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جريار اأرو م�ؤلف الكتاب ي�ستخل�ص العرب

ا�ستعادة اخلطاب الأيدي�ل�جي يف عهد �سي جني بينغ

9 �ضواريخ ت�ضرب املنطقة اخل�ضراء يف بغداد

انتخاب ر�شيد رئي�شًا للعراق وتكليف ال�شوداين ت�شكيل احلكومة
ع�شرات القتلى واجلرحى با�شتهدف حافلة ع�شكرية يف ريف دم�شق

•• دم�شق-وكاالت:

هز انفجار �سباح اخلمي�ص، منطقة ال�سب�رة ال�اقعة 
ب��ري��ف دم�����س��ق، ن��اج��م ع��ن ا���س��ت��ه��داف ح��اف��ل��ة مبيت 
بعب�ة  الرابعة،  للفرقة  تابعة  اأنها  يرجح  ع�سكرية، 

نا�سفة على طريق ال�سب�رة.
الأقل  على  قتياًل   17 ل�سق�ط  النفجار  هذا  واأدى 
املر�سد  اأول��ي��ة وع���دد م��ن اجل��رح��ى، وف��ق  كح�سيلة 

ال�س�ري حلق�ق الإن�سان.
يف حني اأن عدد القتلى مر�سح لالرتفاع نظراً ل�ج�د 
بع�ص اجلرحى يف حالت خطرة وورود معل�مات عن 

قتلى اآخرين.
اأن  اإذاع��ة حملية،  وه��ي  اإف.اإم،  �سام  اأوردت  ذل��ك  اإىل 

بالنفجار. قتل�ا  الأقل  