة 
“ �ت�ضل  خدمة  وتوفري   ، �لقطاع 
عر�س  يف  مبتكرة  بطريقة   “ بنا 
�ملعلومات ، وخريطة �آمنة ومطورة 

�ل��ب��ي��ان��ات �مل��ف��ت��وح��ة ل��ت��ق��وم غرفة 
بدر��ضتها  ب���دوره���ا  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
بتنفيذ  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  �ل�����ض��ب��ل  وب���ح���ث 

مقرتحاتهم يف �أقرب وقت. 
توفري  على  عملنا  �ل�ضبب  و��ضاف 
�ملو�قع  باعتبار  �لتطوير،  ممكنات 
�لل����ك����رتون����ي����ة �ح��������دى �مل�������ض���ادر 
�لأ�ضا�ضية للمعلومة ، وخ�ضو�ضاً يف 
�ملت�ضارع  �لتكنولوجي  �لتطور  ظل 
بجانب رفع م�ضتوى و�ضرعة توفر 
و�لذكية  �لل��ك��رتون��ي��ة  �خل���دم���ات 
�خل����دم����ة على  ت���وف���ري  ل��ت��ع��زي��ز   ،
م���د�ر �ل�����ض��اع��ة م��ن خ���الل تعريف 
لديهم  �لطلبات  بحالة  �ملتعاملني 
و�ل��ن��و�ق�����س �إن وج���دت ، ع��رب عدة 
�ضمنها  م����ن  ل���ل���ت���و�����ض���ل  ق����ن����و�ت 
�لربيد  وع���رب  �لن�ضية   �ل��ر���ض��ائ��ل 
�للكرتوين ، تو�ضح حالة �ملعامالت 
حتت �لجر�ء وعند �لجناز ، لفتاً 
�ل��غ��رف��ة وف���رت م��ن خالل  �ن  �ىل 
منظومة  �لل�����ك�����رتوين  م��وق��ع��ه��ا 
متكاملة ، يتم من خاللها �خت�ضار 
رح��ل��ة �مل��ت��ع��ام��ل ، و�ل���و����ض���ول �ىل 
�خلدمة �ملقدمة كاملة فور �لدفع 
، وت��وف��ري م��ز�ي��ا خا�ضة  م��ب��ا���ض��رة 
�خلا�ضة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  لفئة 
�خلطوط  وت�ضغري  تكبري  منها    ،
 ، �لليلي  و�لو�ضع  �لأل���و�ن  وتغيري 
�لعربية  باللغتني  �مل��وق��ع  و�ت��اح��ة 
مع  ��ضا�ضي  ب�ضكل   ، و�لجن��ل��ي��زي��ة 
�لن�ضو�س  ترجمة  خا�ضية  توفري 
عرب “ جوجل “ ، كما ي�ضمح �ملوقع 
و�ملقرتحات  �ل�������ض���ك���اوى  ب��ت��ق��دمي 
و�لتعليقات من قبل �ملتعاملني مع 
ح�ضب  و�لت�ضفح  �لتقييم  فر�ضة 
�ر�ضادية  وج���ول���ة   ، �ل��ن�����ض��ر  ت���اري���خ 
تاأخذ �لز�ئر يف جولة ت�ضرح وتوجه 
�لد�ر�ت  �أه����م  �إىل  �مل�����ض��ت��خ��دم��ني 
و�لأق�����ض��ام ، �مل��وج��ودة يف �ملوقع مع 
تقدمي �ضرح مب�ضط عن كل ق�ضم، 
�لفعاليات  لأه��م  �لتقومي  و�إظ��ه��ار 
و�ملنا�ضبات، وعر�س ر�ضالة و��ضحة 

عند حدوث �أي خطاأ.

برجيل تعلن النطاق ال�شعري 
لل�شهم .. وبدء فرتة االكتتاب 

•• اأبوظبي-وام:

لل�ضهم وبدء فرتة  �ل�ضعري  �لنطاق  �أم�س عن  �لقاب�ضة،  �أعلنت �ضركة برجيل 
�لكتتاب يف �لطرح �لعام �لأويل يف �ضوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية.   وبد�أت فرتة 
�أكتوبر   4 �لثالثاء  يوم  حتى  وت�ضتمر   ،2022 �ضبتمرب   30 �م�س،  �لكتتاب 
2022 لل�ضريحة �لأوىل �مل�ضتثمرون �لأف��ر�د و�مل�ضتثمرون �لآخ��رون يف دولة 
�لنطاق  حت��دي��د  ومت  �مل��ح��رتف��ون.  �مل�ضتثمرون  �لثانية  ولل�ضريحة  �لإم����ار�ت 
�أن  يعني  �ل��و�ح��د، مما  لل�ضهم  دره��م   2.45 �إىل   2.00 بني  للطرح  �ل�ضعري 
�لقيمة �ل�ضوقية لل�ضركة �ضترت�وح بني 2.7 مليار �إىل 3.3 مليار دولر �أمريكي. 
ومن �ملتوقع �لإعالن عن �ضعر �لطرح �لنهائي يوم �لأربعاء 5 �أكتوبر 2022. 
�إدر�ج و تد�ول �لأ�ضهم يف �ضوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية يوم  ومن �ملتوقع �أي�ضاً 
 350.331.555 بيع  �لبائع  �مل�ضاهم  يتوقع   .2022 �أكتوبر   10 �لإثنني 
�ضهماً، و�لتي متثل %7 من ر�أ�س مال �ل�ضركة �مل�ضّدر، مع �حتفاظ �مل�ضاهمني 
قبل  وق��ت  �أي  يف  �ضريحة  كل  وحجم  �لطرح  حجم  تعديل  يف  باحلق  �لبائعني 
�نتهاء فرتة �لكتتاب، وفقاً للقو�نني �ملعمول بها ومو�فقة هيئة �لأور�ق �ملالية 
�ضهماً   200.397.665 �أي�ضاً  �لطرح  وي�ضمل  �لإم����ار�ت.  دول��ة  يف  و�ل�ضلع 
%4 من ر�أ�س مال �ل�ضركة �مل�ضّدر.  �ضت�ضدره �ل�ضركة، وهو ما ميثل  جديد�ً 
و�ضي�ضل حجم �لطرح يف حال بيع جميع �لأ�ضهم �ملعرو�ضة �إىل ما يقرب من 
�لطرح  �ضعر  حتديد  و�ضيتم  �أمريكي.  دولر  مليون   368 �إىل  مليون   300
�لنهائي من خالل عملية بناء �لأو�مر ومن �ملتوقع �لإعالن عنه يف 5 �أكتوبر 
�أكتوبر   10 بتاريخ  �لأ�ضهم  و�إدر�ج  �لطرح  �لنتهاء من  �ملتوقع  2022. ومن 
2022، وذلك وفقاً لظروف �ل�ضوق ورهناً باحل�ضول على �ملو�فقات �لتنظيمية 
ذ�ت �ل�ضلة يف دولة �لإمار�ت، مبا يف ذلك �ملو�فقة على �لإدر�ج و�لتد�ول يف �ضوق 
يف  �ملكتتبني  �إىل  بالتخ�ضي�س  �إ�ضعار  �إر�ضال  و�ضيتم  �ملالية.  ل��الأور�ق  �أبوظبي 
�ل�ضريحة �لأوىل �لذين متت �ملو�فقة على طلبات �لكتتاب �خلا�ضة بهم يف 8 

�أكتوبر2022 و �ضيتم �إعادة �ملبالغ �لفائ�ضة بد�ية من 10 �أكتوبر 2022.

طاقة تنجز �شفقة الإعادة متويل ت�شهيالت 
ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليار دوالر

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �ضركة �أبوظبي �لوطنية للطاقة “طاقة” �أم�س، عن جناحها باإكمال �ضفقة 
لإعادة متويل ت�ضهيالتها �لئتمانية �ملتجددة بقيمة 3.5 مليار دولر �أمريكي.

ملعدل  وف��ق��اً  20 م�����ض��رف��اً  ي�����ض��ّم  �إئ��ت��الف م�����ض��ريف  �لت�ضهيالت �جل��دي��دة  وي��ق��ّدم 
�ضنو�ت.  خم�س  ومل��دة   SOFR �لأم��ري��ك��ي«  ب��ال��دولر  �مل�ضمون  �لليلي  “�لتمويل 
�لتمويل  و�ضيحّل  �لعامة.  �مل�ضاريف  لتغطية  �لتمويل  ه��ذ�  �ل�ضركة  و�ضت�ضتخدم 
�جلديد حمّل �لت�ضهيالت �لئتمانية �ملتجددة �حلالية، �لتي كانت �ل�ضركة وقعتها 
يف دي�ضمرب 2019 بقيمة 3.5 مليار دولر �أمريكي. وقد مّت جتاوز حّد �لكتتاب 
بهذه �لت�ضهيالت �جلديدة مبعدل 1.7 مرة، ف�ضاًل عن متديد تاريخ ��ضتحقاقها 
�ضتيفن  وق��ال  ج���د�ً.  تناف�ضية  وباأ�ضعار   2027 لغاية   2024 ع��ام  م��ن  �لنهائي 
ي�ضعدنا  ريدلينغتون، �لرئي�س �ملايل يف �ضركة �أبوظبي �لوطنية للطاقة “طاقة”: 
�لإعالن عن �إجناز �ضفقة �إعادة متويل �لت�ضهيالت �لئتمانية �ملتجددة، �لتي لقت 
وخف�س  �لنهائي  �ل�ضتحقاق  تاريخ  متديد  للمجموعة  �أت��اح  مبا  ك��ب��ري�ً،  �هتماماً 
�لأ�ضو�ق بالأد�ء  �لناجحة ثقة  �ل�ضلة. وتعك�س هذه �خلطوة  �لتمويل ذ�ت  تكاليف 
�ملايل �لقوي �لذي تو��ضل “طاقة” حتقيقه، وقدرتنا على �ل�ضطالع بدور قيادي 

يف ر�ضم معامل م�ضتقبل قطاع �ملر�فق على �ل�ضعيد �لعاملي.” 

�ل��ن��ت��ائ��ج ب��ن��اء ع��ل��ى م��ع��اي��ري بحث 
و�ملو�ضوع  �ل��ت��اري��خ  م��ث��ل  متقدمة 
يتيح  مبا   ، بحثاً  �لأك��ر  و�لكلمات 
للمعلومات  �ل��و���ض��ول  يف  �ل�ضرعة 
�لغرفة  �ن  �ىل  م�ضري�ً   ، �خلدمية 
حر�ضت على �تباع �ضيا�ضة و��ضحة 
��ضتناد�ً    ، �مل���ف���ت���وح���ة  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
مبا  وعاملياً  ر�ئ��دة حملياً  ملمار�ضات 
ي��ع��ك�����س رغ��ب��ة غ��رف��ة �ل���ت���ج���ارة  يف 
�لنفتاح  ع���رب  �مل�����ض��ت��م��ر  �ل��ت��ط��وي��ر 
كافة  وت���وف���ري   ، �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ع��ل��ى 
�حتياجاتهم من معلومات وبيانات 
ب�ضكل �ضفاف و�ضل�س ، لفتاً �إىل �أن 
خدمات  تعك�س  �مل��ت��وف��رة  �لبيانات 
و�ملوؤ�ض�ضات  �لدو�ئر  كافة  و�أن�ضطة 
�ملعنية ب�ضاأن �لتجار و�مل�ضتثمرين ، 
�للكرتوين  �ملوقع  �أن  �ىل  م�ضيفاً 
من�ضة  ي���وف���ر  ل��ل��غ��رف��ة  �جل����دي����د 
مرئية تفاعلية ت�ضتعر�س �لبيانات 
�ملفتوحة بطريقة تفاعلية متطورة 
�لفر�ضة  �ت��اح��ة  م��ع   ، تكنولوجيا 
للمتعاملني ��ضافة �لتعليقات على 

“ و�أ����ض���ف ف���ك���رة “ وجت��م��ي��ع كل 
ومتحي�ضها  لدر��ضتها  �ملقرتحات 
م����ن ق���ب���ل ف���ري���ق ع���م���ل �ل���غ���رف���ة ، 
تكوين  يف  م��ن��ه��ا  �����ض���ت���ف���اد  �ل������ذي 
روؤي���ة و�ه���د�ف �مل��وق��ع ، �إىل جانب 
و�لتجان�س  ب��ال��ت��ن��ا���ض��ق  �له���ت���م���ام 
ب��ني مكونات �مل��وق��ع �لل��ك��رتوين ، 
و�بر�زها ح�ضب �لتقارير �لتحليلية 
�ل��ت��ي ج���رت ب��امل��ق��ارن��ة م���ع مو�قع 
�لكرتونية عاملية ، ر�ئدة ومتقدمة 
لإب������ر�ز �مل���ك���ون���ات �ل���ت���ي ي��ه��ت��م بها 
و�لر�غبني  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل��و�ط��ن��ني 
ب����زي����ارة �ل����دول����ة م���ن رج�����ال �مل���ال 

و�لعمال و�مل�ضتثمرين.
�أن���ه مت توفري  �ل�����ض��ب��ب �ىل  ول��ف��ت 
خ���ا����ض���ي���ة �ل�����دع�����م �ل����ض���ت�������ض���اري 
�ملحادثة  خ���الل  م��ن  للمتعاملني 
�لفورية ، وتوفر �لبيانات �ملفتوحة 
�لتي تغطي خدمات و�ن�ضطة �لغرفة 
، بال�ضافة �ىل �مل�ضاركة �لرقمية ، 
�لبحث  �أدو�ت  ك��ف��اءة  رف��ع  وك��ذل��ك 
�خت�ضار  �مكانية  باإتاحة  �ملوقع  يف 

�آم��ن��ة حل��م��اي��ة �مل��ع��ل��وم��ات وتوفري 
�أدو�ت �لت�ضويق ، و�لتي تهدف �إىل 
رفع م�ضتوى �لوعي لدى �جلمهور 
من عمالء �لغرفة  ، موؤكد�ً على �أن 
�لبتكار هو �ل�ضفة �لغالبة و�لأهم 
يف موقع �لغرفة �لإلكرتوين ب�ضكله 
وذلك  �ملتنوعة  وخدماته  �جلديد 
�ضمن حر�س �لغرفة على �أن يكون 
طليعة  يف  �لل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه��ا 
�لتي   “ �لل���ك���رتون���ي���ة  “�ملو�قع 

يحتذى بها يف دولة �لإمار�ت. 
وذكر �ل�ضبب �أن �لت�ضميم �جلديد 
،  مت  للموقع �لل��ك��رتوين للغرفة 
�آل��ي��ة معتمدة  �إع�����د�ده م��ن خ���الل 
مبنية على �لتعاون و�مل�ضاركة ، من 
خالل عقد ور�س عمل متخ�ض�ضة 
وج���ل�������ض���ات ل��ل��ع�����ض��ف �ل����ذه����ن����ي ، 
�جلمهور  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل���ض��ت��ج��الب 
ب���ال����ض���ت���ع���ان���ة ب���اأ����ض���ال���ي���ب �ت���خ���اذ 
و�لتي   ، �لإل���ك���رتون���ي���ة  �ل����ق����ر�ر�ت 
و��ضتطالعات  �ل�ضتبيانات  ت�ضمل 
�لر�أي و�بو�ب مثل “�ضاركنا بر�أيك 

ومقاطع   ، وموقعها  �لغرفة  ملبنى 
من  �لرتويجية  �لفيديوهات  م��ن 
�ليوتيوب  ب��ق��ن��اة  �ل���رب���ط  خ����الل 

للغرفة.
وم����ن ج��ه��ت��ه �أع���ل���ن حم��م��د ح�ضن 
�لتجارة  غرفة  ع��ام  مدير  �ل�ضبب 
�للكرتوين  �مل��وق��ع  �إن   ، بالوكالة 
�أعلى  ي��ت��ب��ع   ، ل��ل��غ��رف��ة  �جل����دي����د 
معايري �جلودة �لحتادية للمو�قع 
�لل��ك��رتون��ي��ة ، وي��ت��و�ئ��م م��ع دليل 
�حلكومية  للجهات  �ملرئية  �لهوية 
يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة 
، ويهدف �ىل رفع جودة �خلدمات 
تدفق  ت�ضهيل  م��ن خ��الل  �مل��ق��دم��ة 
�ل���ب���ي���ان���ات وت����وف����ره����ا م����ن خالل 
 ، و�ملعمارية  و�ل�ضت�ضافة  �لنطاق 
�لو�ضول  وقابلية  �ملوقع  وت�ضميم 
��ضبح  ب���ح���ي���ث   ، و�ل�����ض����ت����خ����د�م 
حم�����ت�����وى �مل������وق������ع �لل������ك������رتوين 
�ضاماًل ، يركز على تفعيل �مل�ضاركة 
�دو�ت  و�����ض���ت���خ���د�م  �لل���ك���رتون���ي���ة 
بيئة  يف   ، �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ض��ل 

وقد �أ�ضهمت �لقمة �لعاملية لالقت�ضاد �لأخ�ضر منذ �نطالقها يف 
هذ�  �ضعار  ويعك�س  �ملناخي  �لعمل  لتعزيز  �لعاملية  �جلهود  ح�ضد 
طريق  خارطة  �لتعاون:  خالل  من  �ملناخي  �لعمل  “قيادة  �لعام 
�لدولية يف  �جلهود  ت�ضافر  �ضرورة  �لكربوين”  �حلياد  لتحقيق 
�لعامل  بتاأثريها  تطال  باعتبارها  �ملناخية  �لتحديات  مو�جهة 
�أجمع. كما ر�ضخ معر�س ويتيك�س ودبي للطاقة �ل�ضم�ضية مكانة 
مف�ضلة  ووجهة  �لأخ�ضر  لالقت�ضاد  ر�ئ��د  عاملي  كمركز  �لإم���ارة 
لتنظيم و��ضت�ضافة كربى �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�س �لعاملية 
حيث يعد �أحد �أهم و�أكرب �ملعار�س �ملتخ�ض�ضة يف قطاعات �لطاقة 
و�ملياه و�لبيئة و�لنفط و�لغاز و�لتنمية �خل�ضر�ء و�لقطاعات ذ�ت 

�ل�ضلة.
ب����الإجن����از�ت  “�إذ ن��ح��ت��ف��ل  و�خ���ت���ت���م م���ع���ايل �ل���ط���اي���ر ب���ال���ق���ول: 
و�لنجاحات �لتي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي و�ضركاء ورعاة 
�لقمة �لعاملية لالقت�ضاد �لأخ�ضر ومعر�س ويتيك�س ودبي للطاقة 
�ل�ضم�ضية �أتوجه بال�ضكر و�لتقدير للرعاة و�ل�ضركاء و�لعار�ضني 
�ضر�كتنا  ت�ضتمر  �أن  �آم��ال  وجهودكم  لإ�ضهاماتكم  و�لإع��الم��ي��ني 
�ل�ضرت�تيجية ملا فيه �ضالح جميع �لأطر�ف ومبا يدعم �جلهود 
�لدولية لتعزيز �ل�ضتد�مة وحتقيق �لتنمية �ل�ضاملة و�مل�ضتد�مة 

لبناء م�ضتقبل �أكر �إ�ضر�قاً لنا ولأجيالنا �لقادمة.«

بجزيل �ل�ضكر و�لتقدير ل�ضمو �ل�ضيخ �أحمد بن �ضعيد �آل مكتوم 
�لقمة  فعاليات  لفتتاحه  دبي  يف  للطاقة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س 
�لعاملية لالقت�ضاد �لأخ�ضر ولرعايته و�فتتاحه معر�س ويتيك�س 
 1،750 �ل��ع��ام  ه��ذ�  فيه  �ضاركت  �ل��ذي  �ل�ضم�ضية  للطاقة  ودب��ي 
�ضركة من 55 دولة �إ�ضافة �إىل 64 جهة ر�عية.” و�أ�ضاف معايل 
�لتز�م  �ل��ر�ئ��دة  �لفعاليات  ه��ذه  تنظيم  جن��اح  “يوؤكد  �ل��ط��اي��ر: 
�لتنمية  م�ضرية  وتعزيز  بدعم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
دبي  مكانة  وير�ضخ  �لأخ�ضر  �لقت�ضاد  نحو  و�لتحول  �مل�ضتد�مة 
وفق  �لأخ�����ض��ر  و�لقت�ضاد  �لنظيفة  للطاقة  ر�ئ��د  عاملي  كمركز 
�لتنمية و�حلفاظ  �لتو�زن بني  �أهمية حتقيق  ثاقبة تدرك  روؤية 
�أنه بف�ضل  �لبيئة و�مل��و�رد �لطبيعية.” و�أكد معايل �لطاير  على 
موؤثر�ً  م��رك��ز�ً  دب��ي  �أ�ضبحت  �لر�ضيدة  �لقيادة  وتوجيهات  روؤي��ة 
ت�ضهم  �لقت�ضادية  �لقطاعات  خمتلف  يف  �لعاملي  �ل�ضعيد  على 
مبا  �لتحديات  ومو�جهة  �لنمو  لتعزيز  فعالة  حلول  تطوير  يف 
�لطاقة  �ضيما يف قطاع  متتلكه من خ��رب�ت ومقومات متميزة ل 
�ملتجددة و�لنظيفة و�ل�ضتد�مة يف �إطار ��ضرت�تيجية دبي للطاقة 
�لنظيفة 2050 و��ضرت�تيجية �حلياد �لكربوين 2050 لإمارة 
%100 من �لقدرة �لإنتاجية للطاقة من م�ضادر  دبي لتوفري 

�لطاقة �لنظيفة بحلول �لعام 2050.

•• دبي-وام:

�ل���دورة �لر�بعة  ك��ّرم��ت هيئة كهرباء وم��ي��اه دب��ي رع���اة و���ض��رك��اء 
و�لع�ضرين من معر�س تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة و�لبيئة ويتيك�س 
�لعاملية  �لقمة  م��ن  �لثامنة  و�ل����دورة  �ل�ضم�ضية  للطاقة  ودب���ي 
لالقت�ضاد �لأخ�ضر وذلك خالل حفل �أقيم يف فندق جر�ند حياة 

يف دبي.
ويف كلمته خالل حفل �لتكرمي �أ�ضاد معايل �ضعيد حممد �لطاير 
�لع�ضو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئي�س 
وموؤ�ض�س معر�س ويتيك�س ودبي للطاقة �ل�ضم�ضية ورئي�س �ملنظمة 
وحر�ضهم  و�ل�ضركاء  �لرعاة  بجهود  �لأخ�ضر  لالقت�ضاد  �لعاملية 

على دعم �ل�ضتد�مة و�لتحول نحو �لقت�ضاد �لأخ�ضر.
وقال معايل �ضعيد حممد �لطاير: “�أتقدم باأ�ضمى �آيات �لعرفان 
و�لمتنان ل�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لرعايته 
هيئة  نظمتها  �لتي  �لأخ�ضر  لالقت�ضاد  �لعاملية  للقمة  �لكرمية 
كهرباء ومياه دبي و�ملنظمة �لعاملية لالقت�ضاد �لأخ�ضر و�ملجل�س 
�لأعلى للطاقة يف دبي حتت �ضعار “قيادة �لعمل �ملناخي من خالل 
�لتعاون: خارطة �لطريق لتحقيق �حلياد �لكربوين”. كما �أتوجه 
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املال والأعمال
اأرا�شي دبي: ت�شجيل 9720 مبايعة عقارية بقيمة 24.34 مليار درهم خالل اأغ�شط�س

ب�ضعر  نقطة   1.428 نحو  لل�ضقق  �ل�ضهري  �ملوؤ�ضر  �ضجل  ح��ني  يف   .. دره��م��ا 
�لعام  �ل�ضهري  �ملوؤ�ضر  و�ضجل  در�ه���م.   1،229،308 نحو  بلغ  للموؤ�ضر  بيع 
ب�ضعر  �ملا�ضي  �أغ�ضط�س  خالل  نقطة   0.983 نحو  �ل�ضكنية  �لإي��ج��ار�ت  لأد�ء 
لل�ضقق  �ل�ضهري  �ملوؤ�ضر  �ضجل  فيما  دره��م..   53،902 نحو  بلغ  للموؤ�ضر  بيع 
تاون   / للفلل  �ل�ضهري  و�ملوؤ�ضر  درهما   49،195 ب�ضعر  نقطة   0.988 نحو 
�ملوؤ�ضر  بيانات  و�أو�ضحت  دره��م��ا.   137.034 ب�ضعر  نقطة   0.891 هاو�س 
منو  حتقيق  م��ع  �لعقاري  �لقطاع  جت��اه  �لإيجابية  �ملعنويات  �أغ�ضط�س  ل�ضهر 
�ضهر  �ضجلت معامالت مبيعات  �ملبيعات حيث  قيا�ضي لإجمايل عدد معامالت 
�أغ�ضط�س  ب�ضهر  مقارنة   69.57% نحو  بلغ  كبري�  من��و�  �أغ�ضط�س2022 
�لع�ضر  �ل�ضنو�ت  يف  �لإط���الق  على  �ضهري  �أد�ء  معدل  �أعلى  م�ضجال   ،2021
�ملا�ضية. ويو��ضل �ل�ضوق �لثانوي �ل�ضتحو�ذ على �أعلى عدد معامالت عقارية 
بلغت نحو %54.81 من �إجمايل �ملبايعات، ونحو %64.91 من حيث قيمة 

�ضهدت معدل منو  على زخمها حيث  �أغ�ضط�س  ل�ضهر  �لإيجار  وحافظت عقود 
بلغ نحو %10.57 مدعومة بالعقود �جلديدة �لتي ز�دت بن�ضبة 19.43% 
مقارنة ب�ضهر يوليو 2022.. بينما ل تز�ل �لعقود �ل�ضنوية تهيمن على �ضوق 
�لإيجار�ت م�ضجلة زيادة قدرها %12.29 على �أ�ضا�س �ضهري، ونحو 4.4% 
زيادة  �لتجارية  لالأغر��س  �لإي��ج��ار  عقود  �ضهدت  حني  يف  �ضنوي.  �أ�ضا�س  على 
2022 .. كما �رتفعت عقود �لإيجار  %21.34 مقارنة ب�ضهر يوليو  بن�ضبة 

لالأغر��س �ل�ضكنية بن�ضبة %7.45 مقارنة ب�ضهر بالفرتة نف�ضها .
�لإيجار  ع��ق��ود  �لأوىل م��ن حيث ع��دد  �مل��ن��اط��ق  �إي��ج��اري، ج���اءت  ن��ظ��ام  وح�ضب 
و  عقد�   1579 �لأوىل  علي  جبل  كالتايل:   2022 �أغ�ضط�س  خالل  �مل�ضجلة 
�لور�ضان �لأوىل 1499 و �لرب�ضاء جنوب �لر�بعة 1405 و �خلليج �لتجاري 
1399 وعيال نا�ضر 1343 و مر�ضى دبي 1322 و ند ح�ضة 1237 ومردف 

1109 و�لرب�ضاء �لأوىل /1078/، �لثنية �خلام�ضة /968/.

•• دبي-وام:

�ملا�ضي حمافظته  �أغ�ضط�س  �ضهر  دبي خالل  �إم��ارة  �لعقاري يف  �لقطاع  و��ضل 
على منو م�ضتد�م على �ضعيد عدد وقيمة �ملبيعات بعدما �ضهد ت�ضجيل 9،720 
�ملوؤ�ضر  بيانات  وف��ق  ذل��ك  ج��اء   . دره��م  مليار   24.34 بقيمة  عقارية  مبايعة 
و�لأمالك  �لأر��ضي  د�ئرة  �أطلقته  �لذي   - �لإيجار�ت  و  �لبيع  لأ�ضعار  �لر�ضمي 
يف دبي بالتعاون مع “بروبرتي فايندر«. فقد �ضجل �أغ�ضط�س �ملا�ضي �أعلى �أد�ء 
%69.57 من حيث عدد  نحو  بلغ  �ملا�ضي مبعدل منو  �لعقد  خ��الل  �ضهري 
�ملبايعات و نحو %63.58 من حيث �لقيمة على �أ�ضا�س �ضنوي. و�أ�ضارت بيانات 
�ملوؤ�ضر �لر�ضمي - �لذي يتخذ من �ضهر يناير لعام 2012 عام �أ�ضا�س ومن �لربع 
�لأول 2012 ربع �لأ�ضا�س- �إىل �أن �ملوؤ�ضر �ل�ضهري �لعام للمبيعات يف �أغ�ضط�س 
�ملا�ضي �ضجل نحو 1.348 نقطة ب�ضعر بيع للموؤ�ضر بلغ نحو 1،311،362 

�أ�ضا�س �ضنوي مع �لفرتة نف�ضها من  �ملعامالت. وعند مقارنة �لأد�ء �لعام على 
�لعام �ملا�ضي تبني �أن �ل�ضوق �لثانوي �ضهد �أكرب عدد للمعامالت بزيادة قدرها 
و   . �لقيمة  %57.35 من حيث  ونحو  �ملبايعات  ع��دد  %67.55 من حيث 
حققت �ملبايعات على �خلارطة يف �أغ�ضط�س 2022 �أعلى عدد معامالت م�ضجلة 
معدل منو بلغ نحو %72.1 من حيث �لعدد و نحو %76.5 من حيث �لقيمة 

مقارنة ب�ضهر �أغ�ضط�س 2021.
من ناحية �أخرى بلغ �إجمايل عقود �لإيجار يف �أغ�ضط�س �ملا�ضي نحو 47،212 
�لعقود  %39.47 من  و  �لعقود �جلديدة  %60.53 منها من  �إيجار،  عقد 
�إجمايل  %87.27 من  �ل�ضنوية على نحو  ��ضتحوذت �لعقود  �ملجددة.. بينما 

�لعقود مقابل %12.73 من �لعقود غري �ل�ضنوية .
فيما ��ضتحوذت عقود �لإيجار �مل�ضجلة لالأغر��س �ل�ضكنية على نحو 70.92% 
جتارية.  لأغ���ر�����س   28.16% ت�ضجيل  مت  ح��ني  يف  �ل��ع��ق��ود..  �إج��م��ايل  م��ن 

اختتام فعاليات الدورة الثانية ع�سرة من موؤمتر جيبكا للمغذيات الزراعية 

املتحدثون يدعون القطاع اإىل التعاون ملواجهة حتديات االأمن الغذائي

�سمن م�ساركته يف املنتدى الدويل لال�ستثمار يف البنية التحتية يف ماكاو

�شهيل املزروعي: العالقات االإماراتية ال�شينية تت�شم باآفاق تنموية وا�شعة
- الإمارات ت�ستهدف حتفيز التعاون ال�ستثماري مع ال�سني يف خمتلف املجالت 

-ال�ستثمار يف البنية التحتية امل�ستدامة ال�سبيل اإىل النمو والتنمية
 امل�ستدامني يف مرحلة ما بعد كوفيد 19

مركز جمعة املاجد يقدم ندوة 
ا�شت�شراف امل�شتقبل يف ظل اقت�شاد املعرفة

�لع�ضر.
�مليتافري�س  ع��ن  عبيد  ع��اط��ف  �ل��دك��ت��ور  ث��م حت���دث 
ن��رج��و معه غري  “هناك وج��ه��ان: خبيث ل  ق��ائ��اًل: 
�أكر  حياة  يف  ب��وج��وده  نطمع  حميد  ووج��ه  �لنجاة، 

رفاهية و�طمئناناً” .
َ حقيقة �لوجهني وعالقة كل منهما باملنطقة   وب��نَيّ
�ملوؤدي  �ل��ت��اري��خ��ي  �مل�����ض��ار  ع��ن  حت��دث  كما   ، �لعربية 
�لوجهاخلبيث  خماطر  و�أهم  �مليتافري�س،  بو�بة  �إىل 
للميتافري�س من تذويب �لهويات و�لثقافات �ملحلية 

ل�ضالح نظام عاملي مرتبك!
وخ��ت��م��ت �ل���ن���دوة م���ع �لأ����ض���ت���اذ حم��م��د ع�����و�د، �لذي 
و�لتحديات   ، �ل�ضناعية  �لثور�ت  على  �ل�ضوء  �ضلط 
و�ل��ف��ر���س �مل��ق��رتن��ة ب��ك��ل ث���ورة ���ض��ن��اع��ي��ة، ول �ضيما 

�لثورة �ل�ضناعية �لر�بعة..
�ل�ضطناعي  �ل���ذك���اء  م�����ض��ار�ت  �أه����م  ع���ن   وحت����دث 
و�ل�ضحة  كالتعليم  �ملختلفة  �ملجالت  يف  وتطبيقاته 
و�ل��ط��اق��ة وغ��ريه��ا م��ن �ل��ق��ط��اع��ات، وخ��ت��م مو�ضياً 
�ملن�ضاآت  وك���ل  و�مل���د�ر����س  �جل��ام��ع��ات  تبني  ب�����ض��رورة 
و�إي�ضاله  �ل��رق��م��ي  �مل��ع��ريف  �ل��وع��ي  م�����ض��روع  �ملعرفية 

جلميع فئات �ملجتمع.

•• دبي - د.حممود علياء

بدبي،  و�ل����رت�ث  للثقافة  �مل��اج��د  م��رك��ز جمعة  ��م  ن��َظّ
بالتعاون مع �ملنظمة �لعربية للتنمية �لإد�رية �لتابعة 
�ضبتمرب،   28 �لأربعاء  يوم  �لعربية،  �ل��دول  جلامعة 
ظل  يف  �مل�ضتقبل  “��ضت�ضر�ف  بعنو�ن  معرفية  ن��دوة 
�لدكتور  م���ن   ك���ٌلّ  فيها  ح��ا���ض��ر  �ملعرفة”،  �ق��ت�����ض��اد 
�لرقمي  و�لتحول  �لبتكار  ��ضت�ضاري  خليف،  حممد 
�ملعرفة  تنظيم  ��ضت�ضاري  عبيد،  عاطف  و�لدكتور   ،
و�لتحول �لرقمي، و�لأ�ضتاذ حممد عو�د، رئي�س ق�ضم 

.ACTION TO مل�ضاريع �ملبتكرة يف �ضركة�
�ل��ذي قدم  �لدكتور حممد خليف  �ل��ن��دوة مع  ب��د�أت 
�لنافعة  �لتكنولوجيا  ��ضتخد�م  تقدميًيّاعن  عر�ضاً 
�ملجتمعات  حت���دي���ات  ���ي  وت���خ���ِطّ �مل��ج��ت��م��ع،  خل���دم���ة 
�حلديثة يف �ل�ضحة و�لتعليم وق�ضايا �ملناخ ومكافحة 
�لفقروحتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة، وما يتطلبه 
ذلك من تغيري�ت بنيوية وفنية و�إد�رية لتحقيق تلك 
�لعربية  �لنا�ضئة  �ل�ضركات  دع��م  فيها  مب��ا  �ل��روؤي��ة، 
وخلق �ضر�كات مع �حلكومات لمتالك �لتكنولوجيا 
هذ�  يف  �ل�ضاملة  �لقوة  �متالك  مقومات  �أه��م  كاأحد 

و�ل���ع���امل حت��دي��ات ه��ائ��ل��ة خا�ضة 
ف���ر����س ت���وف���ري �مل���������و�د  �لول���ي���ة 
�حلالية  ل�����الأ������ض�����و�ق  �حل����ي����وي����ة 
�لغذ�ئي  و�مل�ضتقبلية ودعم �لأمن 
يف �لوقت �لذي تطلع فيه �ل�ضناعة 
ت��ت��م��ث��ل بخف�س  ح��ي��وي��ة  مب��ه��م��ة 
نحو  و�لن��ت��ق��ال  �لبيئية  �لب�ضمة 
و�ضد�قة  ��ضتد�مة  �أكر  منتجات 
�أهد�ف  م��ع  يتما�ضى  مب��ا  للبيئة، 
و�لعاملية  �لإقليمية  �لقت�ضاد�ت 
و�أ������ض�����اف  �لكربون”  لإز�ل�����������ة 
“�ضتبقى  �ل�������ض���ع���دون:  �ل���دك���ت���ور 
�لغذ�ئي  �لأم���ن  �ضمان  حت��دي��ات 
�لأولوية  �ل��ع��امل  يف  و�ل���ض��ت��د�م��ة 
�ل��ق�����ض��وى و�إن���ن���ي ع��ل��ى ث��ق��ة باأن 
ي�ضمح  �ل�����ض��ن��اع��ة يف و���ض��ع ج��ي��د 
لها بدعم هذ� �لتحول و�مل�ضاهمة 
�لعاملي  �لغذ�ئي  �لم��ن  يف حتقيق 
�لنبعاثات  �ضايف  �إىل  و�ل��و���ض��ول 

�ل�ضفري«

•• دبي-الفجر: 

�لثانية  �ل��دورة  فعاليات  �ختتمت 
ع�ضر من موؤمتر جيبكا للمغذيات 
مد�ر  على  �نعقد  �ل��ذي  �لزر�عية 
يومني كاملني بني 28-29 �ضبتمرب 
يف فندق �لعنو�ن �ضكاي فيو دبي، 
وفد   300 م���ن  �أك�����ر  ب��ح�����ض��ور 
قدمو� من 26 دولة حول �لعامل. 
�ملوؤمتر  خ��الل  �ملتحدثون  و���ض��دد 
على �أهمية �لتعاون و�لتن�ضيق بني 
�لقطاعني �لعام و�خلا�س للتغلب 
�لغذ�ئي  �لأم������ن  حت���دي���ات  ع��ل��ى 
�حلالية و�مل�ضتقبلية �لتي قد تن�ضا 

قبل حلول عام 2030. 
ب�������د�أت ف���ع���ال���ي���ات �مل����وؤمت����ر �ل����ذي 
حتديات  “حل  �ضعار  حتت  �نطلق 
�ل�������غ�������ذ�ء �ل����ع����امل����ي����ة ب����امل����غ����ذي����ات 
بكلمة ترحيب �ألقاها  �لزر�عية”، 
�لرئي�س  �ل�ضويدي،  �لرحمن  عبد 

و�ملغذيات  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم����ن  ع��ل��ى 
�ل�ضناعة  ق���ادة  �ل��زر�ع��ي��ة. ودع���ت 
�إىل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون و�ل��ع��م��ل مع 
�مل�ضرعني ملنع حدوث �أزمة غذ�ئية 
كارثية �أخرى يف �لعامل.  ويف �ليوم 
�لثاين، �فتتح عبد �لرحمن �ضم�س 
�لدين، �لرئي�س �لتنفيذي ل�ضركة 
�ضابك للمغذيات �لزر�عية، ونائب 
�لزر�عية  �مل��غ��ذي��ات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
بكلمة،  �ملوؤمتر  فعاليات  يف جيبكا 
رحب فيها بالوفود �مل�ضاركة ومن 
��ضرت�تيجيون  خ���رب�ء  ناق�س  ث��م 
و�ل�ضتحو�ذ  �لن��دم��اج  �جت��اه��ات 
و�جتاهات  �لعاملية  �ل�ضناعة  عرب 
قال  وب���دوره،  �لإقليمية.   �لدمج 
�ل�ضعدون،  �ل��وه��اب  عبد  �لدكتور 
�لأم���ني �ل��ع��ام ل��الحت��اد �خلليجي 
و�لكيماويات  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
�ضناعة  “تو�جه  “جيبكا”: 
�ملنطقة  يف  �ل���زر�ع���ي���ة  �مل���غ���ذي���ات 

�لغذ�ئي  �لأم�����ن  ج��ه��ود  �أن  ع��ل��ى 
ت��ن��ط��وي ب��الأ���ض��ا���س ع��ل��ى متكني 
�لغذ�ء  �إىل  �لو�ضول  من  �جلميع 
تكاليفه  حت���م���ل  ع���ل���ى  و�ل�����ق�����درة 
�ضعادته  دع���ا  ث���م  و�ل����ض���ت���د�م���ة.  
�ضناعة �لتكنولوجيا �لغذ�ئية �إىل 
�جل��ه��ود من  ه��ذه  دع��م وم�ضاندة 
خالل �بتكار و�إيجاد حلول عملية 
للعمل  وم�ضاركتها مع �حلكومات 
ب��ك��ف��اءة �أك�����رب ن��ح��و حتقيق  م���ع���اً 

�لأمن �لغذ�ئي. 
و�ضفت  �ل��رئ��ي�����ض��ي��ة،  كلمتها  ويف 
لحتاد  �لعام  �ملدير  كلني،  �ألزبيتا 
 ،)IFA( �ل���������دويل  �لأ������ض�����م�����دة 
�لتعاون و�لتحالف باأنهما �ل�ضبيل 
و�ضمان  �ل��غ��ذ�ء  لتوفري  �ل��وح��ي��د 
�لعامل  ل�����ض��ك��ان  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم�����ن 
�لزر�عية.  �مل���غ���ذي���ات  خ����الل  م���ن 
�حل����ادة  �ل����زي����ادة  �إىل  وت���ط���رق���ت 
ذلك  وت����اأث����ري  �ل����غ����از  �أ����ض���ع���ار  يف 

ورئي�س  قافكو  ل�ضركة  �لتنفيذي 
جل���ن���ة �مل����غ����ذي����ات �ل�����زر�ع�����ي�����ة يف 
ملزيد  �ل�ضناعة  دعا  �ل��ذي  جيبكا، 
�لبتكار  ي�ضمل  مبا  �لتعاون،  من 
�أع���م���ال جديدة  وت��ط��وي��ر من����اذج 
�لعاملية.  �ل��غ��ذ�ء  لتحديات  كحل 
�ملغذيات  �إن  �ل�������ض���وي���دي  وق������ال 
�لتعاون  دول جمل�س  �لزر�عية يف 
�ل�ضتد�مة  و�ضعت  قد  �خلليجي 
ك���اأول���وي���ة ق�����ض��وى. و�أ�����ض����اف �أن 
حت�����ض��ني �لإن���ت���اج���ي���ة �ل���زر�ع���ي���ة 
�لغذ�ئية  �لإم�����������د�د�ت  وت���ع���زي���ز 
�آخر  رئي�ضي  حم��رك  هو  للجميع 

يف روؤية �ل�ضناعة للم�ضتقبل.
�لنعيمي،  حم��م��د  ���ض��ع��ادة  و�أل���ق���ى 
�خلدمات  لقطاع  �مل�ضاعد  �لوكيل 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  ب����وز�رة  �مل�����ض��ان��دة 
�لعربية  �لإم���������ار�ت  يف  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
�لفتتاحية  �ل���ك���ل���م���ة  �مل����ت����ح����دة، 
ل��ل��م��وؤمت��ر �ل��ت��ي �أك���د م��ن خاللها 

و�إن  �لد�ئري”،  و”�لقت�ضاد 
�لروؤية �مل�ضتقبلية لالإمار�ت تتطلع 
�أك���ر  ن��ح��و من�����وذج  �ل���ت���ح���ول  �إىل 
����ض��ت��د�م��ة و�ه���ت���م���ام���اً، م���ن خالل 
و�ملثمر  �لبناء  �لتعاون  م��ن  �مل��زي��د 
�لدوليني”،  �ضركائنا  خمتلف  مع 
وعزم �لدولة على مو��ضلة وتعزيز 
�ل��ت��ع��اون �ل����دويل م��ن �أج����ل زي���ادة 
�لبنية  جم������الت  يف  �ل����ض���ت���ث���م���ار 

�لتحتية �مل�ضتد�مة«.

•• اأبوظبي-وام: 

فرج  بن حممد  �ضهيل  ق��ال معايل 
�لطاقة  وزي�����ر  �مل����زروع����ي  ف���ار����س 
�لعالقات  �إن  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  و�ل��ب��ن��ي��ة 
�ل�ضني  وجمهورية  �لإم����ار�ت  ب��ني 
يحتذى  من���وذج���اً  مت��ث��ل  �ل�ضعبية 
�ل��������دويل، يف ظل  �مل�������ض���ت���وى  ع���ل���ى 
م���ا ي��رب��ط �ل��ب��ل��دي��ن م���ن عالقات 
��ضرت�تيجية قوية ومتينة، �ت�ضمت 
و�ضل  م��ا  لتحقيق  �جل���اد  بالعمل 
�ل���ي���وم م���ن �ضر�كة  �ل��ب��ل��د�ن  �إل���ي���ه 
باإمكانات  لتميزها  ن��ظ��ر�ً  �ضاملة، 
تنموية و��ضعة و�آفاق �إيجابية قادرة 
و�لتنمية  �لزده������ار  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
و�ل�ضعبني  ل��ل��ب��ل��دي��ن  �مل�����ض��ت��د�م��ة 

�ل�ضديقني.
�ملزروعي  �ضهيل  م��ع��ايل  و�أ����ض���اف 
�ضمن  �مل�������ض���ج���ل���ة  ك���ل���م���ت���ه  خ������الل 

�مل�ضتد�مني يف مرحلة ما بعد وباء 
�ملنطلق  هذ�  ومن   ،”19 “كوفيد 
�أ����ض���درت ح��ك��وم��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 
موؤخر�ً قانون �حتادي لل�ضر�كة بني 
لتنظيم  �لعام و�خلا�س  �لقطاعني 
�لقطاع  م���ع  �ل�����ض��ر�ك��ة  وت�����ض��ج��ي��ع 
�خل���ا����س �مل��ح��ل��ي و�ل���ع���امل���ي، وذلك 
زيادة �ل�ضتثمار �خلا�س يف  بهدف 
فيما  �مل�����ض��ت��د�م��ة،  �لتحتية  �لبنية 
كانت �لدولة قد �أ�ضدرت يف �ل�ضابق 

و�لت�ضريعات  �ل��ق��و�ن��ني  م��ن  ع���دد�ً 
�لأجنبي  �ل����ض���ت���ث���م���ار  ل��ت�����ض��ج��ي��ع 
�ملبا�ضر، من بينها �لقانون �خلا�س 
�مللكية  �لأجانب  �مل�ضتثمرين  مبنح 

�لكاملة لل�ضركات �ملختلفة«.
يف  ه���دف���ن���ا  �إن  معاليه:”  وق������ال 
دول��ة �لإم���ار�ت هو حتفيز �لتعاون 
�ل�ضتثماري مع �ل�ضني يف خمتلف 
“�لقت�ضاد  وخ���ا����ض���ة  جم�������الت، 
�لأخ�ضر”  و”�لقت�ضاد  �لرقمي” 

�ملنتدى �لدويل �ل�ضنوي لال�ضتثمار 
يف �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة و�لإن�������ض���اء�ت 
�ل���ع���ام يف مدينة  �ل����ذي ع��ق��د ه���ذ� 
�أ�ضحاب  بح�ضور  �ل�ضينية،  ماكاو 
بقطاع  �ملعنيني  و�ل�����ض��ع��ادة  �مل��ع��ايل 
�لبنية �لتحتية، �إىل جانب �ضركات 
�لعالقات  �أن   “ �خل��ا���س:  �لقطاع 
�لإمار�تية �ل�ضينية �ضهدت �زدهار�ً 
�ل�ضنو�ت  خ����الل  ك���ب���ري�ً  وت����ط����ور�ً 
�لبلد�ن  ت����ب����ادل  ح���ي���ث  �مل���ا����ض���ي���ة، 

لال�ضتثمار يف �لبنية �لتحتية، فيما 
للدولة  �ضريك  �أك���رب  �ل�ضني  تعد 
�لعامل، حيث ت�ضاهم  على م�ضتوى 
م�ضروعاً   650 من  باأكر  �لدولة 
�ل�������ض���ني. و�أك������د  �����ض���ت���ث���م���اري���اً يف 
مو��ضلة  �مل��زروع��ي،  �ضهيل  م��ع��ايل 
�ل�ضركات  م���ع  �ل���ت���ع���اون  م�����ض��رية 
�أ�ضو�ق  حتت�ضن  ح��ي��ث  �ل�ضينية، 
دول���ة �لإم����ار�ت �أك���ر م��ن 4000 
 400 نحو  توظف  �ضينية  �ضركة 

فل�ضفات �لتنمية �مل�ضتد�مة �ملطبقة 
يف كل منهما، و�ل�ضيا�ضات �لناجحة 
�لعاملية  ريادتهما  يف  �ضاهمت  �لتي 
�ضيما  ل  �مل�����ج�����الت،  خم��ت��ل��ف  يف 
�لطاقة و�لبنية �لتحتية و�لإ�ضكان 
�لإم������ار�ت  �أن  و�أو�����ض����ح  و�ل���ن���ق���ل«. 
�أو�ئل  م��ن  ت��ك��ون  �أن  على  حر�ضت 
مبادرة  �إىل  �ن�ضمت  �ل��ت��ي  �ل����دول 
ط���ري���ق �حل����ري����ر، ك���م���ا ت���ع���د �أح����د 
�لأع�ضاء �ملوؤ�ض�ضني للبنك �لآ�ضيوي 

رئي�ضاً  لتعد م�ضاهماً  �ألف �ضخ�س، 
و�لبناء  �مل�����ض��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف 
و�لزدهار، و�أن قطاع �لإن�ضاء�ت يف 
�لإمار�ت يو��ضل �لنمو على �لرغم 
 ،”19 “كوفيد  وب���اء  ظ���روف  م��ن 
�جليو�ضيا�ضية  و�ل����ض���ط���ر�ب���ات 
نحن  حديثه:”  وت��اب��ع  �لأخ�����رية. 
�ل�ضتثمار  ب���اأن  كاملة  در�ي���ة  على 
�مل�ضتد�مة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  يف 
و�لتنمية  �ل��ن��م��و  �إىل  �ل�ضبيل  ه��و 

بيت اال�شتثمار اخلليجي تن�شم اإىل ال�شركات املُدرجة يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية
بالن�ضبة  ���ض��وق م��ال��ي��ة ح��ي��وي��ة  ب��ن��اء  ب��ه��دف  �أك���رب  وخ��دم��ات��ن��ا ب�ضكل 
للم�ضدرين و�مل�ضتثمرين. ول نّدخر جهد�ً يف توثيق �أو��ضر �لتعاون 
وكذلك  �مل���زدوج  �لإدر�ج  خ��الل  م��ن  �ملنطقة  �أن��ح��اء  يف  �ل�ضركات  م��ع 
ويعك�س  �ملنطقة.  �أ�ضو�ق  عرب  �ل�ضتثمار  ي�ضّهل  مبا  ’تبادل‘،  من�ضة 
�لإقبال �ملتز�يد على �لتد�ول يف �ضركات �لإدر�ج �ملزدوج �ملكانة �لر�ئدة 
مف�ضاًل  خ��ي��ار�ً  �أ�ضبح  بعدما  �مل���ايل،  �أبوظبي  �ضوق  بها  يتمتع  �لتي 

لل�ضركات �لقادمة من �ملنطقة لإدر�ج �أ�ضهمها �إدر�جاً مزدوجاً«.
يف  ملحوظاً  �رت��ف��اع��اً  �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �ضوق  �ضهد  وق��د  ه��ذ� 
قيمته �ل�ضوقية ويف م�ضتويات �ل�ضيولة خالل �لعام �ملا�ضي، �إىل جانب 
�لزخم �لقوي لعمليات �لطرح �لعام �لأويل �حلالية و�ملُنتظرة وزيادة 
وكربى  �لدوليني  �مل�ضتثمرين  من  وخدماته  منتجاته  على  �لإقبال 
لالأور�ق  �أبوظبي  �ضوق  ك��ان  ذل��ك،  وبف�ضل  �ل�ضتثمارية.  �ل�ضركات 
�ملالية هذ� �لعام �أحد �أف�ضل �لأ�ضو�ق �أد�ًء على م�ضتوى �لعامل، وو�ضل 
�إمار�تي،  2 تريليون درهم  �إىل �لقيمة �ل�ضوقية �مل�ضتهدفة و�لبالغة 

و�أ�ضبح بذلك ثاين �أكرب �ضوق مايل يف �ل�ضرق �لأو�ضط.
وخالل �لن�ضف �لأول من �لعام 2022، �رتفعت قيم �لتد�ولت )بيعاً 
و�ضر�ًء( يف �ل�ضوق �إىل 422.5 مليار درهم مقارنة مع 291.2 مليار 
2021. ويف �لوقت نف�ضه، قفز  درهم خالل �لفرتة ذ�تها من �لعام 
حجم �لتد�ولت �إىل 68.5 مليار درهم خالل �لفرتة ذ�تها، �رتفاعاً 

من 47.3 مليار درهم يف �لن�ضف �لأول 2021.

رحبة مليئة بالفر�س ما يجعلنا نطمح لتاأ�ضي�س �ضر�كة �قت�ضادية مع 
�لقطاع �خلا�س هناك و�مل�ضاهمة يف منو وتطوير �لقت�ضاد و�لدخول 
تابعة  �ضركات  “�خلليجي”  لدى  و�أن  خ�ضو�ضاً  متنوعة  م�ضاريع  يف 
مرونة  مينحنا  م��ا  �لق��ت�����ض��ادي��ة  �لأن�����ض��ط��ة  خمتلف  تغطي  وزم��ي��ل��ة 
�أبوظبي و�ل�ضتفادة  �لقطاعات �لقت�ضادية يف  و�نفتاح على خمتلف 
لالإمارة  �لقت�ضادية  �لقاعدة  يف  �لفاعل  �لتحول  خطة  مو�كبة  من 
�لتي متلك �لتز�م ر��ضخ ببناء �قت�ضاد م�ضتد�م ومتنوع �لذي �ضجعنا 
وبناء  للتنويع  ي�ضعى  نوعي  �إقت�ضاد  يعك�س  �ضوق  يف  �لتو�جد  على 

�لقدر�ت يف قطاعات �قت�ضادية حديثة.
و�أعرب �ل�ضند عن �أن �إدر�ج �أ�ضهم “�خلليجي” يف �ضوق �أبوظبي �ضيوفر 
�لد�رة  جمل�س  �أن  �إىل  م�ضري�ً  وم�ضاهمينا،  ل�ضركائنا  م�ضافة  قيمة 
ي�ضتهدف من هذه �خلطوة و�ضع �ل�ضركة على طريق �لنمو �لقليمي 
وتعظيم  �مل��ايل  �ملركز  وتعزيز  ب��امل��الءة  يت�ضمون  م�ضتثمرين  وج��ذب 
و�ل�ضفافية  �لكفاءة  م�ضتوى  وتعزيز  �ل�ضركة  ��ضتثمار�ت  حمفظة 

و�لنز�هة و�مل�ضد�قية من خالل �لتو�جد يف �أ�ضو�ق متعددة.
و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�ضو  �لظاهري،  حمد  �ضعيد  قال  جانبه،  من  و 
“نو��ضل رحلة منونا مع  �أبوظبي ل��الأور�ق �ملالية:  �لتنفيذي ل�ضوق 
�إدر�ج �لعديد من �ل�ضركات يف �ل�ضوق، وي�ضعدنا �أن نرحب ب�ضركة بيت 
هذ�  يتناغم  �ملالية.  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �ضوق  يف  �خلليجي  �ل�ضتثمار 
�لإدر�ج �ملزدوج �إىل حد كبري مع ��ضرت�تيجيتنا لتنويع باقة منتجاتنا 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل�ضتثمار  “بيت  �أ�ضهم  �إدر�ج  �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �ضوق  �أع��ل��ن 
�خلليجي”، �ل�ضركة �ملالية �لتي يقع مقرها يف مدينة �لكويت، �إدر�جاً 
�أم�س  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �ل�����ض��وق،  �أ�ضهم �ل�ضركة يف  ت���د�ول  وب��دء  م��زدوج��اً 
لالأور�ق  �أبوظبي  �ضوق  يف  �مل��زدوج  �لإدر�ج  عملية  و�ضتدعم  �جلمعة. 
�ملالية م�ضاعي �ل�ضركة �لر�مية �إىل تو�ضيع قاعدة م�ضتثمريها وتعزيز 
�ل�ضتثمار �خلليجي”،  “بيت  �إدر�ج  �أنه مت  �لإ�ضارة  �ل�ضيولة. وجتدر 
قطاع  يف  و�ل���ض��ت��ث��م��ار  �مل��ب��ا���ض��ر  �ل���ض��ت��ث��م��ار  يف  �ملتخ�ض�ضة  �ل�����ض��رك��ة 
قيمتها  وتقدر  �لكويت  بور�ضة  يف   2002 مايو  �ضهر  يف  �لعقار�ت، 

�ل�ضوقية حالياً بنحو 1.96 مليار درهم.
�ل�ضتثمار  بيت  �ضركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �أع��ل��ن  �ملنا�ضبة،  بهذه  و 
�خلليجي، عبد �لعزيز �أحمد �ل�ضند: �أن “�خلليجي” يد�ضن حمطة 
�ضوق  �ل�ضركة يف  �أ�ضهم  �إدر�ج  تتمثل يف  تاريخية جديدة يف م�ضريته 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية �أحد �أهم و�أبرز �لأ�ضو�ق �لإقليمية و�لتي تقدر 
�أول  �إم��ار�ت��ي، وهي  دره��م  تريليون   2.2 باأكر من  �ل�ضوقية  قيمته 
�ضركة كويتية منذ ن�ضاأة بور�ضة �لكويت تدرج يف �أبوظبي. و�ضدد �ل�ضند 
كبرية وعالية حيث  “�خلليجي”  �إد�رة  �أن تطلعاتنا يف جمل�س  على 
و�قت�ضادية  ��ضتثمارية  بيئة  يف  �لندماج  نحو  فر�ضة  �أبوظبي  متثل 
ديناميكية ومتنوعة تت�ضم مبرونة عالية من �لنمو و�آفاق �قت�ضادية 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

لال�ضتثمار  �أب��وظ��ب��ي  مكتب  عقد 
�ل��ي��وم ���ض��ر�ك��ة ج��دي��دة م��ع �ضركة 
 Innovaccer »�إن��وف��ي�����ض��ر« 
�ملتخ�ض�ضة بتوفري قو�عد �لبيانات 
�ل�ضحابية ملزودي خدمات �لرعاية 
ت��ع��زي��ز قدر�ت  ب��ه��دف  �ل�����ض��ح��ي��ة، 
�لرعاية  خ���دم���ات  �إىل  �ل��و���ض��ول 
�لعالية  �جل������ودة  ذ�ت  �ل�����ض��ح��ي��ة 
منطقة  يف  م��ع��ق��ول��ة  وب��ت��ك��ال��ي��ف 
 “ و�ضتح�ضل  �لأو����ض���ط.  �ل�����ض��رق 
�إنوفي�ضر” مبوجب هذه �ل�ضر�كة 
على حزم دعم مالية وغري مالية 
ل��ت��اأ���ض��ي�����س م��ق��ره��ا �لإق��ل��ي��م��ي يف 
�إط����ار برنامج  �أب��وظ��ب��ي يف  �إم����ارة 
و�لبالغة  للمكتب  �لتابع  �لبتكار 
دره������م )545  م���ل���ي���اري  ق��ي��م��ت��ه 
يهدف  و�ل�������ذي  دولر(  م���ل���ي���ون 
لتوفري فر�س �لنمو لل�ضركات يف 

�إمارة �أبوظبي.
و�ختارت �ضركة »�إنوفي�ضر« تاأ�ضي�س 
مقرها �لإقليمي يف �أبوظبي نظر�ً 
لمتالكها ملنظومة رعاية �ضحية 
و�لكفاءة  ب��اجل��ودة  مت��ت��از  �ضاملة 
�لدعم  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  �ل��ع��ال��ي��ة 
�لكبري �لذي تقدمه �لإمارة لقطاع 
�لأع���م���ال ف��ي��ه��ا. و���ض��ي�����ض��م��ل �ملقر 
»�إنوفي�ضر« على  ل�ضركة  �لإقليمي 
و�لتطوير  للبحث  خ��ا���س  م��رك��ز 
�لتي  �لتجارية  �ملر�فق  من  وع��دد 
يف  �ل�ضركة  خاللها  من  �ضت�ضاهم 
و�لبتكار  �لب�����د�ع  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
من  �ل�ضحية  �ل��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف 
�ملحلية  �ملجتمعات  ت��زوي��د  خ��الل 

هامة لتطوير �لأعمال وتو�ضعتها 
يف �ملنطقة.

عجمي،  �إبر�هيم  ق��ال  جانبه  من 
رئي�س وحدة �ل�ضركات �لنا�ضئة يف 
“منذ  لال�ضتثمار:  مبادلة  �ضركة 
�أن ��ضتثمرنا لأول مرة يف �إنوفي�ضر 
عام 2019، ونحن ن�ضهد تطور�ً 
يف م�������ض���رية �ل�������ض���رك���ة و�ع���ت���م���اد�ً 
كبري�ً من قبل موؤ�ض�ضات �لرعاية 
�ل�ضحية يف جميع �أنحاء �لوليات 
�ملتنوعة  �حل���ل���ول  ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة 
نرى  �أن  وي�ضعدنا  تقدمها.  �لتي 
�ل�ضركة �ليوم وهي تعزز ح�ضورها 
�لأو�ضط  �ل�����ض��رق  يف  وت���و�ج���ده���ا 
�إقليمي يف  مقر  �إن�ضاء  خ��الل  من 
�أبوظبي بتوفري  �أبوظبي. وتفخر 
ن��ظ��ام ح��ي��وي وف���ّع���ال يف جمالت 

يجعلها  مم��ا  و�ل��ت��ط��وي��ر،  �لبحث 
�ملجال  تتيح  �لتي  �ملثالية  �لوجهة 
بينها  ومن  �ل�ضركات  من  للعديد 
�إن��وف��ي�����ض��ر، ل��ت�����ض��ري��ع �لب��ت��ك��ار يف 
جمال �لرعاية �ل�ضحية و�مل�ضاهمة 
يف تطوير نظام �لرعاية �ل�ضحية 

يف �أبوظبي«.
وب����ج����ه����ود د�ئ�����������رة �ل�������ض���ح���ة – 
�ل�ضتثمار�ت  �ضاهمت  �أب��وظ��ب��ي، 
منظومة  ت��اأ���ض��ي�����س  يف  �ل���ك���ب���رية 
�أرقى  وفق  متميزة  �ضحية  رعاية 
�أبوظبي،  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�����ض��ت��وي��ات 
�ملن�ضاآت  م��ن  و����ض��ع��ة  �ضبكة  ت�ضم 
�لبحثية  و�مل������ر�ف������ق  �ل�������ض���ح���ي���ة 
خدماتها  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �مل��ت��ق��دم��ة 
�ل�ضياحة  وق��ط��اع  �لإم���ارة  ل�ضكان 
�أبوظبي.  يف  �مل��ت��ن��ام��ي  �ل��ع��الج��ي��ة 
�أبوظبي  �إم�����ارة  ����ض��ت��ط��اع��ت  وق���د 
جمعتها  و�ع��دة  �ضر�كات  تعزز  �أن 
�ملوؤ�ض�ضات  ك���ربى  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
�لرعاية  ق���ط���اع���ات  يف  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لدو�ئية  و�ل�����ض��ن��اع��ات  �ل�ضحية 
و�لتكنولوجيا للم�ضي يف �لرتقاء 
ب���ق���ط���اع �ل����رع����اي����ة �ل�����ض��ح��ي��ة يف 

�أبوظبي وحول �لعامل. 
�ملناعي،  �أ�ضماء  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
�لأبحاث  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
و�لب���ت���ك���ار يف د�ئ������رة �ل�����ض��ح��ة - 
توجيهات  ظ����ل  “يف  �أب����وظ����ب����ي: 

�حللول  من  �لر�ئدة  مبجموعتها 
�لرعاية  �ملتخ�ض�ضة مثل خدمات 
ومن�ضة  �ل�����ض��ح��اب��ي��ة،  �ل�����ض��ح��ي��ة 
ت���ف���ع���ي���ل �ل����ب����ي����ان����ات، و�حل����ل����ول 
�ل�ضحية،  ل���ل���رع���اي���ة  �ل���ت���ق���ن���ي���ة 
كما  �مل���ت���خ�������ض�������ض���ة.  و�خل����������رب�ت 
���ض��ت��ت��ع��اون »�إن��وف��ي�����ض��ر« م��ع نخبة 
�إم���ارة  يف  �ملحلية  �جل��ام��ع��ات  م��ن 
�ملوؤمتر�ت  ل���ض��ت�����ض��اف��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�لبحوث  و�إج����������ر�ء  و�ل����ع����رو�����س 

و�لدر��ضات �ملتخ�ض�ضة.
و�ضي�ضاهم تاأ�ضي�س �ملقر �لإقليمي 
يف  �أبوظبي  يف  »�إنوفي�ضر«  ل�ضركة 
تعزيز منظومة ر�أ�س �ملال �لب�ضري 
�لإمارة  يف  �لقت�ضادية  و�لتنمية 
م��ن خ��الل �إ�ضافة �أك��ر م��ن 80 
وظيفة بقدر�ت ومهار�ت متقدمة 
و�لت�ضويق  �لتطوير  جهود  لدعم 
وغريها  �لعمالء  ودع��م  و�ملبيعات 
لل�ضركة  �لت�ضغيلية  �لعمليات  من 

يف �ملنطقة.
وب���ه���ذه �مل��ن��ا���ض��ب��ة، ق����ال ع��ب��د �هلل 
�ملدير  �ل�����ض��ام�����ض��ي  �ل���ع���زي���ز  ع��ب��د 
�أبوظبي  مل��ك��ت��ب  ب���الإن���اب���ة  �ل���ع���ام 
مكتب  “ي�ضعى  ل���ال����ض���ت���ث���م���ار: 
مع  للتعاون  لال�ضتثمار  �أبوظبي 
�ل��ت��ي تتمتع  �ل���و�ع���دة  �ل�����ض��رك��ات 
ب��الإم��ك��ان��ي��ات �ل���الزم���ة لإح����د�ث 
�لقطاعات  يف  �لإي��ج��اب��ي  �لتغيري 

ب��ه��ا. ومي��ث��ل تو�ّضع  ت��ع��م��ل  �ل��ت��ي 
»�إنوفي�ضر« يف �أبوظبي دفعة هامة 
�ملتمثلة  �أهد�فها  لتحقيق  وقوية 
�إىل  �لو�ضول  بقدر�ت  �لرتقاء  يف 
�لرعاية  �لبيانات �خلا�ضة بقطاع 
منظومة  مت���ث���ل  �إذ  �ل�������ض���ح���ي���ة، 
�لرعاية  و�ضبكة  �لقوية  �لبتكار 
�أبوظبي  يف  �ل��ر����ض��خ��ة  �ل�ضحية 
لتحقيق  لل�ضركة  مثالية  ق��اع��دة 
م�ضتوى  ع��ل��ى  و�ل���ن���ج���اح  �ل��ن��م��و 
»�إنوفي�ضر«  وت��ل��ت��زم  �مل��ن��ط��ق��ة«.  
قطاع  يف  �لبتكار  وت��رية  بت�ضريع 
�ل���رع���اي���ة �ل�����ض��ح��ي��ة م����ن خالل 
جتميع بيانات �ملر�ضى من خمتلف 
قو�عد �لبيانات �خلا�ضة مبزودي 
م�ضتوى  على  �ل�ضحية  �ل��رع��اي��ة 
يف  لال�ضتفادة  وت��وف��ريه��ا  �ل��ع��امل 

حتليل �لو�ضع �ل�ضحي للمر�ضى.  
وتعمل خدمة »�إنوفي�ضر« للرعاية 
توحيد  على  �ل�ضحابية  �ل�ضحية 
ع����رب خمتلف  �مل���ر����ض���ى  ب���ي���ان���ات 
موؤ�ض�ضات  ومت����ك����ني  �لأن����ظ����م����ة 
م���ن تطوير  �ل�����ض��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة 
تطبيقات حديثة وقابلة للتطوير 
�لنتائج  حت�������ض���ني  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل 
�ل�ضريرية و�ملالية وتلك �ملرتبطة 

بالعمليات �لت�ضغيلية.
ومن جانبه، قال �ضانديب غوبتا، 
و�لرئي�س  �مل���وؤ����ض�������س  �ل�������ض���ري���ك 
�ضركة  ل��دى  للعمليات  �لتنفيذي 
�لتعاون  “ي�ضعدنا  »�إن��وف��ي�����ض��ر«: 
لال�ضتثمار  �أب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب  م��ع 
و�ملو�هب  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ت��وف��ري 
�أبوظبي  �إم����ارة  يف  منتلكها  �ل��ت��ي 
�ل����ت����ي ب����ات����ت مت���ث���ل ق������وة د�ف���ع���ة 
و�لبتكار  �لب��د�ع  جلهود  رئي�ضية 
يف �ملنطقة. يو�جه قطاع �لرعاية 
�ل�����ض��ح��ي��ة حت���دي���ات ك���ب���رية على 
�أ�ضهمت  وق����د  �ل���ع���امل،  م�����ض��ت��وى 
كوفيد  و�أزم��ة  �ملتز�يدة  �لتكاليف 
على  �لأ���ض��و�ق  خمتلف  حتفيز  يف 
م�ضتوى �لعامل على تطوير كفاءة 
لأنظمة  و�مل���ايل  �ل�ضريري  �لأد�ء 
بها.  �خل��ا���ض��ة  �ل�ضحية  �ل��رع��اي��ة 
�لتعاون  ه��ذ�  خ��الل  و�ضنعمل من 
قطاع  حت��ول  وت���رية  ت�ضريع  على 

�ل�ضرق  يف  �ل�����ض��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة 
�حتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  �لأو�������ض������ط 
باحل�ضول  وت��وق��ع��ات��ه  �جل��م��ه��ور 
�جلودة  عالية  �ضحية  رعاية  على 
تقنيتنا  ت�ضاهم  وبتكلفة مي�ضورة. 
بدور رئي�ضي يف م�ضاعدة خمتلف 
�لأطر�ف �ملعنية يف قطاع �لرعاية 
حتقيق  م��ن  ومتكينهم  �ل�ضحية 
��ضتهالكية  �أ�����ض����و�ق  يف  �ل���ن���ج���اح 
و�ضتتيح  للغاية.  ومنظمة  معقدة 
�ل�ضر�كة تقدمي من�ضتنا  لنا هذه 
�لتقنية �ملتقدمة يف �أبوظبي لدفع 
ت�ضهدها  �ل��ت��ي  �لب��ت��ك��ار  م�����ض��رية 
ب��ي��ان��ات �ل��رع��اي��ة �ل�����ض��ح��ي��ة على 
م�����ض��ت��وى �ل���ع���امل، و�مل�����ض��اع��دة يف 
ت�������ض���ري���ع �ن����ت����ق����ال �مل���ن���ط���ق���ة من 
�إىل  �حل�����ج�����م  ع����ل����ى  �لع�����ت�����م�����اد 

��ضتخال�س �لقيمة و�لفائدة«.
وق���د ح��ظ��ي��ت »�إن��وف��ي�����ض��ر« بدعم 
�لأع���م���ال يف  و����ض��ع م��ن منظومة 
�ل�ضركة  ح�ضلت  حيث  �أب��وظ��ب��ي، 
على   2021 دي�����ض��م��رب  ���ض��ه��ر  يف 
لي�ضل  مبادلة  �ضركة  من  متويل 
مليار   3.2 �إىل  �ل�����ض��رك��ة  تقييم 
دولر �أمريكي. وتعمل »�إنوفي�ضر« 
�أعمال  ع��الق��ات  ب��ن��اء  على  ح��ال��ي��اً 
�أول  ل��ت��ك��ون  �أب��وظ��ب��ي  حم��ل��ي��ة يف 
منطقة  يف  لل�ضركة  جت��اري  �ضوق 
�نطالق  ومن�ضة  �لأو�ضط  �ل�ضرق 

ودع�����م �ل���ق���ي���ادة �ل���ر����ض���ي���دة ومن 
خالل �لتعاون �لبناء بني �لعديد 
�أبوظبي  تو��ضل  �لقطاعات،  من 
ت��ر���ض��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا ك��وج��ه��ة ر�ئ���دة 
عاملي  وم��رك��ز  �ل�ضحية  للرعاية 
�مل�ضتندة  �لذكية  �لبيانات  حللول 
ب�ضفتها  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �لأدل��������ة  �إىل 
عمليات  �ضمن  �أ���ض��ا���ض��ي��اً  ع��ن�����ض��ر�ً 
نثمن  �أن  وي�ضعدنا  �ل��ق��ر�ر.  �ضنع 
بني  و�لهام  �جلديد  �لتعاون  ه��ذ� 
�لرئي�ضية  �ل��ق��ط��اع��ات  م���ن  ع���دد 
�أب��وظ��ب��ي، و�ل���ذي ميثل خطوة  يف 
�ملبذولة  �جل����ه����ود  م����ن  ج����دي����دة 
لالرتقاء بجودة �لرعاية �ل�ضحية 
�أهمية  ُن����درك  ح��ي��ث  �لإم������ارة،  يف 
�لبيانات �أكر من �أي وقت م�ضى، 
�ملوؤ�ض�ضات  متكني  على  وق��درت��ه��ا 
تتمتع  �ضحية  ن��ظ��م  ت��ط��وي��ر  م��ن 
�لأف����ر�د  ���ض��ح��ة  و�إد�رة  ب��ال��ك��ف��اءة 
وحت��ق��ي��ق �مل��زي��د م��ن �أدل����ة �لعامل 

�لو�قعية«. 
�لبتكار  ب���رن���ام���ج  ت��اأ���ض�����س  وق����د 
لال�ضتثمار  �أبوظبي  ملكتب  �لتابع 
لل�ضركات  �ل��دع��م  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
عالية  منو  مبقومات  تتمتع  �لتي 
وبطموحات كبرية للنمو و�لنجاح 
�لكبرية  �لفر�س  من  و�ل�ضتفادة 
�مل���ت���اح���ة يف ق���ط���اع���ات �لأع����م����ال 
�أب��وظ��ب��ي. وقد  �إم���ارة  �ملختلفة يف 
قدمه  �ل���ذي  �ل��دع��م  قيمة  بلغت 
�لعام  يف  تاأ�ضي�ضه  منذ  �ل��ربن��ام��ج 
مليار   1.3 م���ن  �أك�����ر   2020
درهم ��ضتفادت منه �أكر من 40 
�أعمالها  وتطوير  لتاأ�ضي�س  �ضركة 

يف �إمارة �أبوظبي.

لتعزيز البتكار يف جمال بيانات الرعاية ال�سحية على م�ستوى العامل

مكتب اأبوظبي لال�شتثمار يعقد �شراكة مع �شركة اإنوفي�شر  
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انطالق مهرجان دبي للمفرو�شات 2022 
•• دبي- وام:

�لر�بعة  �ل���دورة  فعاليات  �أم�����س  �نطلقت 
للمفرو�ضات  دب�������ي  “مهرجان  م�����ن 
دبي  م��وؤ���ض�����ض��ة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل����ذي   ”2022
حتى  وي�ضتمر  و�ل��ت��ج��زئ��ة  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات 
جمموعة  ل��ت��ق��دمي  �مل��ق��ب��ل  �أك���ت���وب���ر   13
�لرتويجية  و�لعرو�س  �لتخفي�ضات  من 
و��ضعة  ت�ضكيلة  ع��ل��ى  �مل��ب��ت��ك��رة  و�لف���ك���ار 
�ملنزلية  �لأث�����اث و�مل��ف��رو���ض��ات  م��ن ق��ط��ع 
�لت�ضوق  م���ر�ك���ز  م���ن  و����ض��ع��ة  مب�����ض��ارك��ة 

و�أعدت  دب��ي.  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  و�ملتاجر 
و�لتجزئة  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات  دب���ي  م��وؤ���ض�����ض��ة 
و�لتخفي�ض�����ات  �لعرو�س  باأف�ضل  قائمة 
�ملفرو�ضات  ع��الم��ات  �أب���رز  منتجات  على 
و�لأثاث �لتجارية �ملحلية و�لعاملي�ة و�لتي 
�لإ�ضتفادة  و�ملت�ض�������وقني  لل�������زو�ر  ميكن 
و��ضتهل  �مل��ه��رج��ان،  �أي���ام  خ����الل  منه�������ا 
تخفي�ضات  مع  �م�س  فعالياته  �ملهرجان 
نهاية �لأ�ضبوع �لكربى يف عدد من �ملتاجر 
و�لتي ت�ضل �إىل 80 باملائ��ة وت�ض�تمر حتى 

غد� �لأحد.

جمري�  نخلة  مبنطقة  دره��م  مليون   90 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  و�لفلل 
درهم يف منطقة مر�ضى  38 مليون  بقيمة  تلتها مبايعة  �ملبايعات  كاأهم 
نخلة جمري�.  دره��م يف منطقة  مليون   38 بقيمة  مبايعة  و�أخ���ري�  دب��ي 
مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  �مل��ن��اط��ق  �ل��ت��ج��اري  �خلليج  منطقة  ت�����ض��درت  و 
تلتها  496 مليون درهم  بقيمة  277 مبايعة  �إذ �ضجلت  و�لفلل  �ل�ضقق 
بقيمة  مبايعة   214 بت�ضجيلها  ر��ضد  بن  �ل�ضيخ حممد  منطقة حد�ئق 
بقيمة  مبايعة   149 بت�ضجيلها  �ملركا�س  يف  وثالثة  دره��م  مليون   390
224 مليون درهم. و�ضجلت �لرهون قيمة قدرها 2.2 مليار درهم منها 
146 رهن �أر��س بقيمة 1.5 مليار درهم و284 رهن فلل و�ضقق بقيمة 
 416 بقيمة  �لغاف  ت��الل  مبنطقة  �أهمها  وك��ان  دره��م  مليون   688.3
مليون درهم و�أخرى يف منطقة مر�ضى دبي بقيمة 230 مليون درهم. �أما 
�لهبات فقد �ضهدت ت�ضجيل 82 هبة بقيمة 699.94 مليون درهم كان 
�أهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة 264 مليون درهم و�أخرى يف منطقة 

مر�ضى دبي بقيمة 208 مليون درهم.

�ل�ضقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم مبنطقة جممع دبي 
لال�ضتثمار �لأول كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم يف 
منطقة ند �ل�ضبا �لأوىل و�أخري� مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم يف منطقة 
عدد  حيث  من  �ملناطق  �لتجاري  �خلليج  منطقة  وت�ضدرت  خليفة.  ب��رج 
درهم  مليون   69 بقيمة  مبايعة   37 �ضجلت  �إذ  و�لفلل  �ل�ضقق  مبايعات 
 17 22 مبايعة بقيمة  تلتها منطقة �لرب�ضاء جنوب �لر�بعة بت�ضجيلها 
مليون درهم وثالثة يف �ملركا�س بت�ضجيلها 18 مبايعة بقيمة 20 مليون 
درهم. و�ضجلت �لرهون قيمة قدرها 90.85 مليون درهم منها 9 رهون 
�أر��س بقيمة 14.58 مليون درهم و37 رهن فلل و�ضقق بقيمة 76.26 
مليون درهم وكان �أهمها مبنطقة جمري� �لثانية بقيمة 17 مليون درهم 
�أم��ا �لهبات  8 ماليني دره��م.  5 بقيمة  و�أخ��رى يف منطقة و�دي �ل�ضفا 
فقد �ضهدت ت�ضجيل 7 هبات بقيمة 11 مليون درهم كان �أهمها مبنطقة 
�لأوىل  �حلبية  و�أخ���رى يف منطقة  دره��م  4 ماليني  بقيمة  دب��ي  مر�ضى 

بقيمة 3 ماليني درهم.

•• دبي -وام:

بلغت قيمة �لت�ضرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��ضي و�لأمالك بدبي خالل 
�لأ�ضبوع �ملنق�ضي �أكر من 8.2 مليار درهم .

درهم  5.38 مليار  بقيمة  2191 مبايعة  ت�ضجيل  �لد�ئرة  �ضهدت  فقد 
و2068  دره���م  مليون   949.17 بقيمة  �أر������س  مبايعة   123 منها 
مبايعات  �أه��م  وج���اءت  دره���م.  مليار   4.43 بقيمة  فلل  و  �ضقق  مبايعة 
�لأر��ضي بقيمة 145 مليون درهم يف منطقة نخلة جمري� تليها مبايعة 
بقيمة 86 مليون درهم يف منطقة نخلة جمري� تليها مبايعة بقيمة 50 
مليون درهم يف منطقة حد�ئق �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد. و ت�ضدرت منطقة 
32 مبايعة  �إذ �ضجلت  �ملبايعات  �ملناطق من حيث عدد  �حلبية �خلام�ضة 
 20 بت�ضجيلها  �لأوىل  تلتها منطقة جبل علي  دره��م  75 مليون  بقيمة 
مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وثالثة يف �حلبية �لر�بعة بت�ضجيلها 18 
�ل�ضقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما  دره��م.  مليون   194 بقيمة  مبايعة 

•• دبي-وام:

بلغت قيمة �لت�ضرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��ضي و�لأمالك بدبي �أم�س 
�أكر من 660 مليون درهم.

فقد �ضهدت �لد�ئرة ت�ضجيل 247 مبايعة بقيمة 558.24 مليون درهم 
منها 8 مبايعات �أر��س بقيمة 89.93 مليون درهم و239 مبايعة �ضقق 
�لأر��ضي  مبايعات  �أه��م  وج���اءت  دره���م.  مليون   468.31 بقيمة  وفلل 
بقيمة 50 مليون درهم يف منطقة حد�ئق �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد تليها 
مبايعة بقيمة 18 مليون درهم يف منطقة �حلبية �لر�بعة تليها مبايعة 
منطقة  وت�ضدرت  �لر�بعة.  �حلبية  منطقة  يف  دره��م  ماليني   8 بقيمة 
3 مبايعات  �ضجلت  �إذ  �ملبايعات  �ملناطق من حيث عدد  �لأوىل  جبل علي 
 3 بت�ضجيلها  �ل��ر�ب��ع��ة  �حلبية  منطقة  وتلتها  دره���م  م��الي��ني   9 بقيمة 
مبايعات بقيمة 31 مليون درهم وثالثة يف حد�ئق �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 
باأهم مبايعات  يتعلق  50 مليون درهم. وفيما  بقيمة  بت�ضجيلها مبايعة 

•• دبي-الفجر: 

وقعت �ضركة �أبوظبي �لوطنية للتكافل 
�ل�ضيار�ت  ل�ضناعة  �ل��دم��اين  و�ضركة 
لتغطية  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ���ض��ر�ك��ة  ع��ق��د 
�ل�ضامل   ( �ل��ت��اأم��ني   متطلبات  ك��اف��ة 
و�ضد �لغري( حيث �ضيتم تزويد عمالء 
�ملن�ضة  م���ن خ����الل  �ل���دم���اين  ���ض��رك��ة 
�خل���ا����ض���ة ب���ه���م مب��خ��ت��ل��ف �خل���دم���ات 
حديثه  ويف  �ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ة.  و�مل��ن��ت��ج��ات 
بوهارون  خمي�س  ق��ال  �ل�����ض��ر�ك��ة،  ع��ن 
�ضركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�ضام�ضي، 
�أبوظبي �لوطنية للتكافل: “�ضي�ضتمر 
����ض��ت��خ��د�م �ل�����ض��ي��ار�ت �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف 
�لزيادة ب�ضرعة يف �مل�ضتقبل. كما تو�ضح 
لت�ضنيع  �لدماين  �ضركة  مع  �ضر�كتنا 

جلنة وزراء العمل اخلليجية تكرم �شركات 
اإماراتية لتميزها يف اإحالل وتوطني الوظائف

•• الريا�ش-وام:

�لعربي  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �لعمل  وزر�ء  جلنة  كرمت 
“ماجد �لفطيم للتجزئة – كارفور” و”بو�بة �لإمار�ت للخدمات �لأمنية” 
لتميزهما يف �إحالل وتوطني �لوظائف يف دولة �لمار�ت �ىل جانب تكرمي 
“�مل�ضنع �لوطني ملنتجات �لأمن و�ل�ضالمة” كم�ضروع �ضغري متميز وذلك 

�ضمن �ل�ضركات �ملتميزة �لعاملة يف دول �ملجل�س.
جاء ذلك على هام�س �أعمال �لجتماع �لثامن للجنة �لتي �ختتمت �أعمالها 
موؤخر� يف �لعا�ضمة �ل�ضعودية �لريا�س مب�ضاركة وح�ضور معايل �لدكتور 
عبد �لرحمن بن عبد �ملنان �لعور، وزير �ملو�رد �لب�ضرية و�لتوطني، ومعايل 

وزر�ء �لعمل يف دول جمل�س �لتعاون.
وتر�أ�س معاليه وفد �لوز�رة يف �لجتماع �لذي �نعقد يف �إطار �لدورة �حلالية 
�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  برئا�ضة  �لعربي  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  ملجل�س 

�ل�ضقيقة.

�ل�ضيار�ت �أننا ن�ضارك يف �أ�ضكال �لتنقل 
�جلديدة لتوفري منتجات تاأمني على 
�ل�ضيار�ت مبتكرة و�ضاملة لعمالئنا ».

�أم������ا �ل�������ض���ي���د �أ�����ض����ام����ة ع����ب����د�ل����روؤوف 
لل�ضركة  �لتنفيذي  عابدين-�لرئي�س 
�ضر�كتنا  �إن   “ ق����ائ����ال:  ع���ل���ق  ف���ق���د 
لت�ضنيع  �ل��دم��اين  مع  �ل�ضرت�تيجية 
�مل�ضرتكة  رغبتنا  على  بنيت  �ل�ضيار�ت 
لت�ضهيل و�ضول �لعمالء على �ختالف 
من  م�����ض��ت��وى  �أف�����ض��ل  �إىل  تطلعاتهم 
عالية  �لتاأمينية  و�ملنتجات  �خلدمات 
�جلودة. ونحن على ثقة من �أن حلول 
�ضتلبي  لدينا  �ل�ضيار�ت  على  �لتاأمني 
�ل�ضيار�ت  لتاأمني  �لفريدة  �ملتطلبات 
لعمالء �ضركة �لدماين �ملرموقني من 
خالل منحهم حماية فائقة يف جميع 

�لإم�����ار�ت  يف  م��ك��ان  �أي  ويف  �لأوق������ات 
قالت  �ملتحدة.« ومن جانبها،  �لعربية 
�ل��دك��ت��ورة م��اج��دة �ل��ع��زع��زي- رئي�س 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �لد�رة  جمل�س 
�ل�ضيار�ت  لت�ضنيع  �ل��دم��اين  ل�ضركة 
�لتاأمينية  و�ملنتجات  �خلدمات  “�إن   :
�لوطنية  �أبوظبي  �ضركة  من  �ملقدمة 
للتكافل تتنا�ضب مع تطلعاتنا لتقدمي 
جم���م���وع���ة م���ت���ك���ام���ل���ة و����ض���ام���ل���ة من 
وقع  وقد  �لدماين.  لعمالء  �خلدمات 
�ختيارنا على �ضركة �أبوظبي �لوطنية 
توفري  يف  خ���ربة  م��ن  ل��ه��ا  مل��ا  للتكافل 
�ل�ضيار�ت،  على  �مل�ضتوى  ع��ايل  تاأمني 
�ضالمتهم  �ضركتنا  ل��ع��م��الء  لن�ضمن 
بكالحتياجاتهم  ب����ال����ه����م  ور�ح����������ة 

�لتاأمينية على مركباتهم.«

اأبوظبي الوطنية للتكافل توقع اإتفاقية �شراكة ا�شرتاتيجية ح�شرية مع الدماين

االأ�شهم اليابانية ترتاجع الأدين 
م�شتوياتها منذ مطلع يوليو املا�شي

•• طوكيو -وام:

�لهبوط  لتعاود  �أم�س،  تعامالت  ختام  يف  �ليابانية  �لأ�ضهم  موؤ�ضر�ت  تر�جعت 
جمدد�ً نحو �أدين م�ضتوياتها منذ مطلع يوليو �ملا�ضي.

و�أغلق موؤ�ضر نيكاي يف بور�ضة طوكيو لالأور�ق �ملالية منخف�ضاً بن�ضبة 1.83% 
تعادل 484.8 نقطة ليغلق عند م�ضتوى 25937.21 نقطة.

نقطة   32.8 ت���و�زي   1.76% بن�ضبة  نطاقا  �لأو���ض��ع  توبك�س  موؤ�ضر  وهبط 
�أد�ء موؤ�ضر�ت  1835.94 نقطة. يف �ضياق مت�ضل، تباين  ليغلق عند م�ضتوى 
�لأ�ضهم �ل�ضينية مع تر�جع موؤ�ضر “�إي �إ�س �آي” �ملركب ببور�ضة �ضنغهاي بنحو 

%0.55 �أو ما يو�زي 16.81 نقطة لي�ضل عند 3024.39 نقطة.
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•• دبي-وام: 

للنا�ضئني  �لوطني  منتخبنا  ي��ب��د�أ 
لكرة �لقدم �ليوم "�ل�ضبت" م�ضور�ه 
 17 حتت  �لآ�ضيوية  �لت�ضفيات  يف 
ن��ظ��ريه منتخب  ع���ام���اً مب��و�ج��ه��ة 
غو�م على ��ضتاد باكان�ضاري يف متام 
بتوقيت  م�����ض��اًء  �خلام�ضة  �ل�ضاعة 
�لإمار�ت، �ضمن مباريات �ملجموعة 
�لثانية للت�ضفيات �لتي ت�ضت�ضيفها 

�إندوني�ضيا يف �لفرتة من 1 �إىل 9 
�أكتوبر �ملقبل.

مر�نه  �ل��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  و�أدى 
�ملالعب  �أح���د  على  �م�����س  �لرئي�س 
�لفرعية يف مدينة غور باجاجار�ن 
ب��وغ��ور �لإن��دون��ي�����ض��ي��ة حت��ت قيادة 
�ملدرب �لإ�ضباين �ألبريتو كونو�لي�س 
وج�������ه�������ازه �ل�����وط�����ن�����ي �مل���������ض����اع����د، 

ومب�ضاركة جميع �لالعبني.
و�أك����د �أل��ب��ريت��و ك��ون��ز�ل��ي�����س مدرب 

�ملنتخب �كتمال ��ضتعد�د�ت �ملنتخب 
مل�����ب�����ار�ة �ل����غ����د، و�أن��������ه حت�����دث مع 
وعدم  �للقاء  �أهمية  عن  �لالعبني 
�ملجموعة  مبنتخبات  �ل���ض��ت��ه��ان��ة 
�لتاأهل  �لثانية، لأنها ت�ضع بطاقة 
لنهائيات كاأ�س �آ�ضيا 2023 ن�ضب 

�أعينها .
قمة  يف  ن��ك��ون  �أن  " علينا   : وق���ال 
�أمام  �لغد  تركيزنا خالل مو�جهة 
�إيجابية  ن��ت��ي��ج��ة  لتحقيق  غ�����و�م، 

و�إ�ضر�رنا  زيادة عزميتنا  ت�ضهم يف 
�ملجموعة  �ضد�رة  على  �ملناف�ضة  يف 

وح�ضم بطاقة �لتاأهل ".
م���ن ج��ه��ت��ه �أع�����رب ع�����ض��ام �ضاحي 
�جلهاز  ث��ق��ة  ع���ن  �مل��ن��ت��خ��ب  �إد�ري 
�ملنتخب  و�لإد�ري يف لعبي  �لفني 
�لت�ضفيات،  م�����ب�����اري�����ات  خ�������الل 

وقدرتهم على حتقيق �لتاأهل.
وُي�ضارك يف �لت�ضفيات 44 منتخبا 
جمموعات   10 ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  مت 

بحيث  �ل���ت���ج���م���ع،  ب���ن���ظ���ام  ت����ق����ام 
منتخبات،   4 جمموعات   6 ت�ضم 

خم�ضة  جمموعات   4 ت�ضم  بينما 
منتخبات.

�ضاحب  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات  �إىل  وي��ت��اأه��ل 
�إىل  جمموعة،  كل  يف  �لأول  �ملركز 

حت�ضل  منتخبات   5 �أف�ضل  جانب 
على �ملركز �لثاين.

•• اأبوظبي-وام:

ومبار�تيه  �لنم�ضا  �لوطني يف  �ملنتخب  ملع�ضكر  لأ�ضبوعني، نظر�  د�م  توقف  بعد 
�لوديتني �أمام �لبار�جو�ي وفينزويال.. تعود من جديد مناف�ضات دوري �أدنوك 
للمحرتفني �إىل �لو�جهة مبباريات �جلولة �لر�بعة، و�لتي تقام على مد�ر يومي 
بني  دب��ي  بر  ديربي  قمة  يت�ضدرها  مباريات   7 �إق��ام��ة  وت�ضهد  و�لأح���د،  �ل�ضبت 

�لن�ضر و�لو�ضل �ليوم �ل�ضبت.
وتدخل 5 فرق هي �لوحدة وعجمان و�لظفرة وخورفكان ودبا، باحثة عن �لفوز 
�أي  �أخفقت خالل �جل��ولت �لثالث �لأوىل يف حتقيق  �ملو�ضم، بعدما  �لأول هذ� 

�نت�ضار، حمققة تعادل و�حد� لكل فريق.
�لتي  �لكربى  �ل�ضفقات  بعد  حما�ضا  �أك��ر  �لر�بعة  �جلولة  مو�جهات  و�ضتكون 
�أبرمتها �لأندية خالل �لفرتة �ملا�ضية بتعاقد�ت من �لعيار �لثقيل �أبرزها �ضم 
لليوناين  و�ل�ضارقة  �يفرتون،  لع��ب  ماركو�س  �آلن  للرب�زيلي  �ل��وح��دة  فريق 
كو�ضتا�س مانول�س، و�جلزيرة للت�ضيكي فيليب نوفاك، و�ضباب �لأهلي للبلجيكي 
جاي�ضون دينايري. قمة �لثارة ملباريات �جلولة �ضيكون موعدها �ليوم �ل�ضبت على 
"�ل�ضابع"،  ��ضتاد �آل مكتوم يف ديربي "بر دبي" بني �لن�ضر "�ل�ضاد�س" و�لو�ضل 
�لفريقان لفك  �لإم��ار�ت، يف مبار�ة ي�ضعى فيها  20:00 بتوقيت  �ل�ضاعة  عند 
�لفوز يف  فارق عدد مر�ت  لتقليل  �لو�ضل  وي�ضعي  نقاط،  �لنقاط /5/  �رتباط 
تاريخ مو�جهات �لفريقني، حيث �لتقيا من قبل يف 26 مبار�ة بدوري �ملحرتفني، 
 7 6 مر�ت، بينما كان �لتعادل حا�ضر� يف  13 منها، و�لو�ضل يف  فاز �لن�ضر يف 
مباريات، كما �ضهدت مو�جهات �لفريقني يف ع�ضر �لحرت�ف ت�ضجيل 77 هدفا 

منها 45 هدفاً للن�ضر، و32 للو�ضل.
ويدخل �لن�ضر �للقاء مدعوما باآخر �ضفقاته بالتعاقد مع �ملغربي عادل تاعر�بت، 
و�لو�ضل مع كل من �لالعب حممد جابر قادما من �ضباب �لأهلي، و�لرب�زيلي 

لويز جيلريمي فيري� د��ضيلفا و�لذي مت قيده يف فئة �ملقيمني.
وقال �لأملاين ثور�ضنت فينك مدرب �لن�ضر �نه يدرك جيد� �أهمية مو�جهة فريق 

�لو�ضل، متوقعا �أن تكون �ضعبة على �لطرفني.
و�أو�ضح مدرب �لن�ضر �أن كل فريق يلعب من �أجل �لفوز، وهذ� �أمر طبيعي، لكن 

فريقه �ضيو��ضل تقدميه للكرة �لهجومية من �أجل حتقيق �لنتيجة �ملطلوبة.
و�أكد �لأرجنتيني خو�ن بيتزي مدرب �لو�ضل جاهزية فريقه للمبار�ة من �أجل 

حتقيق �لفوز �أمام �لن�ضر بعد فرتة جيدة من �لعد�د خالل فرتة �لتوقف.
�ملوؤمتر �ل�ضحفي للمبار�ة:" يعلم �لالعبون جيد� مدى  و�أ�ضاف �ملدرب خالل 

�مل�ضوؤولية �مللقاة على عاتقهم وهم على قدر �مل�ضوؤولية د�ئما.
 17:15 �ل�ضاعة  �ل�ضارقة  على  �ضيفا  خورفكان  يحل  �أي�ضا  �لأول  �ل��ي��وم  ويف 
 9 بر�ضيد  �لرتتيب  ج��دول  مت�ضدر  �ل�ضارقة  ي�ضعى  حيث  �لإم����ار�ت،  بتوقيت 
نقاط ملو��ضلة �لنت�ضار�ت و�لعالمة �لكاملة مدعوما باأبرز �ضفقات �ملو�ضم من 
�لالعبني �لأجانب، بينما ياأمل �ملدرب �لوطني عبد �لعزيز �لعنربي يف حتقيق 
و�حدة،  نقطة  ع�ضر" بر�ضيد  " �لثالث  خورفكان  مع  �ملو�ضم  ه��ذ�  �لأول  �لفوز 
حينما يو�جه فريقه �ل�ضابق �لذي قاده لتحقيق لقب �لدوري للمرة �لأوىل يف 

ع�ضر �لحرت�ف مو�ضم 2018 - 2019.

ويف نف�س �لتوقيت يحل �جلزيرة �ملت�ضدر �أي�ضا بر�ضيد " 9 نقاط" �ضيفا ثقيال 
ملو��ضلة  �ل�ضيوف  من  حماولة  يف  نقاط،   3 "�لتا�ضع" بر�ضيد  يا�س  بني  على 
�لنت�ضار�ت، مدعوما باآخر �ضفقاته �ملد�فع �لت�ضيكي فيليب نوفاك، فيما ياأمل 

بني يا�س يف �لفوز لالرتقاء ملركز �أعلى يف جدول �لرتتيب.
ويف مبار�ة �أخرى باليوم �لأول �أي�ضا يحل فريق عجمان "�حلادي ع�ضر" بر�ضيد 
يف  �أي�ضا  و�ح��دة  نقطة  بر�ضيد  "�لثاين ع�ضر"  دب��ا  و�ح��دة، �ضيفا على  نقطة 

حماولة لتحقيق �لفوز �لأول هذ� �ملو�ضم.
�لأوىل  جتمع  مو�جهات   3 تقام  حيث  �لأح���د  ي��وم  �جل��ول��ة  مباريات  وت�ضتاأنف 
نقاط،  "�خلام�س" 6  �لأهلي  �ضباب  مع  و�ح��دة  ع�ضر" نقطة  "�لر�بع  �لظفرة 
�لأر�س  �أ�ضحاب  فيها  ويبحث   17:15 �ل�ضاعة  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  ��ضتاد  على 
�نت�ضار�ته من  �لأهلي يف مو��ضلة  �ضباب  ياأمل  بينما  �ملو�ضم،  �أول هذ�  فوز  عن 
�ضفقاته  باآخر  مدعوما  �للقاء  يدخل  حيث  �لذهبي،  �ملربع  بفرق  �للحاق  �أج��ل 

�لبلجيكي جاي�ضون دينايري. ويف ثاين مباريات �جلولة ي�ضت�ضيف فريق �لبطائح 
"�لثالث" 6 نقاط، فريق �لوحدة "�لعا�ضر" نقطة و�حدة على ��ضتاد �حتاد كلباء، 
�ل�ضاعة 17:15 ، حيث ياأمل �أ�ضحاب �لأر�س يف ��ضتثمار نتائجهم �ملميزة خالل 
�لفرتة �ملا�ضية ملو��ضلة �مل�ضو�ر نحو حتقيق �جناز فريد يف �أول م�ضاركة للفريق 
دعم  بعدما  �لأول  �لنت�ضار  �لوحدة يف حتقيق  ياأمل  بينما  �ملحرتفني،  ب��دوري 
من  �ضفقة  يف  �لإجن��ل��ي��زي  �يفرتون  لع��ب  ماركو�س  �آلن  بالرب�زيلي  �ضفوفه 
�لثقيل، وكذلك �لالعب وليد ح�ضني قادما من �ضباب �لأهلي. و�ضيكون  �لعيار 
ختام مباريات �جلولة بلقاء �لعني "�لثامن" 4 نقاط مع �حتاد كلباء"�لر�بع" 6 
نقاط، على ��ضتاد هز�ع بن ز�يد �ل�ضاعة 20:00 بتوقيت �لإمار�ت، حيث ياأمل 
�أ�ضحاب �لأر�س و�أبطال �لن�ضخة �ملا�ضية لتعوي�س خ�ضارة �جلولة �لأخرية �أمام 
�جلزيرة بينما ياأمل �حتاد كلباء يف ��ضتثمار تاألقه باجلولتني �ملا�ضيتني، بالفوز 

على �لوحدة و�لظفرة، من �أجل مو��ضلة �مل�ضو�ر هذ� �ملو�ضم.

•• دبي -الفجر

 ت��ع��ود ب��ط��ول��ة ط���ري�ن �لإم����ار�ت 
�إحدى  للرجبي،  دب��ي  ل�ضباعيات 
�إ���س بي �ضي  �إت�س  ج��ولت �ضل�ضلة 
�إىل  �لرجبي،  ل�ضباعيات  �لعاملية 
دول�����ة �لإم��������ار�ت يف �ل���ف���رتة من 
بعد  �مل��ق��ب��ل  دي�ضمرب   3 �إىل   1
�لعام  �لذي حققه مو�ضم  �لنجاح 
�لريا�ضة  لع�ضاق  ومُيكن  �ملا�ضي. 
ينا�ضبهم  ما  �لختيار  و�لعائالت 
�لعديدة  �ل���ت���ذ�ك���ر  ب����اق����ات  م����ن 
�مل����ت����وف����رة حل���ج���ز �أم���اك���ن���ه���م يف 
�ملهرجان �لذي ميتد طيلة عطلة 

نهاية �لأ�ضبوع. 
2022 من  ع���ام  ن�����ض��خ��ة  وَت���ع���ُد 
�لبطولة �جلمهور بتجربٍة ز�خرٍة 
�ملخ�ض�ضة  �لرتفيهية  بالأن�ضطة 
و�لأجنحة  و�ل�����ض��ب��اب،  ل��الأط��ف��ال 
�آن���د فود  مب��ا فيها ���ض��وق ه��وب�����س 
�لحتفالت  وخ��ي��م��ة  �جل���دي���دة، 
�جلديد  و�مل�ضرح  للفرق،  �ل��ودي��ة 

هاو�س". "ذ� 
وت�����ض��ّك��ل ���ض��ل�����ض��ل��ة �إت�������س �إ������س بي 
�لرجبي  ل�ضباعيات  �لعاملية  �ضي 
طري�ن  لبطولة  �لرئي�ضي  �ملحور 
�لتي  لل�ضباعيات،  دب��ي  �لإم����ار�ت 
بد�أت ��ضت�ضافة مناف�ضات �ل�ضل�ضلة 
عام  يف  �لأوىل  �ن��ط��الق��ت��ه��ا  م��ن��ذ 

ت�ضهد  و�أّن��ه��ا  �ضيما  ل   ،1999
�أف�ضل  م���ن  م�����ض��ارك��ة جم��م��وع��ة 
حول  �ل��رج��ب��ي  �ضباعيات  لع��ب��ي 
ي�ضتقبل  �أن  �ملتوقع  ومن  �لعامل. 
عن  يزيد  ما  �لريا�ضي  �ملهرجان 
100 �ألف م�ضجع يف ن�ضخة هذ� 
�لرجبي  مناف�ضات  ملتابعة  �لعام، 
�مل��ل��ع��ب��ني �لأول  �حل��م��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى 
�لبطولة  وت�ضت�ضيف  و�ل���ث���اين. 
�أون  كاًل من فعالية فريكوي�ضني 
�لب�ضرية  �ل�ضمعية  �لتجربة   ،8
تو،  �أون  وب��ي��ت�����س  �ل���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
�لإطاللة  ذ�ت  �لفريدة  �لوجهة 
�لثاين  �مل��ل��ع��ب  ع��ل��ى  �حل��م��ا���ض��ي��ة 
�أب��رز من�ضقي �لأغاين  ثالثة من 
للم�ضجعني  يتيح  م��ا  �ل��ع��امل،  يف 
نهاية  بعطلة  �ل�ضتمتاع  و�ل��زو�ر 
بالعرو�س  وغنية  م�ضوقة  �أ�ضبوع 
�ملهرجان  ي�ضهد  كما  �ملو�ضيقية.  
زي���������ادة يف ن�������ض���ب���ة �مل���������ض����ارك����ة يف 
�ضيما  ل  �ل��ري��ا���ض��ي��ة،  �لأن�����ض��ط��ة 
 "3 "وودون  م�ضابقة  �إ�ضافة  مع 
مناف�ضة  وه���ي  �ل��ب��دن��ي��ة،  ل��ل��ي��اق��ة 
خرب�ء  ُنخبة  ت�ضت�ضيف  ح�ضرية 
و�لريا�ضيني  �ل��ب��دن��ي��ة  �ل��ل��ي��اق��ة 
لتح�ضني  �ل��ط��احم��ني  �مل��ب��ت��دئ��ني 
ُي�ضاف  ح���ي���ث  م�������ض���ت���وي���ات���ه���م، 
�ضباعيات  م�����ض��اب��ق��ات  �إىل  ذل����ك 
بول،  و�لنت  �لرجبي،  وع�ضاريات 

دل�ضكو  ُتقدمها  �لتي  و�لكريكت 
مب�ضاركة ريا�ضيني من �جلن�ضني 

من �أكر من 32 دولة.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى ه�����ذ� �مل���و����ض���وع، 
���ض��ي��م��ون ج��ي��ل��وي��ت��ز، مدير  ق����ال 
لبطولة  �ل��ري��ا���ض��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
ط��ري�ن �لإم���ار�ت ل�ضباعيات دبي 
��ضت�ضافة  "ت�ضرنا  ل��ل��رج��ب��ي: 
ب�����ط�����ول�����ة ط�����������ري�ن �لإم���������������ار�ت 
�ضمن  للرجبي  دب���ي  ل�ضباعيات 
�لرجبي  �ضباعيات  ج���ولت  �أب���رز 
�ل��ت��ي ت�ضهد ت��ط��ور�ً يف  �ل��ع��امل��ي��ة، 
لتكون  و�خلم�ضني  �لثاين  عامها 

�أ�ضخم مهرجان ريا�ضي وترفيهي 
�لأو�ضط".   �ل�����ض��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ُكّل  "نعمل  ج��ي��ل��وي��ت��ز:  و�أ����ض���اف 
ع���ام ع��ل��ى �إت���اح���ة �ل��ف��ر���ض��ة �أم���ام 
باأف�ضل  ل��ال���ض��ت��م��ت��اع  �جل���م���ي���ع 
جت�������ارب �ل���ري���ا����ض���ة و�ل���رتف���ي���ه 
و�ملو�ضيقى و�ملاأكولت و�مل�ضروبات 
وغ��ريه��ا م��ن �ل��ذك��ري��ات �ل��ت��ي ل 
ُتن�ضى، وهو ما ن�ضعى لتاأكيده يف 
 .2022 ل��ع��ام  �مل��ه��رج��ان  ُن�ضخة 
وت�����ت�����م�����ح�����ور ب�����ط�����ول�����ة ط�������ري�ن 
�لإمار�ت ل�ضباعيات دبي للرجبي 
متعدد  �ملجتمع  �ضمل  جمع  حول 

�ضمن  ثقافياً  و�لغني  �جلن�ضيات 
�جلميع  لتمنح  ع��ائ��ل��ي��ة،  �أج�����و�ء 
ذك��ري��ات ت��ر�ف��ق��ه��م م���دى �حلياة 
�لقد�مى  �لأ����ض���دق���اء  رف��ق��ة  م���ع 
و�جُل��دد. و�ضوف نعلن لحقا عن 
�أف�ضل  م���ن  م�����ض��ارك��ة جم��م��وع��ٍة 
ُن�ضخة  ف���ع���ال���ي���ات  يف  �ل���ف���ن���ان���ني 

�لبطولة �ملرتقبة هذ� �لعام".
�ملتاحة  �لتذ�كر  خيار�ت  وت�ضمل 
نهاية  ب���ع���ط���ل���ة  ل���ال����ض���ت���م���ت���اع 
�لأ����ض���ب���وع �ل��ري��ا���ض��ي��ة ف��ئ��ة "ذي 
لتجربة  هو�ضبيتاليتي"  هانغر 
ك���ام���ل جلميع  ف��ائ��ق��ة وو�����ض����ول 

"�لدخول  وف����ئ����ة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات، 
�لأ�ضبوع"،  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  ط����و�ل 
ط������و�ل  �مل����ق����ع����د  "حجز  وف�����ئ�����ة 
ف�ضاًل  �لأ�ضبوع"،  نهاية  عطلة 
�ملقاعد  تذ�كر  �ضر�ء  �إمكانية  عن 

ل��ي��وم و�ح���د وب��ك��م��ي��ات حم���دودة. 
وُي�����ض��م��ح ب��دخ��ول �لأط���ف���ال حتت 
�ضن �ل��� 12 جم��ان��اً ط��و�ل عطلة 
�لإعالن  �ضيتم  �لأ���ض��ب��وع.  نهاية 
�لتفا�ضيل  من  �ملزيد  عن  لحقاً 

يزخر  �لتي  �لإ�ضافية  و�لأن�ضطة 
ح��ل��ول موعد  قبل  �مل��ه��رج��ان  بها 
عطلة نهاية �لأ�ضبوع، مبا يف ذلك 
�لرئي�ضية  �ملو�ضيقية  �ل��ع��رو���س 

لهذ� �لعام.     

ال�شفقات الكربى وقمة الن�شر والو�شل عنوان اجلولة الرابعة من دوري اأدنوك للمحرتفني 

بطولة طريان الإمارات دبي لل�سباعيات تطرح للبيع تذاكر مناف�سات 2022

املهرجان الريا�شي والرتفيهي املرتقب يعود اإىل دبي مع 
باقة من االأن�شطة العائلية والعرو�س املو�شيقية العاملية 

اليوم.. منتخبنا لنا�شئي كرة القدم يبداأ 
م�شوار الت�شفيات االآ�شيوية مبواجهة غوام

Date 1/ 10/ 2022  Issue No : 13661
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0006671 - Civil (Partial)

To the defendant : Muhammad Faisal Ghulam Mustafa
Unknown Place of residence:
As per the Claimant request: Sharjah Taxi L.L.C 
They sued you and demands the following : 1. Registration of the lawsuit, setting a date for 
its consideration, and announcing the defendant. 2. Obligate the defendant to pay an amount 
of (9788.60 dirhams) Nine thousand seven hundred eighty-eight dirhams and sixty fils, and 
the legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment.
3. Obligate the defendant to pay the fees, expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 13/10/2022 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court at 8:30 AM - Office No. (Case Manager Office 
No. 10) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case. 
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication. in order to hear and examine the case mentioned above. as a you are the 
defendant. Notification by Publication in Arabic and English Language.

Judicial Services Office
Aisha Ali Mohamad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 1/ 10/ 2022  Issue No : 13661
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0002149 civil (partial)

To the defendant : Mohammad Sabeer Villyat - Unknown Place of residence
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi L.L.C 
has filed the above lawsuit and demands the following :
1. Registration of the case, setting a date for its consideration, and announcing the defendant. 
2. Obligate the defendants jointly and severally to pay an amount of (1977.11) One thousand 
nine hundred seventy-seven dirhams and eleven fils.
3. Obligate the defendants to pay the delayed interest at 12% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment.
4. Obligate the defendants to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 24/10/2022 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office) in 
person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied 
by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in 
order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office 
Humaid Abdalla AlSaeidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 1/ 10/ 2022  Issue No : 13661
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Osmayil Adem Aman 
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2022/0001909 - Civil (Partial)

To : The defendant : Osmayil Adem Aman
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff. Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that. and since the judgment 
required to be executed is as follows : 
The total amount including fees and expenses: AED 12948
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification. In the event of failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Wael Ahmad Abdulla
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

�إىل دبي و�مل�ضاركة يف  �لعامليني للح�ضور  �لتن�س  �أبطال لعبة   ي�ضتعد كبار 
على  ت�ضويقاً  و�ملو�ضيقية  �لريا�ضية  �لأح���د�ث  �أب��رز  من  و�ح��دة  مناف�ضات 

�لإطالق يف �لإمار�ت.
وت�ضهد فعاليات دوري �لتن�س �لعاملي ح�ضور نخبة من كبار لعبي �لتن�س 
�أيام خالل �ضهر   6 �مل�ضنفني للم�ضاركة يف �ملناف�ضات �لتي تقام على مد�ر 
دي�ضمرب 2022 يف كوكا كول �أرينا، وتت�ضمن قائمة �لالعبني �مل�ضاركني 
ن��وف��اك دي��وك��وف��ي��ت�����س، و�إي��ج��ا ���ض��و�ي��ت��ك، وي��ع��ل��ن �مل��ن��ظ��م��ون خ���الل �لفرتة 
�لبطولة  �مل�ضاركني يف هذ�  �لتن�س  كامل عقد جنوم  �لقادمة عن  �لقريبة 

�جلديدة و�لفريدة.
عدد  م�ضاركة  على  للتن�س  �ل��ع��امل��ي  ل��ل��دوري  بالن�ضبة  �لأم���ر  يقت�ضر  ول 
�لعاملي،  �مل�ضتوى  على  و�ل�ضيد�ت  �لرجال  فئتي  من  �لالعبني  �أف�ضل  من 
باملرح، كما يت�ضمن �حل��دث مناف�ضا من  �أج��و�ًء حافلة  �أي�ضاً  و�إمن��ا ي�ضهد 
�لتعادل  �إقامة مباريات �لفردي و�لزوجي �ملختلط وك�ضر  جمموعتني مع 
وبعد  ل��ذل��ك.  �حل��اج��ة  عند  �ل��ف��ائ��ز  لتحديد  ن��ق��اط  ع�ضر  م��ن  مبجموعة 
يف  �لأق���وى  "�لعر�س  ومتابعي  �ل��ت��ذ�ك��ر  حلاملي  ميكن  �مل��ب��اري��ات،  �نتهاء 
�مللعب"، �ل�ضتمتاع بحفل مو�ضيقي مذهل ي�ضم كبار �لفنانني من جميع 

�أنحاء �لعامل، ومن �ضمنهم �لدي جي �لهولنديني "تيي�ضو" و" �أرمني فان 
بيورن"، باعتبارهما من �أبرز من�ضقي �لأغاين يف �لعامل.

وياأتي نوفاك ديوكوفيت�س، �لذي يعترب بال �ضك من �أف�ضل لعبي �لتن�س 
على �لإطالق، يف مقدمة لعبي �لرجال �مل�ضاركني، فيما �ضتكون �لالعبة 
�إيجا �ضو�يتك، �مل�ضنفة �لأوىل عاملياً على ر�أ�س قائمة �لالعبات من �ل�ضيد�ت. 
ومع م�ضاركة �أكر �لأ�ضماء �ضهرة يف �لريا�ضة يف �ملناف�ضات �لتي تقام على 
�لتن�س  لع�ضاق  دي�ضمرب، ميكن  �أر�س ملعب كوكا كول �أرينا، بني 19 و24 

و�ملو�ضيقى على حد �ضو�ء �ل�ضتمتاع بتجربة و�أجو�ء ل ُتن�ضى.
�لتن�س  دوري  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ب��اجن��ا،  ر�جي�س  ق��ال  ل��ه،  ت�ضريح  ويف 
�أ�ضلوباً  مقدماً  له.  مثيل  ل  حدثاً  �لعاملي  �لتن�س  دوري  "�ضيكون  �لعاملي: 
للعبة �لتن�س، ويقدم خليطاً مذهاًل من �لريا�ضة  جديد�ً وفريد�ً وجذ�باً 
من  �ملتابعني  بجماهري  للرتحيب  مت�ضوقون  نحن  معاً.  �آن  يف  و�لرتفيه 
جميع �أنحاء �لعامل و�لذين �ضيح�ضرون �حلدث �ملرتقب �لذي يعد بع�ضر 

جديد يف عامل �لتن�س".
�لعاملي، ويحمل يف  �مل�ضتوى  �لالعبني على  �أب��رز  ديوكوفيت�س من  ويعترب 
�ألقاب  ت�ضعة  �لكربى، ومن �ضمنها  �لأرب��ع  �لبطولت  يف  لقباً   21 جعبته 
يف بطولة �أ�ضرت�ليا، ولقبني يف بطولة فرن�ضا، و�ضبعة �ألقاب يف وميبلدون، 
�ألقاب  �إح����ر�زه خم�ضة  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  �أم��ري��ك��ا،  �أل��ق��اب يف بطولة  وث��الث��ة 

�ضو�يتك،  وت�ضل  �لتن�س.  حم��رتيف  لر�بطة  �لعاملية  �جل��ول��ة  نهائيات  يف 
حققت  بعدما  دب��ي  �إىل  �ملحرتفات،  �لتن�س  لعبات  ت�ضنيف  تت�ضدر  �لتي 
�لنت�ضار�ت يف بطولت �جلر�ند �ضالم، حيث �أحرزت لقبي بطولة فرن�ضا 

�ملفتوحة وبطولة �لوليات �ملتحدة �ملفتوحة يف عام 2022. 
وقال ديوكوفيت�س: "هذ� �حلدث �جلديد مذهل بال �ضك، �أنا �أحب �للعب يف 
دبي، وقد �ضبق يل �أن حققت �لكثري من �لنت�ضار�ت فيها على مر �ل�ضنني 
و��ضتمتعت بح�ضور �جلمهور. لكن هذه �لبطولة �لقادمة �ضتكون خمتلفة 

بالطبع، و�ضتكون �مل�ضاركة فيها �أمر�ً ر�ئعاً".
�أو���ض��ح��ت ���ض��و�ي��ت��ك، ح��ام��ل��ة ل��ق��ب ب��ط��ول��ة فرن�ضا �مل��ف��ت��وح��ة وبطولة  ك��م��ا 
�لوليات �ملتحدة �ملفتوحة بقولها: "ل �ضك �أن �ملفهوم �جلديد �لذي يجمع 
بني �ملناف�ضات و�لرتفيه �ضي�ضفي مزيد�ً من �حلما�س و�لت�ضويق للمباريات، 
حيث نتطلع جميعاً �إىل م�ضاهدة �لأد�ء �ل�ضتثنائي فرتة �ملباريات، خا�ضة 
يف ظل �لدعم �لذي توفره مدينة دبي كمن�ضة مميزة لتقدمي مفهوم جديد 
ومبتكر لريا�ضة �لتن�س، لذ� �أتطلع بحما�س �ضديد مل�ضاركتي يف �ملناف�ضات 

على �أر�ضها".
�ل�ضاعد  �لنجم  زفرييف،  �ألك�ضندر  �لالعب  �حل��دث  يف  �أي�ضاً  ي�ضارك  كما 
�إىل  �إ�ضافة  �لعام،  �لعاملي هذ�  �لت�ضنيف  �لثاين يف  �ملركز  �إىل  و�ضل  �لذي 
�لأك��ر حيوية يف �جلولة  �ل�ضخ�ضية  يعد  �ل��ذي  �لالعب نك كريجيو�س، 

�لالعبة  تن�ضم  �ل�ضيد�ت،  فئة  و�ضمن  �لتن�س.  حم��رتيف  لر�بطة  �لعاملية 
ريبكاينا،  �إيلينا  و�لالعبة  �ضابقاً،  عاملياً  �لأوىل  �مل�ضنفة  هاليب،  �ضيمونا 
حاملة لقب �حلالية يف بطولة وميبلدون، �إىل جمموعة �لنجوم �لعامليني 

�مل�ضاركني يف �ملناف�ضات. 
�لالعبني  جمموعة  �ضتتوزع  حيث  نوفمرب،   1 ي��وم  �لالعبني  قرعة  تقام 
�لتي ت�ضم 16 لعباً �إىل �أربعة فرق تتكون كل منها من �أربعة لعبني، مع 
�لبطولة. بعد  �لكل" للمناف�ضة �ضمن  "�لكل �ضد  �تباع نظام ر�وند روبن 
ذلك، تقام مو�جهة بني �أول فريقني يف �ليوم �لأخري من �ملباريات لتحديد 
�لتن�س  �لعاملي يف دبي. جتمع بطولة دوري  �لتن�س  �لنهائي بدوري  �لفائز 
�أرينا  ك��ول  كوكا  يف  �لرئي�ضي  �مللعب  يف  �لعاملية  �مل��و�ه��ب  �أب��رز  بني  �لعاملي 
�أي�ضاً  �ل�ضتعد�د  مع  و�ملو�ضيقى،  �لريا�ضة  بني  ما  �لذي يجمع  يف �حلدث 
ل�ضت�ضافة �أف�ضل �لفنانني يف �لعامل لتقدمي �لعرو�س يف ختام �ملباريات. 
م�ضاركة  عن  �لقادمة  �لأ�ضابيع  خ��الل  �ضيعلن  �أن��ه  �ملنظمة  �للجنة  وتفيد 
تقام  �لتي  �ملو�ضيقية  �حلفالت  يف  �جلو�ئز  على  حا�ضلني  عامليني  فنانني 
�لعامل يف  �لتن�س يف  �أف�ضل لعبي  �ملباريات. مع وج��ود جمموعة من  بعد 
�ملناف�ضات �ضمن �حلدث، و�إقامة �أروع �حلفالت �ملو�ضيقية �لتي متنح �ملزيد 
�مللعب" ي�ضمن  �لأق��وى يف  "�لعر�س  ف��اإن  �لتذ�كر،  �لت�ضويق حلاملي  من 

�ملتعة للجميع. 

•• دبي-وام:

على مد�ر �ل�ضهور �ل�4 �ملقبلة، �ضتكون �لإمار�ت موطناً لأ�ضاطري �لريا�ضة وجنوم 
�لعامل من خمتلف �لألعاب مبا فيها كرة �لقدم، من خالل ��ضت�ضافة عدد كبري 

من بطولت �لعامل و�لفعاليات �لدولية �لكربى خالل هذ� �لفرتة.
ولن يقت�ضر ح�ضور جنوم و�أبطال �لعامل على �لالعبني و�لريا�ضيني �حلاليني 
�لتن�س وكرة  يف  �ل�ضابقني وحتديد�ً  �للعبة  �أ�ضاطري  �أي�ضا  �ضي�ضمل  فقط، ولكن 
 9 �لتن�س"، مب�ضاركة  �أ�ضاطري فرق  "كاأ�س  �لقدم. وحتت�ضن دبي نهائي بطولة 
من �أبرز جنوم �للعبة �ملعتزلني، من 9 �إىل 12 نوفمرب �ملقبل، على �أحد �أفخم 
مالعب �لتن�س يف �لعامل و�ملوجود مبيناء �ليخوت يف "دبي هاربور" و�ضط و�حدة 
3000 متفرج. كما �ضتكون دبي حمط  ل�  �أرقى مناطق دبي، و�لذي يت�ضع  من 
�أن��ظ��ار جن��وم �ل��ع��امل و�أ���ض��اط��ري ك��رة �ل��ق��دم، مثل �لرب�زيليني دوجن���ا، وروبرتو 
ر�لف  و�لأمل��اين  هريكي،  وباولو  �لد�ير،  �ضانتو�س  وزيكو،  وريفالدو،  كارلو�س، 
ويلفجونو، �إ�ضافة ملو�فقة مبدئية من �لأ�ضطورة �لأملاين فر�نز بيكنباور و�لنجم 

�لفرن�ضي زين �لدين زيد�ن، وغريهما.
14 يناير �ملقبل جتمع بني  وي�ضارك كل ه��وؤلء �لنجوم مببار�ة ودية دولية يف 
�أ�ضحاب �لهمم، �ضمن مهرجان خريي كبري  فريقي جنوم �لعامل و�آ�ضيا لدعم 

يقام خالل �لأ�ضبوع �لثاين من يناير 2023.

وعلى �ضعيد كرة �لقدم �أي�ضا، �ضتكون �لإمار�ت حمطة �إعد�د وجتهيز لعدد من 
منتخبات �لعامل قبل م�ضاركتها بكاأ�س �لعامل 2022 مثل منتخبات �لأرجنتني 

و�أوروجو�ي و�أملانيا و�ليابان وغريها.
وتقيم هذه �ملنتخبات مع�ضكر�ت �إعد�دها بكل من �أبوظبي ودبي �إ�ضافة خلو�س 

عدد من �ملباريات �لتجريبية قبل كاأ�س �لعامل.
كما ت�ضت�ضيف مدينة �لعني فعاليات كاأ�س �ل�ضوبر �مل�ضري بني �لزمالك و�لأهلي 
يف  �لأرجنتيني  �ل�ضوبر  كاأ�س  مبار�ة  ظبي  �أب��و  وحتت�ضن  �ملقبل،  �أكتوبر   28 يف 

يناير بني فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت.
وع��ل��ى �ضعيد ب��ط��ولت �ل��ع��امل �ل��ت��ي ت��ق��ام يف �لإم�����ار�ت خ���الل �ل��ف��رتة �ملقبلة، 
�جلليد  على  للتزلج  �لعامل  بطولة  �لإم���ار�ت  مب��ول  دبي"  "�ضكاي  ي�ضت�ضيف 
من 9 �إىل 13 �أكتوبر كما ت�ضت�ضيف دبي للمرة �لأوىل بطولة "�جلولة �لعاملية 
ملحرتيف �لكرة �لطائرة �ل�ضاطئية"، من 22 �إىل 30 �أكتوبر على �ضاطئ "كايت 

بيت�س".
وتقام يف دبي �أي�ضا بطولة �لعامل للبادل تن�س، �لتي ت�ضت�ضيفها �لإمار�ت للمرة 
�لأوىل، خالل �لفرتة من 31 �أكتوبر �إىل 5 نوفمرب �ملقبلني، على ملعب �ضوق 

دبي �حلرة للتن�س.
كما ت�ضت�ضيف دبي �لن�ضخة �ل�11 من بطولة كاأ�س �لقار�ت لكرة �لقدم �ل�ضاطئية، 
�لتي تقام بالتعاون مع جلنة كرة �لقدم �ل�ضاطئية بالحتاد �لدويل لكرة �لقدم " 

�أقوى  مب�ضاركة  �ملقبل،  نوفمرب   6 �إىل   2 فيفا" على "�ضاطئ كايت بيت�س" من 
منتخبات من خمتلف قار�ت �لعامل.  8

وتقام مناف�ضات بطولة "دي بي وورلد للجولف" �جلولة �خلتامية ملو�ضم �ل�ضباق 
20 نوفمرب مبالعب عقار�ت جمري� للجولف، كما تقام  �إىل دبي من 17 �إىل 
بطولة طري�ن �لإم��ار�ت ل�ضباعيات �لرجبي على مالعب "ذ� �ضفنز" من �لأول 

�إىل 3 دي�ضمرب �ملقبل.
من  �ل�17  �لن�ضخة  �ضتقام  �ل��ق��دم،  لكرة  �لعامل  جن��وم  يجمع  �ضنوي  ح��دث  ويف 
�ضوكر" يف  "دبي جلوب  �ل�13 جلو�ئز  و�ل���دورة  �ل��دويل  �لريا�ضي  دب��ي  موؤمتر 
قبل 3 �أيام على �نطالق بطولة كاأ�س �لعامل 2022 لكرة  �ملقبل،  نوفمرب   17

�لقدم.
وخالل �لفرتة نف�ضها ، �ضتتو��ضل بطولت �لعامل و�لأحد�ث �لريا�ضية �لدولية 
�لكربى يف �لعا�ضمة �أبوظبي، حيث تقام للمرة �لأوىل يف منطقة �خلليج، مبار�تان 
ميلووكي  بني   NBA للمحرتفني  �لأمريكي  �ل�ضلة  ك��رة  ل��دوري  متهيديتان 
باك�س و�أتالنتا هوك�س يف 6 و8 �أكتوبر �ملقبل ب�ضالة "�لحتاد �آرينا" يف جزيرة 
يا�س. كما ت�ضت�ضيف �أبوظبي �لن�ضخة �ل�27 من بطولة �لعامل للجوجيت�ضو من 
�ملقبلني، حتت مظلة �لحتاد �لدويل للجوجيت�ضو،  نوفمرب   8 �إىل  �أكتوبر   29
بطولة  بعدها  وتقام  �لريا�ضية،  ز�ي��د  مبدينة  �آرينا"  "جوجيت�ضو  �ضالة  على 

�أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�ضو على مد�ر 8 �أيام خالل �ضهر نوفمرب.

حتت�ضن  �أفريقيا،  و�ضمال  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق  دول  م�ضتوى  على  �لأوىل  وللمرة 
�أبوظبي بطولة كاأ�س �لعامل للرماية �لبار�ملبية، من 3 �إىل 17 نوفمرب �ملقبل 
�لعني،  مبدينة  و�جلولف  و�لرماية  للفرو�ضية  �لعني  نادي  يف  �لرماية  مبيد�ن 

و�لتي تنظمها موؤ�ض�ضة ز�يد �لعليا لأ�ضحاب �لهمم.
�لكربى"  "�جلائزة  �ل��ع��امل  بطولة  يف  �خل��ت��ام��ي  �ل�ضباق  �أب��وظ��ب��ي  ت�ضهد  كما 
 20 �إىل   17 م��ن  ي��ا���س،  مر�ضى  حلبة  على  "فورمول1-"  ���ض��ي��ار�ت  ل�ضباقات 
 19 يوم  �أبوظبي  ز�ي��د �خل��ريي يف  وبالتز�من معها، ينطلق مار�ثون  نوفمرب. 

نوفمرب.
وت�ضت�ضيف �لعا�ضمة �أي�ضا نهائيات بطولة �لعامل للرت�يثلون 2022 بجزيرة 
يا�س من 23 �إىل 26 نوفمرب، للمرة �لأوىل يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال 
للحدث  �مل�ضت�ضيفة  �لعاملية  �مل��دن  �أ�ضهر  قائمة  �إىل  �أبوظبي  لتن�ضم  �أفريقيا، 
4 دي�ضمرب �ملقبل، تقام  �لعاملي. ويف �ضحر�ء �لوثبة، وخالل �لفرتة من 2 �إىل 
�ملتحدة  �لوليات  خارج  �لثانية  للمرة  وذلك   ،2022 لل�ضبارتن  �لعامل  بطولة 
�لأمريكية، بعدما ��ضت�ضافتها �ضحر�ء ليو� "تل مرعب" مبنطقة �لظفرة �لعام 
 9 يف  �لثالثية  �ل�ضلة  كرة  لأ�ضاتذة  �لعامل  بطولة  �أبوظبي  وت�ضت�ضيف  �ملا�ضي. 
للنجاح  �م��ت��د�د�  �ل�ضت�ضافة  ه��ذه  وت��اأت��ي  ي��ا���س،  بجزيرة  �ملقبل  دي�ضمرب  و10 
من  �ملا�ضي  �لعام  ن�ضخة  �ضهدته  �ل��ذي  �لهائل،  �جلماهريي  و�لتفاعل  �لكبري 

�لبطولة يف �أبوظبي.

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

تنطلق م�ضاء �ليوم �ل�ضبت �جلولة �لر�بعة مل�ضابقة دوري �أدنوك للمحرتفني ب� 4 
مو�جهات مثرية بو�قع مبار�تني يف �لفرتة �مل�ضائية �لأوىل وتنطلق يف �خلام�ضة 

و�لربع ، ومبار�تني يف �لفرتة �لثانية  يف �لثامنة.
 9 �لكاملة  بالعالمة  �ل�ضارقة  فريق  ي�ضت�ضيف  �لأوىل  �لفرتة  مبار�تي  و�ضمن 
ذ�ت  ، وهي مو�جهة   13 �ل�  �ملركز  �لوحيدة يف  بنقطته  نقاط �ضيفه خورفكان 
عبد�لعزيز  خ��ورف��ك��ان   م��درب  فيها  ي��و�ج��ه  �لتي  �لأوىل  كونها  ع��دي��دة  �ضجون 
�لعنربي فريقه �ل�ضابق �ل�ضارقة ، وهو �لنادي �لذي �ضهد ن�ضاأته وتطوره لعباً 
ومدرباً ، وكذلك هي ذ�ت �ضجون للروماين �أولريو كوزمني �لذي ي�ضعى لتحطيم 
كل �أرقام �لعنربي �لقيا�ضية و�لتاريخية و�أهمها فوز بلقب دوري �ملحرتفني يف 
2018.   مل ُتر�ضي �لنتائج �ل�ضعيفة لن�ضور �خلور جماهريه فقد حقق  عام 
�ل�ضابقة  �ل��ث��الث  �لكثري يف �جل���ولت  بنقطة وح��ي��دة ومل يقدم  ت��ع��ادًل وح��ي��د�ً 
�ل�ضاخمة   ��ضتاد  �أر�ضية  وعلى  �لتوقيت  نف�س  ويف  بالقلق.  جماهريه  �أ�ضاب  ما 
بالعالمة  �جل��زي��رة  �ضيفه  ن��ق��اط  ب��ث��الث  �لتا�ضع  ي��ا���س  بني  ف��ري��ق  ي�ضت�ضيف 

�لكاملة متقا�ضم �ل�ضد�رة مع �ل�ضارقة ، وهي مبار�ة مهمة للفريقني خ�ضو�ضاً 
لأ�ضحاب �لأر�س �لذين مل يحققو� �إل فوزهم �لأول و�لأخري حتى �للحظة وكان 
�ل�ضماوي خ�ضارتني مقلقتني  تلقى  ، ومن بعده  على ح�ضاب �ضيفهم خورفكان 

جلماهريه �أمام �ل�ضارقة بثالثية نظيفة ، و�أمام �لبطائح 1-0.
 ، نقطة  �أي  يف  بالتفريط  �مل��ت�����ض��در  �جل�����زر�وي  �ل�ضيف  ي��ر���ض��ي  ل��ن  وب��امل��ق��اب��ل 
�لقوية  و�ل��ع��ودة   ، �لعني  على  �لديربي  يف  �لفوز  بن�ضوة  �مل��ب��ار�ة  �ىل  و�ضيدخل  
 3 �أه��د�ف يف   6 باإحر�زه  �ملو�ضم بد�ية مثالية  ب��د�أ  �ل��ذي  ملهاجمه علي مبخوت 
مباريات ، معدل �نتظرته �جلماهري طوياًل ، وقد ح�ضمت �لإد�رة �ضفقة �ملد�فع 
بانتد�ب بديل ميلو�س �مل�ضاب وهو �لت�ضيكي فيليب نوفاك. ويف �لفرتة �لثانية 
�لتي تنطلق مبار�تيها يف �لثامنة  ، حيث �ملو�جهة  �ل�ضربية �لقوية بني �ضاحب 
12 بنقطة وحيدة ، وي�ضعى لتحقيق  �لأر���س و�ل�ضيافة دبا �لفجرية يف �ملركز 
فوزه �لأول على ملعبه �جلديد ، بينما يعاين �ضيفه عجمان ، على عك�س �ملو�ضم 
�ل�ضابق ، معاناة كبرية يف بد�يات �ملو�ضم �جلديد وقد خ�ضر مبار�تني وتعادل يف 
مبار�ة ح�ضد منها نقطة وحيدة. ولكال �لفريقني طموحه ورغبته بتحقيق فوزه 
و�لتزحزح ولو  �لرتتيب  �لقريبة منه على جدول  �لفرق  �لأول خ�ضو�ضاً  على 

قلياًل من منطقة �خلطر ، لهذ� وذ�ك  يتوقعها �جلميع مبار�ة هجومية قوية ، 
وقد �أعد مدربي �لفريقني �ل�ضربيني زور�ن مدرب دبا ، ومدرب عجمان غور�ن 
عدتهما خلطف نقاطها. وعلى ��ضتاد �آل مكتوم تنطلق مو�جهة ديربي بر دبي 
5 نقاط ، و�ضيفه �لو�ضل �ل�ضابع بنف�س ر�ضيد �لنقاط  بني �لن�ضر �ل�ضاد�س ب� 
، وهي �ملبار�ة �لتي يرتقبها �ل�ضارع �لريا�ضي وجماهري �لفريقني ، ويعتربونها 

مف�ضلية يف قدرة كل فريق على �ملناف�ضة على �ألقاب �ملو�ضم �جلديد.
ولن تر�ضى جماهري �لو�ضل �إل باملركز �لأول يف م�ضابقة دوري �جلماهري حاًل 
وترحاًل ، وكذلك �حلال جلماهري �لعميد �لن�ضر�وي �لذين يقدمون موؤ�زرة ل 

تقل روعة عن تلك �لتي تقدمها جماهري �لو�ضل لفريقها.
 

ختام �جلولة 
، حيث يحل �ضباب  �لر�بعة بثالث مو�جهات مثرية  �لأح��د �جلولة  ُتختتم غد�ً 
، وي�ضت�ضيف فريق  �لأهلي �ضيفاً على فريق �لظفرة يف ��ضتاد حمد�ن بن ز�يد 
�لبطائح �ضيفه �لوحدة يف ��ضتاد �حتاد كلباء ، وتختتم �جلولة مبو�جهة �لعني 

و�حتاد كلباء �لتي تنطلق يف �لثامنة م�ضاء باإ�ضتاد هز�ع بن ز�يد.

يف مقدمتهم نوفاك ديوكوفيت�س واإيجا �سوايتك ونيك كرييو�س واإيلينا ريباكينا اإىل املناف�سات

جنوم ي�شتعدون خلو�س مناف�شات دوري التن�س العاملي يف دبي

االإمارات »وطن« الريا�شة العاملية وملتقى النجوم خالل الـ 120 يوما املقبلة

اأدنوك للمحرتفني  رابعة  انطالق  يف  نارية  مواجهات   4

ترقب وانتظار لديربي بر دبي بني العميد واالمرباطور 
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•• دبي - وام: 

�ختتمت �أم�س �لأول �خلمي�س فعاليات �لدورة �لتدريبية 
لتقنية حكم �لفيديو �لتي نظمها �حتاد �لإم��ار�ت لكرة 
�لقدم بالتعاون مع �لحت��اد �ل��دويل " فيفا" يف �لفرتة 
من 26 �إىل 29 �ضبتمرب �حلايل، مب�ضاركة 30 حكًما.

وتناولت حماور �لدورة �لتي قدمها �لبولندي بول جيل 
�ل��دويل، حما�ضر�ت نظرية خالل �لفرتة  من �لحت��اد 
�لتحكيمية  �حل����الت  م��ر�ج��ع��ة  ت�ضمنت  �ل�����ض��ب��اح��ي��ة، 
�لقر�ر�ت  لتخاذ  �لتقنية  تدخل  تتطلب  �لتي  �ل�ضعبة 
�لتحركات  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���ا  �أي�������ضً ورك�����زت  �ل�����ض��ح��ي��ح��ة، 
على  ت�ضاعد  و�ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة،  خ��الل  للحكم  �ل�ضحيحة 
وفًقا  �ملنا�ضب  �لقر�ر  كثب لتخاذ  �حل��الت عن  متابعة 

لقانون �للعبة، ودون �لعتماد على تقنية �لفيديو.

و�أق��ي��م��ت خ���الل �ل��ف��رتة �مل�����ض��ائ��ي��ة ط���و�ل ف���رتة �نعقاد 
على  م�ضغرة  وم��ب��اري��ات  تطبيقية  ت��دري��ب��ات  �ل�����دورة، 
حيث  ه���و�ة،  بالعبني  بال�ضتعانة  ع��و�ن��ة  ذي���اب  ملعب 
ملر�جعة  �لفيديو  تقنية  �أج��ه��زة  ��ضتخد�م  خاللها  مت 

�حلالت بح�ضور تقنيي �ل�ضركة �ملنفذة.
جمل�س  ع�ضو  �ل�ضام�ضي  ع��ل��ي  ���ض��امل  �أك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
�لدورة  �أن تلك  �لكرة، رئي�س جلنة �حلكام،  �إد�رة �حتاد 
عقد  على  �للجنة  حر�س  منطلق  من  تاأتي  �لتدريبية 
دور�ت وور�س تن�ضيطية ب�ضفة دورية حلكام كرة �لقدم 
خالل فرتة توقف م�ضابقات دوري �أدنوك للمحرتفني 
�لدويل  �لحت��ادي��ن  حما�ضري  خ��رب�ت  من  لال�ضتفادة 
�للجنة  �ملحليني، كما حتر�س  و�لآ�ضيوي، و�ملحا�ضرين 
�لأد�ء بعد ختام كل  �إ�ضبوعي لتقييم  على عقد �جتماًع 

جولة.

•• دبي-وام:

و�أحرزو�  جديد�  �إجن��از�  �جلولف  ولعبات  لعبو  حقق 
"جيم جولف  �ل�ضاد�ضة من  مر�كز متقدمة يف �جلولة 
�أقيمت على ملعب جبل علي  �لتي   ،2022 تور" لعام 

للجولف بدبي.
وفاز عبد �هلل كلبت "13 عاما" باملركز �خلام�س، وتاله 

زميله حممد �ضكيك "14 عاما" يف �ملركز �ل�ضاد�س.
جيمي  �لفلبينية  �أح�����رزت  �ل�����ض��ي��د�ت،  م�����ض��ت��وى  وع��ل��ى 
ب��ع��د م��ن��اف�����ض��ة ق��وي��ة م��ع لعبة  �مل��رك��ز �لأول  ك��ام��ريو 
�ملركز  �لتي �حتلت  �ل�ضويدي،  �لإم��ار�ت حمدة  منتخب 
�ملركز  يف  �ضيلفا  دي  �ضمار�  �لهندية  حلت  فيما  �لثاين، 

�لثالث.
وقام �أكرم �ضكيك �ملدير �لعام لحتاد �لإمار�ت للجولف 
وعلي كلبت �ملدير �لعام ل�ضركه تنظيم فعاليات �جلولف 
جبل  ملنتجعات  �لتنفيذي  �ملدير  م�ضاعد  �أحمد  وم��ر�د 
ع��ل��ي ب��ت��ت��وي��ج �ل��الع��ب��ني و�ل��الع��ب��ات �أ���ض��ح��اب �ملر�كز 

�لثالثة �لأوىل بكل فئة.
�لثاين  �مل�ضنف  �ضيلفر�ج  جوناثان  �لإجنليزي  و�أح���رز 
عامليا �ملركز �لأول باجلولة �ل�ضاد�ضة ، �لتي متثل جزء� 

من بطولت �جلولف للرجال و�ل�ضيد�ت �لهو�ة بدولة 
�لت�ضنيف  �لنقاط �ضمن  ر�ضيد� من  وتقدم  �لإم��ار�ت، 

�لعاملي للهو�ة.
و�أقيمت فعاليات هذه �جلولة، �لتي ت�ضمنت 54 حفرة، 
على مد�ر 3 �أيام؛ حيث ت�ضدر �ضيلفر�ج �لرتتيب منذ 

�ليوم �لأول.
 68 بر�ضيد  �ضيلفر�ج  ت�ضدر  �لأول،  �ل��ي��وم  نهاية  ويف 
فيد�نت  �لكندي  �ملعدل" وت��اله  "�ضربتان حتت  �ضربة 
�ضربة   76 بر�ضيد  �إميانويل جيلبيني  و�لإيطايل  بال 
كلبت  �هلل  عبد  �لإمار�تي  �ملعدل" ثم  فوق  �ضربات   6"

بر�ضيد 77 �ضربة.
وو��ضل �ضيلفر�ج �ضد�رته يف ختام فعاليات �ليوم �لثاين 
بت�ضجيل 71 �ضربة "�ضربة و�حدة فوق �ملعدل" وقفز 
 71 بر�ضيد  �ل��ث��اين  للمركز  �ضناعة  م��و���ض��ى  �لأردين 
�لرتتيب  يف  �لثالث  للمركز  بال  وتر�جع  �أي�ضا،  �ضربة 

�لعام.
و�ضهدت �جلولة �لثالثة �لأخرية مناف�ضات قوية ومثرية 
4 لعبني، وحافظ �ضيلفر�ج على �ل�ضد�رة  �أف�ضل  بني 
ب��ال، ثم  �لكندي  �لأول يف �جلولة وت��اله  باملركز  ليفوز 

�لأردين مو�ضى �ضناعة ثالثا.

قّدم جنم كرة �لقدم �لرب�زيلي نيمار دعمه للرئي�س 
�ليميني �ملتطرف جاير بول�ضونارو، وذلك قبل ثالثة 
مقطع  يف  �ل��ب��الد،  يف  �لرئا�ضية  �لنتخابات  من  �أي��ام 
فيديو ن�ضره جنم باري�س �ضان جرمان �لفرن�ضي على 

توك" . "تيك 
وبد� نيمار �لذي لديه �أكر من 8 ماليني متابع على 
تيك توك وما يقرب من 180 مليوناً على �ن�ضتغر�م، 
يف �ل�ضريط �مل�ضور مبت�ضماً وهو يقوم باإمياء�ت على 

وقع �أغنية تدعو للت�ضويت لبول�ضونارو.
"�لت�ضويت،  تردد  �لتي  �لأغنية  كلمات  �ضماع  وميكن 

22 هو بول�ضونارو"، يف  �لت�ضويت و�لتاأكيد، 
على   22- -�لرقم  كتابة  رمز  �إىل  �إ�ضارة 

�ضندوق �لقرت�ع �لإلكرتوين �لأحد.
عاماً   31 �ل��ب��ال��غ  ن��ي��م��ار  و�رت�����دى 
ق��ب��ع��ة ����ض���ود�ء وي�����ض��ري ب��ال��رق��م 2 

باأ�ضابع يديه كلتيهما.
وتعترب خطوة �لنجم �لرب�زيلي 
�لدولة  ل��رئ��ي�����س  ق���وي���ة  دف���ع���ة 
يتقدم  و�ل��ذي  وليته  �ملنتهية 
�لر�أي  ��ضتطالعات  يف  عليه 
�ل�ضابق  �ل��ي�����ض��اري  �ل��رئ��ي�����س 
لوي�س �إينا�ضيو لول د� �ضيلفا.

و�أقدم بول�ضونارو على ن�ضر فيديو 
ع�����رب ���ض��ف��ح��ت��ه على  ن���ي���م���ار 

تويرت، مرفقاً كتعليق "�ضكر�ً لك نيمار جونيور".
و�أثنى �ملهاجم �لدويل للمنتخب �لرب�زيلي �أحد �أبرز 
�ملر�ضحني للفوز بكاأ�س �لعامل 2022 يف قطر "20 
ت�ضرين �لثاين-نوفمرب18- كانون �لأّول-دي�ضمرب" 
�لرئي�س  زي������ارة  ع��ل��ى  م�����ض��ور  ���ض��ري��ط  �لأرب����ع����اء يف 
موؤ�ض�ضته  ج��ون��ي��ور،  ن��ي��م��ار  م��ع��ه��د  �إىل  ب��ول�����ض��ون��ارو 
�خلريية ومقرها يف بر�يا غر�ندي، بالقرب من �ضاو 

باولو من دون دعوة �ضريحة للت�ضويت ل�ضاحله.
غ��ري �أن وزي���ر �لت�����ض��الت ف��اب��ي��و ف��اري��ا �أ����ض���اف �إىل 
�لأ�ضفر )و( �لأخ�ضر،  باللون  "كلنا  �ملن�ضور  �لفيديو 
لقائدنا  للت�ضويت  "�ضيلي�ضاو"  قمي�س  مع 

�لأحد �ملقبل".
ون�����ض��ر رئ��ي�����س �ل���دول���ة ق��ب��ل �ضهر 
�ضورة له مع كرة قدم قدمها 
له نيمار �لذي بات �أول لعب 
�ل����رب�زي����ل����ي  �مل���ن���ت���خ���ب  يف 
�حل�����ايل ي�������ض���ّرح ع��ل��ن��اً عن 

دعمه لأحد �ملر�ضحني.
جنوم  �أب��دى  لنيمار،  وخالفا 
�ضابقون على غر�ر لعب �ضان 
جرمان �ل�ضابق �أي�ضاً ر�ي و�أوملبيك 
�ملر�ضح  تف�ضيلهم  جونينيو  ل��ي��ون 

لول.

•• اأبوظبي -وام:

فيما ��ضتحوذت جولة �ملباريات �لدولية على معظم �لهتمام خالل �لأ�ضبوعني 
�ملا�ضيني يف عامل كرة �لقدم، �ضتكون مباريات �لديربي و�ملو�جهات �لكبرية على 

م�ضتوى �لأندية هي عنو�ن �ملناف�ضة �لكروية يف �ضهر �أكتوبر �جلاري.
�لديربي  مباريات  م��ن  �لعديد  �أكتوبر  �ضهر  ي�ضهد  �ل�ضبت،  �ل��ي��وم  م��ن  وب��د�ي��ة 
دوري  ب��اأوروب��ا، وكذلك يف  �ملحلية  �ل��دوري  �لقمة يف خمتلف بطولت  ولقاء�ت 
�أك��ر من بطولة قبل فرتة  �أوروب��ا و �لتي قد حتدد مالمح �ملناف�ضة يف  �أبطال 

�لتوقف �ملرتقبة يف نوفمرب ودي�ضمرب �ملقبلني ب�ضبب كاأ�س �لعامل 2022.
وقمة  ديربي  مبار�ة   20 �لتقرير  هذ�  "و�م" يف  �لإم���ار�ت  �أنباء  وكالة  وتر�ضد 

مرتقبة خالل �ضهر �أكتوبر، �لذي �ضيحفل بقدر هائل من �لإثارة �لكروية.
ريال  و  �لإجنليزي  �ل��دوري  يف  �ضيتي  مان�ض�ضرت  مع  ليفربول  مبار�تا  وتت�ضدر 
مدريد مع بر�ضلونة يف �لدوري �لإ�ضباين قائمة هذه �ملو�جهات �لكبرية �ملقررة 

�أكتوبر، وهو �ليوم   16 �أن �ملبار�تني تاأتيان يف يوم و�حد هو  �أكتوبر. و�ملثري  يف 
يف  ومار�ضيليا  جريمان  �ضان  باري�س  بني  �لقمة  لقاء  �أي�ضا  ي�ضهد  �ل��ذي  نف�ضه 
�ضيتي  ومان�ض�ضرت  ليفربول  بني  �لقمة  م��ب��ار�ة  �أ�ضبحت  و  �لفرن�ضي.  �ل���دوري 
�لأك�����ر ج��ذب��ا ل��اله��ت��م��ام �جل��م��اه��ريي و�لإع����الم����ي ع��ل��ى م�����ض��ت��وى �ل���ع���امل يف 
�ل�ضنو�ت �لقليلة �ملا�ضية مع �مل�ضتوى �ملتميز �لذي يقدمه �لفريقان و ما ت�ضمه 
كلوب"يف  يورجن  �لأمل��اين  �لكبريين  �ملدربني  قيادة  حتت  جنوم  من  �ضفوفهما 
ليفربول" و�لإ�ضباين جو�ضيب جو�رديول "يف مان�ض�ضرت �ضيتي". و برغم �لكبوة 
�لتي و�جهها ليفربول يف م�ضريته ببد�ية �ملو�ضم �حلايل ما ز�لت مو�جهته مع 

مان�ض�ضرت �ضيتي من �أكر �ملباريات جذبا لالهتمام يف �لعامل.
ويف �ليوم نف�ضه �ضتكون جماهري كرة �لقدم على موعد مع ن�ضخة جديدة ، قد 
تكون �لأكر �إثارة يف �ل�ضنو�ت �لأخرية، من مبار�ة �لكال�ضيكو �لإ�ضباين بني ريال 
وبر�ضلونة يف ظل �مل�ضتوى �ملتميز �لذي يقدمه �لفريقان هذ� �ملو�ضم و �ل�ضباق 

�ملحتدم بينهما على �ضد�رة �لدوري �لإ�ضباين �لذي يحمل لقبه ريال مدريد.

�إىل تدعيم  و بعد �لكبوة �لهائلة �لتي مر بها يف �ملو�ضم �ملا�ضي، عمد بر�ضلونة 
د�ئرة  �إىل  بقوة  ليعود  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ضيف  خ��الل  م��وؤث��رة  �ضفقات  بعدة  �ضفوفه 
�ملناف�ضة مع ريال مدريد وهو ما ينتظر �أن يزد�د قوة و�إث��ارة من خالل مبار�ة 
�لكال�ضيكو. ويف �ليوم نف�ضه، يلتقي �ضان جريمان حامل لقب �لدوري �لفرن�ضي 

مناف�ضه �لعنيد مار�ضيليا يف قمة تقليدية بالدوري �لفرن�ضي.
�ليوم  �للندين  �لديربي  �أكتوبر من خالل  �ملرتقبة يف  �لكبرية  �ملباريات  تبد�أ  و 

�ل�ضبت بني �أر�ضنال وتوتنهام يف �جلولة �لتا�ضعة من �لدوري �لإجنليزي.
�آخر  ديربي  مع  موعد  على  نف�ضها  �لبطولة  �ضتكون  مبا�ضرة،  �لتايل  �ليوم  ويف 
رمبا �أكر قوة و�إثارة حيث يلتقي مان�ض�ضرت �ضيتي حامل �للقب جاره مان�ض�ضرت 
يونايتد. كما ت�ضهد �لبطولة نف�ضها يف �لأ�ضابيع �لتالية �أكر من مبار�ة كبرية 
مع  �أر�ضنال  ولقاء  �أكتوبر   9 يف  وليفربول  �أر�ضنال  بني  �ملو�جهة  مثل  ومهمة 
�ل�ضهر  م��ن  و22   19 يف  يونايتد  مان�ض�ضرت  م��ع  وت�ضيل�ضي  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
�جلاري نف�ضه على �لرتتيب.. فيما يرتقب �لدوري �لأملاين مو�جهة من �لعيار 

�لثقيل بني بورو�ضيا دورمتوند وبايرن ميونخ حامل �للقب يف 8 �أكتوبر.
و خالل �ضهر �أكتوبر، �ضيكون �لدوري �لإيطايل على موعد مع �أكر من مبار�ة 
قمة �ضتبد�أ باملو�جهة �ليوم بني �نرت ميالن وروما ، وتختتم باملبار�ة بني روما 
ونابويل يف 23 �أكتوبر، لكن �للقاء �لأكر �إثارة �ضيكون بني ميالن حامل �للقب 
بعدها  تورينو  ج��اره  على  �ضيفا  يوفنتو�س  يحل  ث��م  �أكتوبر   8 يف  ويوفنتو�س 

باأ�ضبوع فقط يف لقاء �لديربي �ملثري د�ئما بني قطبي مدينة تورينو.
 6 �أوروب����ا  �أب��ط��ال  دوري  �ضت�ضهد بطولة  ب��اأوروب��ا،  �ملحلية  �ل��دوري��ات  وب��خ��الف 
وبر�ضلونة  �لإيطايل  ميالن  �نرت  بني  �أبرزها  �ضيكون  ومثرية  كبرية  مو�جهات 
�للذين يلتقيان ذهابا يف ميالنو و�إيابا يف بر�ضلونة يف يومي 4 و12 �أكتوبر كما 
ت�ضيل�ضي ودورمتوند مع  �ل�ضكتلندي وميالن مع  ليفربول مع رينجرز  يلتقي 
مان�ض�ضرت �ضيتي وبر�ضلونة مع بايرن ميونخ يف 4 و11 و25 و26 �أكتوبر.. يف 
حني ي�ضهد �لدوري �لربتغايل يف 21 �أكتوبر مبار�ة �لقمة بني بورتو ومناف�ضه 

�لتقليدي �لعنيد بنفيكا.

اأهمها الكال�شيكو وقمة ليفربول و الـ »�شيتي«.. 20 مواجهة كربى ت�شهدها املالعب االأوروبية يف اأكتوبر

ختام فعاليات دورة تقنية حكم الفيديو بدبي

العبو والعبات االإمارات يحرزون 
مراكز متقدمة يف »جيم جولف تور«

نيمار يدعم بول�شونارو لرئا�شة الربازيل  اأحمد بالهول الفال�شي: تاأ�شي�س االحتاد  
الدويل لريا�شات و�شباقات ال�شقور يعزز مكانة 

االإمارات وجهة عاملية للريا�شات الرتاثية
•• دبي -وام:

وزير  �لفال�ضي  بالهول  �أحمد بن عبد �هلل حميد  �لدكتور  ثمن معايل 
�لرتبية و �لتعليم رئي�س �لهيئة �لعامة للريا�ضة �لنائب �لأول لرئي�س 
�لر�ئدة  �خل��ط��وة  �لتنفيذي،  �ملكتب  رئي�س  �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
توجيه  بعد  �لرت�ثية،  للريا�ضات  عاملية  وجهة  �ل��دول��ة  مكانة  لتعزيز 
�ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن حممد بن ر��ضد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي بتاأ�ضي�س �لحتاد �لدويل لريا�ضات و�ضباقات �ل�ضقور، 
مل�ضتويات  �لريا�ضات  هذه  لتطوير  و�ضعيا  �لثقايف  �مل��وروث  على  حفاظاً 

عاملية.
و�أ�ضار �إىل �أن دولة �لإمار�ت بقيادة �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، وتوجيهات �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��ضد  بن  حممد 
حاكم دبي "رعاه �هلل" ، �أر�ضت مبادئ �حلفاظ على �لرت�ث، و�ضعت �إىل 
�لنجاح ملنظومته، حتى �ضارت منوذجاً يحتذى به  توفري كل مقومات 

من كل دول �لعامل يف هذ� �ملجال.
مل�ضرية  م�����ض��اف��ة  ك��ب��رية  قيمة  �ضيمثل  �ل��ن��ج��اح  ه���ذ�  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أك����د 
لريا�ضات  �ل��دويل  �لحت��اد  و�أن  ل�ضيما  �لدولة  يف  �لرت�ثية  �لريا�ضات 
و�ضباقات �ل�ضقور �ضيتخذ من �لإمار�ت مقر�ً د�ئماً له، وهو �لأمر �لذي 
�لريا�ضية  �ملحافل  كربى  وتنظيم  ��ضت�ضافة  يف  �لأث��ر  بالغ  له  �ضيكون 
�أهم  �ضت�ضهد  �لتي  �ملهمة  و�لجتماعات  �لدولية  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لرت�ثية 

�ملناق�ضات و�لتو�ضيات لدى �أ�ضحاب �لقر�ر.

رابطة املحرتفني ت�شيد بجماهري 
الدوري وت�شجيعها احل�شاري

•• اأبوظبي -وام: 

�لكبري  ب��ال��دور  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��ح��رتف��ني  ر�ب��ط��ة  �إد�رة  �أ���ض��اد جمل�س 
يف  �جلماهريي  �حل�ضور  بتعزيز  �ضاهم  و�ل��ذي  �ملحرتفة،  لالأندية 
�جلولت �ل�3 �ملا�ضية من دوري �أدنوك للمحرتفني ملو�ضم 2022-

.  2023
وت�ضويقية  فنية  قيمة  �أ���ض��اف��و�  جن��وم  �ن�ضمام  �مل��و���ض��م  ه��ذ�  و�ضهد 

و�إعالمية للم�ضابقة.
�لأندية  للجماهري من  ُقدمت  �لتي  �لت�ضهيالت  �ملجل�س على  و�أثنى 
�أثرت  �لتي  للجماهري  �لتحية  ووج��ه  �مل��ب��ار�ة،  ي��وم  جتربة  وحت�ضني 

�ملدرجات بت�ضجيعها �حل�ضاري و�لتز�مها بالأنظمة و�لقو�نني.
�لإد�رة  �ملرفوعة من  �لتقارير  �لر�بطة على  �إد�رة  �طلع جمل�س  كما 
و�مل�ضاريع  و�لأق�����ض��ام  �لإد�ر�ت  خمتلف  يف  �لعمل  و�ضري  �لتنفيذية، 
و�ل�ضركاء  للرعاة  �ملحوري  �ل��دور  م�ضتح�ضًر�   ، و�مل�ضتقبلية  �لقائمة 
م�ضرية  يف  �ل��ن��ج��اح��ات  بتحقيق  ���ض��اه��م  و�ل�����ذي  �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ني، 

�لر�بطة.
جاء ذلك يف �لجتماع �لدوري للمجل�س �م�س، برئا�ضة عبد�هلل نا�ضر 
نائب  �ملري  كل من جمال حامد  �لر�بطة، وح�ضور  رئي�س  �جلنيبي 
�مل���ري، ط���ارق علي  �ل��ي��م��اح��ي، ح�ضن ط��ال��ب  �ل��رئ��ي�����س، حممد عبيد 
�ل�ضبيبي ، �ضعيد عبيد �لكعبي وجو�هر عبد�لعزيز �ل�ضويدي �أع�ضاء 
جمل�س �لإد�رة، ود. خالد حممد عبد�هلل م�ضت�ضار تطوير �لأعمال، 
وم�ضعب �ملرزوقي مدير قطاع �خلدمات �مل�ضاندة ، ومديري �لإد�ر�ت 

يف �لر�بطة.

•• لندن -وام:

ي�ضتاأنف مان�ض�ضرت �ضيتي رحلة �لدفاع عن لقب �لدوري �لإجنليزي لكرة �لقدم 
مان�ض�ضرت  �لعنيد  ومناف�ضه  ج��اره  يلتقي  عندما  �لثقيل  �لعيار  من  مبو�جهة 

يونايتد غد� �لأحد يف �أبرز مباريات �جلولة �لتا�ضعة من �مل�ضابقة.
وتتجه �أنظار �ملاليني من �أن�ضار �لفريقني وع�ضاق كرة �لقدم �لإجنليزية �ضوب 
�لفريقني  بني  �ملثري  �لديربي  فعاليات  ملتابعة  مان�ض�ضرت  يف  "�لحتاد"  ��ضتاد 

�لعريقني يف �أعقاب �ضحوة "يونايتد" بامل�ضابقة.
 17 بر�ضيد  حاليا  �مل�ضابقة  ج��دول  يف  �لثاين  �ملركز  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ويحتل 
نقطة وبفارق نقطة و�حدة خلف �أر�ضنال �ملت�ضدر، فيما يحتل "يونايتد" �ملركز 

�خلام�س بر�ضيد 12 نقطة.
�ملبار�ة  حتظى  �ملدينة  يف  �ل��ك��رة  زع��ام��ة  على  مثرية  قمة  �عتبارها  جانب  و�إىل 
�ملحلي  �ل���دوري  يف  �ملناف�ضة  �ضكل  م�ضتوى  على  �لفريقني  لكال  بالغة  باأهمية 
حيث يتطلع �ل�"�ضيتي" ملو��ضلة م�ضريته �ملميزة يف رحلة �لدفاع عن �للقب فيما 
�نت�ضار�ت متتالية بعد   4 �لتي قدمها من خالل  "يونايتد" بال�ضحوة  يت�ضبث 

بد�ية �ضيئة للغاية يف �مل�ضابقة بالهزمية يف �أول مبار�تني.
وي�ضاعف من �لإثارة �أن مبار�تي �لفريقني �ضويا يف �مل�ضابقة باملو�ضم �ملا�ضي �نتهتا 
ل�ضالح مان�ض�ضرت �ضيتي 2-0 و4-1. وبرغم �ل�ضحوة �لتي �أظهرها "يونايتد"، 
يف   ، �أ�ضباب  لعدة  �لديربي  هذ�  قبل  �ل�"�ضيتي"  �ضالح  يف  �لرت�ضيحات  ت�ضب 
مقدمتها �أن ن�ضوة �نت�ضار�ت "يونايتد" �لأربعة كانت قبل 4 �أ�ضابيع كاملة حيث 
خا�س �لفريق �آخر مبار�ة له يف �مل�ضابقة يف 4 �ضبتمرب، عندما فاز على �أر�ضنال 
تر�جع على مد�ر �لأ�ضابيع �ملا�ضية. وكانت  قد  �لفريق  حما�س  يكون  وقد   1-3
ظروف وفاة وجنازة �مللكة �إليز�بيث �لثانية قد ت�ضببت يف تاأجيل مبار�تي �لفريق 

�أمام كري�ضتال بال�س وليدز يونايتد، فيما خا�س �ل�"�ضيتي" �أحدث مبارياته يف 
�مل�ضابقة قبل �أ�ضبوعني عندما فاز على وولفرهامبتون 3-0 ، لينخرط بعدها 
لعبو �لفريق يف مع�ضكر�ت منتخبات بالدهم خالل فرتة �لتوقف. ومن �لأ�ضباب 
�ل�"�ضيتي" �أي�ضا �لأد�ء �لر�قي لالعبيه منذ بد�ية �ملو�ضم ويف  �لتي ترجح كفة 
مقدمتهم �ضانع �للعب �لبلجيكي كيفن دي بروين و �ملهاجم �لرويجي �خلطري 
�إيرلنج هالند، �لذي ل يفوت �أي فر�ضة لتحقيق �لأرقام �لقيا�ضية مع �ل�"�ضيتي" 
منذ �لنتقال �إليه هذ� �ل�ضيف قادما من بورو�ضيا دورمتوند �لأملاين. و حتمل 
مبار�ة �لفريقني بعد غد �لرقم 188 يف تاريخ "�لديربي" بني �لفريقني حيث 

 77 ج���اره، مقابل  م��ع  �ل�ضابقة  �مل��و�ج��ه��ات  م��ن   57 �ل�"�ضيتي" �ل��ف��وز يف  حقق 
 51 �ل���  �لديربي  غد  بعد  �مل��ب��ار�ة  �ضتكون  فيما  تعادل،  و53  ليونايتد  �نت�ضار� 
بني �لفريقني يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز ب�ضكله �حلايل حيث حقق يونايتد 
�لفوز يف 24 مبار�ة مقابل 17 �نت�ضار� لل�ضيتي و9 تعادلت. وبخالف ديربي 
مع  �ليوم  موعد  على  �لإجنليزي  للدوري  �ملحبة  �جلماهري  �ضتكون  مان�ض�ضرت، 
�إث��ارة وقوة عن نظريه يف مان�ض�ضرت عندما  ديربي �آخر باجلولة نف�ضها ل يقل 
�أحد ديربيات  �ملت�ضدر فعاليات �جلولة مبو�جهة مع توتنهام يف  �أر�ضنال  يفتتح 
�لعا�ضمة لندن. ومتثل �ملبار�ة �ضر�عا مثري� بني �لفريقني على �ل�ضد�رة حيث 
يحتل توتنهام �ملركز �لثالث يف جدول �مل�ضابقة بفارق نقطة و�حدة عن �أر�ضنال 
6 �نت�ضار�ت يف �مل�ضابقة حتى �لآن ونال هزمية و�ح��دة يف مو�جهة  �لذي حقق 
بر�يتون  مع  ليفربول  يلتقي  �جل��ول��ة،  مباريات  باقي  ويف  يونايتد.  مان�ض�ضرت 
مع  ب��ال���س  وكري�ضتال  �إي��ف��رت��ون  م��ع  و�ضاوثهامبتون  نيوكا�ضل  م��ع  وف��ول��ه��ام 
ت�ضيل�ضي وبورمنوث مع برينتفورد ووي�ضتهام مع وولفرهامبتون �ليوم �ل�ضبت، 
فعاليات �جلولة  �ل�ضتار على  ي�ضدل  فيما  �أ�ضتون فيال غد�،  يونايتد مع  وليدز 

بلقاء لي�ضرت �ضيتي مع نوتنجهام فوري�ضت يوم �لثنني �ملقبل.

طموح الـ »�شيتي« يواجه �شحوة »يونايتد« 
يف ديربي االإثارة بالدوري االإجنليزي



تطرح متحر�شًا اأر�شًا بحركة بهلوانية 
�أظهر مقطع فيديو ن�ضر على في�ضبوك حلظة قيام �مر�أة بتوجيه 
�ضقوطه  �إىل  �أدى  مما  بها،  �لتحر�س  ح��اول  لرجل  بهلو�نية  ركلة 
�أن  ���ض��و�رع هونغ كونغ بعد  �أح��د  على �لأر����س. وقعت �حل��ادث��ة يف 
حاول رجل �لإم�ضاك بذر�ع �مر�أة ترتدي �ضرو�ل جينز �أبي�س. وما 
و��ضتخدمت  �لرجل  رقبة  �ضاقها حول  لفت  �أن  �إل  �مل��ر�أة  كان من 
ج�ضدها لإ�ضقاطه على �لأر�س. وقام �ل�ضخ�س �لذي �ضور �حلادث 
�نتظار  �أثناء  وقع  �حل��ادث  �إن  وق��ال  في�ضبوك  �لفيديو على  بن�ضر 
وجبة جاهزة من منفذ مطعم “تام جاي �ضام غور”. وقد حاولت 
�أح��م��ر، م��ن متجر ن��ودل��ز �ل��ق��ري��ب، �لتدخل  موظفة ت��رت��دي زي���اً 
و�ضفت  حيث  �لفيديو،  على  �لتعليقات  و�نهالت  �ل�ضجار.  لف�س 
�ملر�أة بال�ضجاعة، يف حني �ضكك �لبع�س مب�ضد�قية �لفيديو وقالو� 
�أن قال بع�س  ب��اأن ما حدث قد يكون جمرد متثيل، وخا�ضة بعد 
ن�ضرها  بهدف  خدعة  ي�����ض��ور�ن  كانا  و�مل����ر�أة  �ل��رج��ل  ب��اأن  �ل�ضهود 
على و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي. وعرب �لكثري من �ملتابعني عن 
ده�ضتهم من مهار�ت �ملر�أة �لقتالية �لتي ��ضتخدمتها �ضد �لرجل، 

وفق ما �أوردت �ضحيفة ديلي �ضتار �لربيطانية. 

اأفعى تقتل 3 اأفراد بهجوم واحد
 3 ت�ضبب هجوم لثعبان �ضخم يف ماأ�ضاة لعائلة باأكملها، بعد مقتل 

�أفر�د يف زميبابوي، يف هجوم "مروع" ك�ضفت تفا�ضيله �لآن.
وقتل ثعبان "�ملامبا �لأ�ضود" زوجة رجل من زميبابوي و�بنته و�بن 
�أخيه يف هجوم و�حد، وفقا ملوقع "نيوزويك". ويقول �لرجل، �مل�ضمى 
تابيو� مو�ضيو� من منطقة هورونغوي، �إنه وعائلته ما ز�لو� يف حالة 
�ضدمة من �ملاأ�ضاة. ذكرت �ضحيفة نيوزد�ي �لإخبارية يف زميبابوي 
�أثناء  ح��دث  مو�ضيو�  عائلة  �أف���ر�د  على  �ملميت  �لثعبان  ه��ج��وم  �أن 
جمعهم �حلطب يف قرية مورميبيكا، على بعد حو�يل 60 كم �ضمال 
بلدة كاروي. وقال للمنفذ �لإخباري �إن �بنته نيار�ي، 21 عاما، كانت 
م�ضاعدتها،  و�لدتها  حاولت  �ضاقها.  على  للع�س  تعر�س  من  �أول 
وعندها تعر�ضت للع�س على �ضدرها. وتعر�س �بن �ضقيق مو�ضيو�، 
�لبالغ من �لعمر 15 عاما، للع�س على كاحله �أثناء حماولته �لهرب. 
وحاول �ل�ضكان �ملحليون م�ضاعدة �لثالثة يف �حل�ضول على �لأدوية، 
لكن هذ� ��ضتغرق وقتا لأن �لت�ضاري�س �جلبلية جعلت �لو�ضول �إىل 
�ملنطقة �ضعبا بال�ضيارة. وتوفيت زوجة مو�ضيو� و�بنته يوم �جلمعة 
23 �ضبتمرب، يف م�ضت�ضفى �ضايل موغابي �ملركزي وتويف �بن �أخيه يف 

م�ضت�ضفى مقاطعة ت�ضينهوي، ح�ضبما ذكرت نيوزد�ي.

ملعب كرة قدم مذهل على �شكل مت�شاح
ت�ضم مدينة بور�ضة يف �ضمال غرب تركيا، ملعب كرة قدم يتخذ 

�ضكاًل فريد�ً من نوعه، ويت�ضع ل� 44 �ألف مقعد.
بفم �ضخم  �للون،  �أخ�ضر  �ضكل مت�ضاح  يتخذ  �ل��ذي  �مللعب  يتميز 
ي�ضل �رتفاعه �إىل 140 قدماً “43 مرت�ً”، ميكن لع�ضاق �لريا�ضة 
�أ�ضنان وعيون  �ملباريات، ت�ضيء  �أي��ام  �مللعب. ويف  �ل�ضري فيه حول 

�لتم�ضاح ملزيد من �لتاأثري.
2015 بعد  “مت�ضاح بارك”، يف دي�ضمرب  �مل�ضمى  �مللعب  �فتتاح  مت 
جنيه  ماليني   8 تكلفته  وبلغت  �ضنو�ت  �أرب��ع  ��ضتمر  بناء  م�ضروع 

�إ�ضرتليني )8.5 مليون دولر(.
بور�ضة  للملعب،  �ملحلي  �لفريق  م��ن  م�ضتوحى  �مللعب  ت�ضميم 
�ضبور، �مللقب ب� "�لتما�ضيح �خل�ضر�ء". ووفًقا لقناة “غر�ن توريزم 
فوتبول �ضتاديوم” على موقع يوتيوب، فاإن �ضتاد “مت�ضاح بارك” 
 640 لأك��ر من  تت�ضع  �لأر���س  �ضيار�ت حتت  مو�قف  �أي�ضاً  ي�ضم 

�ضيارة، و 35 نقطة متوين و 789 مرحا�ضاً.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأول عالج لل�شلل الرعا�س باملوجات فوق ال�شوتية
قال فريق من �لأطباء �لكنديني �إنهم متكنو� من �لربهنة على �أن تكنولوجيا �ملوجات فوق �ل�ضوتية �ملرّكزة ميكن 

��ضتخد�مها باأمان لتقدمي عالج ملناطق �لدماغ �مل�ضتهدفة يف مر�ضى باركن�ضون �أو �ل�ضلل �لرّعا�س.
وقال �لدكتور نري ليب�ضمان �مل�ضرف �مل�ضارك على �لدر��ضة من مركز �ضني بروك للعلوم �ل�ضحية يف تورنتو: "ُتعد 
نتائجنا �ملبكرة خطوة �أوىل مثرية وحا�ضمة يف تو�ضيل عالجات �أقل من حيث �لتدخل �ملبا�ضر �إىل �ملناطق �لرئي�ضية 

يف �لدماغ �لتي تلعب دور�ً هاماً يف تطور مر�س باركن�ضون".
باركن�ضون  ملر�س  �حلالية  �لإد�رة  ��ضرت�تيجيات  ت�ضمل  نيوز"،  "هو�ضبيتال  موقع  ن�ضره  �ل��ذي  �لتقرير  وبح�ضب 
�لأدوية وجر�حة �لأع�ضاب �لأكر توغاًل. �أما "�ملوجات فوق �ل�ضوتية �ملركزة فهي طريقة �أقل توغاًل و��ضتهد�فاً، 

وميكن �أن تغري �أ�ضلوب عالج ��ضطر�بات �لدماغ يف �مل�ضتقبل".
بالت�ضوير  و�ملوجهة  �لكثافة،  منخف�ضة  �ملركزة  �ل�ضوتية  فوق  �ملوجات  تقنية  "��ضتخدمو�  �إنهم:  �لباحثون  وقال 
�أي�ضاً متنع  لكنها  �ل�ضموم  �لدماغ من  �لدماغي، وهي خاليا حتمي  �لدموي  �ملغناطي�ضي خلرق �حلاجز  بالرنني 

�لأدوية �لتي يحتمل �أن تكون مفيدة من �لو�ضول �إىل �ملكان �لذي يحتاجون �إليه"
بع�س  ويف  ج��د�ً.  كبرية  �لكيميائية  �ملركبات  لأن  �لدماغي  �لدموي  �حلاجز  عبور  �لعالجات  ت�ضتطيع  ل  وع��ادة، 

�حلالت، يلزم �إجر�ء جر�حة �لدماغ �ملفتوح للم�ضاعدة يف �إد�رة �أعر��س �ضلل �لرعا�س.

السبت   1  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13661  
Saturday    1    October    2022   -  Issue No   13661

م�شر ت�شرتد تابوتا فرعونيا من الواليات املتحدة
تابوت  ب��اإع��ادة  خا�س  بروتوكول  على  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  مع  م�ضر،  وقعت 

فرعوين من �لع�ضور �لفرعونية �لقدمية.
وقالت �خلارجية �مل�ضرية يف من�ضور على ح�ضابها �لر�ضمي يف "في�ضبوك": 
"قام �ل�ضفري ح�ضام �لقاوي�س، �لقن�ضل �لعام جلمهورية م�ضر �لعربية يف 
تهريب  مكافحة  وح��دة  رئي�س  مع  بالتوقيع  �ملتحدة  بالوليات  هيو�ضنت 
�لآثار مبكتب �ملدعي �لعام بنيويورك على �لربوتوكول �خلا�س باإعادة تابوت 
فرعوين من �لع�ضور �لفرعونية �لقدمية". و�أ�ضاف �لبيان �أن �لتوقيع على 
�لربوتوكول "يندرج يف �إطار جهود م�ضر �حلثيثة ل�ضتعادة �لآثار �مل�ضرية 
بالغ  �هتمام  وموؤ�ض�ضاتها من  �مل�ضرية  �لدولة  توليه  وما  باخلارج،  �ملهربة 
وز�رة  تبذلها  �لتي  و�جل��ه��ود  �حل�ضاري،  وتاريخها  تر�ثها  على  للحفاظ 
�خلارجية �مل�ضرية من خالل �ضفار�تها باخلارج بالتعاون مع وز�رة �ل�ضياحة 
و�لآثار ومكتب �لنائب �لعام يف جمال ��ضتعادة �لآثار �ملهربة". وتابع: "ياأتي 
ذلك يف �إطار �لأولوية �ملتقدمة �لتي ي�ضغلها ملف ��ضرتد�د �لآثار �مل�ضرية 
مل�ضر  �ل��ع��ام  �لقن�ضل  و�أع����رب  �مل�ضرية".  �خل��ارج��ي��ة  �ل�ضيا�ضة  يف  �مل��ه��رب��ة 
يف  �لأمريكية  لل�ضلطات  �ملثمر  للتعاون  و�لتقدير  �ل�ضكر  عن  هيو�ضنت  يف 
��ضتعادة �لتابوت �لأث��ري، موؤكد� على �أن م�ضر ل تدخر جهد� يف �حلفاظ 
على �آثارها بو�ضفها تر�ثا لالإن�ضانية جمعاء، وتتعاون مع كافة دول �لعامل 

ملكافحة ظاهرة تهريب �لآثار و��ضرتد�د �آثارها �ملهربة باخلارج.

الواليات املتحدة تعيد لليونان اإجنيال عمره األف عام
�إىل دير  �أل��ف عام  ن��ادرة عمرها  �أمريكي خمطوطة م�ضيحية  �أع��اد متحف 
�ضمايل �ليونان، كانت �لقو�ت �لبلغارية نهبتها قبل �أكر من قرن مع مئات 

�لوثائق و�لتحف �لأخرى.
دير  يف  �خل��م��ي�����س  ر���ض��م��ي��ا  ع�ضر"  �حل�������ادي  �ل����ق����رن  "�إجنيل  وع����ر�����س 
يف  �لأرثوذك�س  �ل��روم  �أ�ضاقفة  رئي�س  ح�ضرها  مر��ضم  يف  �إيكو�ضيفويني�ضا، 

�لوليات �ملتحدة، وم�ضوؤولون من متحف �لكتاب �ملقد�س يف و��ضنطن.
وفقا مل�ضادر �أمريكية، تعد �ملخطوطة �ليونانية و�حدة من �أقدم �لأناجيل 
�ملكتوبة بخط �ليد يف �لعامل، ويعتقد �أنها كتبت جنوبي �إيطاليا، ومت �لتربع 

بها للمتحف �لأمريكي عام 2014 بعد �ضر�ئها يف مز�د.
وحدد م�ضوؤولو �ملتحف لحقا �أنها �إحدى �ملخطوطات �مل�ضروقة من �لدير 
عام 1917، و�أبلغو� �لبطريرك �مل�ضكوين برثلماو�س �لأول، �لزعيم �لروحي 

للم�ضيحيني �لأرثوذك�س يف �لعامل، برغبتهم يف �إعادتها.
�لأول  �أم�س  �ملتحدة   �لوليات  يف  �لأرثوذك�س  �ل��روم  �أ�ضاقفة  رئي�س  و�أ�ضاد 
و�إعادتها،  �ملقد�س لتعرفه على مكان �ملخطوطة  �لكتاب  �خلمي�س مبتحف 
وقال: "متت معاجلة ظلم تاريخي". و�ضرق �لإجنيل مع 430 خمطوطة 
�أخذت  �لتي  �مل��ج��اورة،  بلغاريا  من  �ملهاجمة  �لقو�ت  قبل  من  �أخ��رى  قيمة 

�أي�ضا مئات �لقطع �لأثرية �لدينية �لأخرى، ل يز�ل معظمها مفقود�.

كيم كاردا�شيان بجل�شة 
ت�شوير مده�شة

�لو�قع  ت��ل��ف��زي��ون  ���ض��ارك��ت جن��م��ة 
�لأم�����ريك�����ي�����ة ك����ي����م ك����ارد������ض����ي����ان 
�جل���م���ه���ور جم���م���وع���ة ����ض���ور عرب 
موقع  ع���ل���ى  �خل����ا�����س  ح�������ض���اب���ه���ا 
من  وثقت  �لإجتماعي،  �لتو��ضل 

خاللها جل�ضة ت�ضوير مده�ضة.
وظ���ه���رت ك��ي��م ك���ارد�����ض���ي���ان وهي 
ق�ضري  ���ض��ي��ق،   overall ت��رت��دي 
ومن دون �أكمام ، مع قطعة قما�س 
�ضتوي  ح���ذ�ء  م��ع  ف��وق��ه��ا،  �ضفافة 
وفوقها  نف�ضها  �لنق�ضة  م��ن  ع��ال 

معطف طويل باللون �لأ�ضود.
قطتها  تالعب  وهي  كيم  وظهرت 
�لتي يحمل وبرها �لنق�ضة نف�ضها، 

و�ضبهت نف�ضها بالفهد.
وك����ان����ت ك���ي���م ق����د ت���ع���ر����ض���ت كيم 
كارد��ضيان ملوقف حمرج وتعر�ضت 
ملوجة من �لنتقاد�ت �ل�ضاخرة بعد 
�آند  "دولت�ضه  ع��ر���س  يف  ظ��ه��وره��ا 
بف�ضتان طويل  غابانا" يف ميالنو 
و�ضيق مينعها من �مل�ضي و�لتحرك 
�لقفز  ع��ل��ى  وي��ج��ربه��ا  ب�����ض��ه��ول��ة، 

و�ل�ضري بطريقة م�ضحكة.
و�أظهر �لفيديو كيم بف�ضتان ف�ضي 
�أنيق بت�ضميم ملفت بقما�س بر�ق، 
باللون  ن�ضائياً  ح��ذ�ًء  معه  ون�ضقت 
�لف�ضي بكعب رفيع وعاٍل، ليفاجاأ 
قدرتها  ب���ع���دم  ب���ع���ده���ا  �جل���م���ي���ع 
ب�ضبب  �ل�ضلم  على  �ل�ضعود  على 
�أي  من  و�خل��ايل  �ل�ضيق  �لف�ضتان 
�ضق، ما �أجربها على �لقفز و�ضعود 

�لدرج ب�ضعوبة.

فوز بنت القمر بجائزة 
مهرجان االإ�شكندرية امل�شرحي 
ف���از �ل��ع��ر���س �مل�����ض��ري ب��ن��ت �لقمر 
�لإ�ضكندرية  م���ه���رج���ان  ب���ج���ائ���زة 
�مل�ضرحي �لدويل "م�ضرح بال �إنتاج" 
�أ�ضدل  �لتي  �لثانية ع�ضرة  يف دورت��ه 
�ل�ضتار عليها م�ضاء �خلمي�س بق�ضر 
ثقافة �لأنفو�ضي. كما ح�ضد �لعر�س 
جو�ئز �أف�ضل �إخر�ج ملحمد �ل�ضوري 
و�أف�ضل �إ�ضاءة لأحمد طارق و�أف�ضل 
جائزة  �إىل  �إ���ض��اف��ة  ح��رك��ي��ة  در�م����ا 
�أف�����ض��ل ن�����س م��ن��ا���ض��ف��ة م���ع عر�س 
�ل�ضعودية.  من  متحرك"  "�ضاكن 
عمل  فريق  �لتحكيم  جلنة  ومنحت 
م�ضرحية "�لطابور �ل�ضاد�س" لفرقة 
جائزة  �لكويت  من  �ل�ضعبي  �مل�ضرح 
ذهبت  ف��ي��م��ا  ج��م��اع��ي  �أد�ء  �أف�����ض��ل 
لعر�س  �خلالقة"  "�حللول  جائزة 
�جلز�ئر.  و�خليا�ضة" من  "�خلي�س 
وف���از ب��ج��ائ��زة �أف�����ض��ل مم��ث��ل �أحمد 
عبا�س من م�ضر عن دوره يف عر�س 
"�ضالب و�حد" و�لأ�ضعد جحيدر من 
"غربة"  عر�س  يف  دوره  عن  تون�س 
ك��م��ا ذه���ب���ت ج���ائ���زة �أف�����ض��ل ممثلة 
م��ن��ا���ض��ف��ة ل���ك���ارل���وت���ا ب����ريث����ال من 
�إ�ضبانيا عن عر�س "�وفيليا نباتية" 
ونادية تلي�س من تون�س عن عر�س 
"جمرد  ع��ر���س  وح�ضل  "غربة". 
على  ع��م��ان  �ضلطنة  م��ن  بورتريه" 
جائزتي �أف�ضل ديكور و�أف�ضل مكياج 
كما فازت �أ�ضماء عي�ضى من �لكويت 
ت�����ض��م��ي��م مالب�س  �أف�����ض��ل  ب��ج��ائ��زة 
�ل�ضاد�س".  "�لطابور  ع��ر���س  ع��ن 
من  هاملت"  "�أحالم  ع��ر���س  وف���از 
مو�ضيقى  �أف�ضل  بجائزة  كو�ضوفو 
فيما منحت جلنة �لتحكيم جائزتها 
نباتية"  "�أوفيليا  لعر�س  �خلا�ضة 

من �إ�ضبانيا.

اأول عملة بريطانية بوجه 
امللك ت�شارلز الثالث

�لربيطانية  �مللكية  �لعملة  ���ض��ك  د�ر  ك�ضفت 
�ل��ن��ق��اب ع��ن ع��م��الت م��ع��دن��ي��ة ج��دي��دة حتمل 
�لبدء  �ملقرر  من  �لثالث،  ت�ضارلز  �مللك  �ضورة 

بتد�ولها قبل �أعياد �مليالد.
و���ض��ت��ط��رح �ل��ع��م��ل��ة �ل��ت��ي حت��م��ل ����ض���ورة �مللك 
ت�����ض��ارل��ز �ل��ث��ال��ث ع��ل��ى �ل��ع��م��الت م���ن ف��ئ��ة 5 
ذكرت  بن�ضا، ح�ضبما  و50  �إ�ضرتلينية  جنيهات 

�ضحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
�مللكية  �ل��ع��م��ل��ة  ����ض���ك  د�ر  ���ض��ت�����ض��در  ك���ذل���ك 
يوم  ت��ذك��اري��ة  ع��م��الت  جمموعة  �لربيطانية 
�لثنني 3 �أكتوبر، مع ذكرى حياة و�إرث �مللكة 

�إليز�بيث �لثانية.
�ضك  د�ر  يف  �لتجاريني  �لإد�ري����ني  كبري  وق��ال 
�أن  يتوقع  �إن���ه  ه���اول،  نيكول  �مللكية،  �لعملة 
تظهر �لعملة �لتي حتمل �ضور ملك بريطانيا 

�جلديد يف دي�ضمرب �لقادم على �لأرجح.

فاز بـ3 ماليني دوالر.. فتحولت حياته جحيما
جنيه  مليون   2.9 قيمتها  يان�ضيب  بجائزة  هندي  ف��از 
جميع  �أن  م��ع��ت��ق��د�ً  دولر"،  م��الي��ني   3.1" �إ���ض��رتل��ي��ن��ي 
م�ضاكله �نتهت، لكنه مل يتخيل �أن حياته حتولت جلحيم، 
متمنياً عدم �لفوز بها. وقال "�أنوب" �لذي يعمل �ضائقاً يف 
ولية كري�ل �لهندية، �إنه ل ي�ضتطيع �خلروج من منزله 
ب�ضبب �حل�ضود �لكبرية من �لنا�س �لذين ينتظرون �أمام 
باب منزله، يطالبونه مب�ضاعد�ت مالية، م�ضري�ً �إىل �أنه 
مل يح�ضل حتى �لآن على �أي �أمو�ل، علماً باأن نحو ثلث 
"�أنوب"  وظهر  ك�ضر�ئب.  �حلكومة  �إىل  �ضيعود  �جلائزة 
�لهندية  �لتو��ضل  و�ضائل  على  �نت�ضر  فيديو  مقطع  يف 
ويجب  �إىل طفله مري�س  م�ضري�ً  ماأ�ضاته،  للنا�س  ي�ضكو 
تلقي �لعالج يف �مل�ضت�ضفى، لكنه عاجز عن �خلروج. وقال 
�أنوب: "كل ما ميكنني قوله للجميع هو �أنني مل �أح�ضل 
على �أي �أمو�ل حتى �لآن - يبدو �أن ل �أحد يفهم م�ضكلتي، 
بغ�س �لنظر عن عدد �ملر�ت �لتي �أقولها". ويفكر �لرجل 
�لتي  �لفو�ضى  ع��ن  لالبتعاد  منزله،  نقل  يف  �ملحظوظ 
ح��ول��ت ح��ي��ات��ه جل��ح��ي��م، خ��ا���ض��ة و�أن قيمة �جل��ائ��زة هو 
�لأكرب يف تاريخ �مل�ضابقة، م�ضري�ً �إىل �أنه ��ضرتى بطاقة 

�ليان�ضيب هذه من �أمو�ل �دخرها جنله �ملري�س.

رجل اإطفاء اأ�شعل حريق غابات
ق�ضت حمكمة يف بلدة بيزييه جنوب فرن�ضا ب�ضجن رجل 
�أ�ضرم  باأنه  �ع��رتف  بعدما  عامني  متطوع  �ضابق  �إط��ف��اء 
�أنه  �أم�س �لأول �خلمي�س  حريق غابات. و�أعلنت �ملحكمة 

مت وقف تنفيذ عام من �حلكم.
و�ع����رتف �ل��رج��ل، �ل���ذي ك���ان ث��م��اًل ع��ن��دم��ا مت �لقب�س 
عليه، باأنه �أ�ضرم حريقاً متكنت فرق �لإطفاء من �إخماده 
�إنها وقعت  �أفعاله �لتي قال  ب�ضرعة. و�عتذر �لرجل عن 

ب�ضبب تناوله �مل�ضروبات �لكحولية.
و�إ�ضافة �إىل ذلك، مت منع �لرجل، �لذي يقيم يف منطقة 
مل��دة خم�س  �أخ��رى يف فرن�ضا، من دخ��ول مقاطعة ه��ريو 

�ضنو�ت، حيث �أ�ضرم حريقاً بها.

حفل زفاف جماعي مده�س يف اأ�شرتاليا
�أقيم حفل زفاف جماعي مده�س خلم�ضة وع�ضرين من 

�لأزو�ج يف �أ�ضرت�ليا، بوجود �ضخ�ضية �إذ�عية �ضهرية.
وظهر �لعديد من �ملدعوين و�ملدعو�ت �إىل �حلفل باأزياء 
�أط��ل��ت ب�ضرتة مطرزة،  �ل��ت��ي  �أك��ت��ون،  مم��ي��زة مثل م��ات��ي 
بر�ضلي  �إلفي�س  زي  �رت���دى  �ل���ذي  ديفيد�ضون  �ضتاف  و 

لالحتفالت.
و�رتدت �ملذيعة �آبي ثوباً وردياً مذهاًل �أثناء حفل �لزفاف، 
قبل �أن يجل�س جميع �لعر�ضان و�لعر�ئ�س لتناول وجبتهم 

�لأوىل كاأزو�ج وزوجات.
وك��ان��ت �مل��ذي��ع��ة �آب���ي ق��د �ق��رتح��ت م��ب��ادرة حفل �لزفاف 
قبل  مبا�ضرة،  �ل��ه��و�ء  على  برناجمها  خ��الل  �جلماعي، 
�لأ�ضخا�س  م��ن  باجلملة  بالتو�فد  �لت�����ض��الت  ت��ب��د�أ  �أن 
�لذين يرغبون بالن�ضمام لهذ� �حلفل. وغطت حمطة 
�لإذ�عة B105 تكاليف �ملكياج وت�ضفيف �ل�ضعر و�لزهور 
و�ملو�ضيقى و�لطعام و�مل�ضروبات و�لت�ضوير. وخالل حفل 
�لزفاف، مت منح �لأزو�ج 15 دقيقة لل�ضري يف �ملمر وتبادل 
ع��ه��وده��م جل��ع��ل ك��ل ���ض��يء ر���ض��م��ي��اً، وح�����ض��ل ك��ل عرو�س 

وعري�س على هدية خا�ضة بهما.

درا�شة: التغري املناخي يفقد البحريات »زرقتها املميزة«
�ملناخية  �ل���ت���غ���ري�ت  �أّن  ح��دي��ث��ة  در�����ض���ة  ك�����ض��ف��ت 
�حلر�رة  ل��درج��ات  �ملتز�يد  �لرت��ف��اع  عن  �لناجمة 
مييز  �ل����ذي  �لأزرق  ل��ل��ون  ت��ر�ج��ع��ا  ت�ضبب  ب��ات��ت 
�لأل�����ب و�جلبال  �ل��ع��م��ي��ق��ة يف ج��ب��ال  �ل���ب���ح���ري�ت 
�لوليات  و�ضمال  �لتبت  وه�ضبة  �ل�ضكندنافية 
كند�  �ضرق  �ضمال  يف  �ل�ضخرية  و�جلبال  �ملتحدة 
وب��ات��اغ��ون��ي��ا ون��ي��وزي��ل��ن��د�. ووف����ق �ل��در����ض��ة �لتي 
ن�ضرها موقع ”جيو“ �لفرن�ضي، فاإنه ”من �ملرجح 
�أن يقرتب لون هذه �لبحري�ت �إىل �لبني �لقريب 

من �لأخ�ضر بالن�ضبة للبحري�ت �ملنخف�ضة“.
وت��وف��ر �ل��ب��ح��ري�ت �ل��زرق��اء، مثل ب��ح��رية جنيف، 
لكن  �ل��الزوردي��ة،  باألو�نها  ر�ئعة  طبيعية  مناظر 
ت��و�ج��ه خطر فقد�ن  فاإنها  �ل��در����ض��ة  ل��ه��ذه  وف��ًق��ا 
حتليل  وم��ّك��ن  �مل��ن��اخ.  تغري  ب�ضبب  �ملميز  بريقها 
و2020   2013 عامي  بني  �لبحري�ت  �آلف  �ضمل 
�ل�ضتنتاج:  ه����ذ�  �إىل  �ل���و����ض���ول  م���ن  �ل��ب��اح��ث��ني 
�لتحول  خلطر  معر�ضة  �ملائية  �مل�ضطحات  ه��ذه 
�رت��ف��اع درجات  �لبني م��ع  �أو  �لأخ�����ض��ر  �ل��ل��ون  �إىل 
�لظاهرة على  توؤّثر هذه  ول�ضبب وجيه  �حل��ر�رة، 

عامل  يانغ،  �ضياو  ويو�ضح  لونها.  وبالتايل  بيئتها 
ميثودي�ضت  ���ض��اوث��رن  جامعة  يف  �ل��ه��ي��درول��وج��ي��ا 
يف  �لدر��ضة  �ملتحدة" وموؤلف  �لوليات  "تك�ضا�س، 
�لبحري�ت  ل��ون  �ضخ�س  �أي  يدر�س  ”مل  �أن��ه  بيان 
�أننا  من  �لرغم  وعلى  قبل،  من  عاملي  نطاق  على 
�لأر����س نحاول  �ل��ب��ح��ري�ت على  ن��در���س جميع  ل 
تغطية عينة كبرية ومتثيلية“. ويوؤكد �لعلماء �أّن 
عدة عو�مل ميكن �أن تت�ضّبب يف تغري لون �لبحرية، 
ملحوظ  ب�ضكل  �ل��ت��غ��ري  ه���ذ�  ي��ت��ط��ور  �أن  ومي��ك��ن 
تلك  ت�ضكن  �لتي  �لطحالب  ومن��و  للف�ضول  وفًقا 
و�لعمق  �لأمطار  �أن هطول  و�كت�ضفو�  �لبحري�ت، 
�لهو�ء كان لها  وت�ضنيف �حلو�س ودرج��ة ح��ر�رة 
توؤثر  �أن  ميكن  كيف  �كت�ضفو�  كما  ذل���ك،  يف  دور 
�إذ� ��ضتمر  درجات �حلر�رة �ملختلفة على لون �ملاء 
تغري �ملناخ. وتقول كاثرين �أوريلي، عاملة �لبيئة يف 
�ملتحدة، وموؤلفة  بالوليات  �إلينوي  جامعة ولية 
�لدر��ضة: ”�إن �ملياه �لأكر دفًئا، �لتي تنتج �ملزيد 
من تكاثر �لطحالب، متيل �إىل حتويل �لبحري�ت 

نحو �لألو�ن �خل�ضر�ء“.

املمثلة الأمريكية �سينثيا اأداي روبن�سون لدى و�سولها حل�سور العر�س اخلا�س لفيلم »�سيد اخلوامت: حلقات القوة« يف نيويورك.ا ف ب

جنمة »�شراع العرو�س« تنهار  
ب�شبب ما�شيها

 Game تكّلمت ماي�ضي ويليامز، �لتي ��ضتهرت بلعب دور "�أريا �ضتارك"، يف م�ضل�ضل
�ضّن  يف  عقلية  م�ضكالت  م��ن  ومعاناتها  �لقا�ضية  طفولتها  ع��ن   of Thrones

مبكرة.
مل ت�ضتطع جنمة �مل�ضل�ضل Game of Thrones ويليامز �أن تتكالك نف�ضها عند 

�لتحّدث عن طفولتها �لقا�ضية، يف �أحدث مقابلة لها.
وقالت ماي�ضي �أن �مل�ضكلة ظهرت للمرة �لأوىل عندما كانت يف �لثامنة من عمرها، وكانت 
تكافح من �أجل �لنوم لياًل. و�أ�ضافت:"ربطتني عالقة موؤملة بو�لدي منذ �ل�ضغر، كما 
�أنني عانيت من قّلة �لنوم، وو�ضل �لأمر �إىل ذروته عندما ��ضطرت �ملدر�ضة للتدّخل، 
وقامو� با�ضتدعائي و�ضوؤ�يل عن م�ضكالتي، وهل �أتناول وجبة �لإفطار �أم ل، وهل �أنام 

جّيد�ً، ومل تكن �إجاباتي جيدة".


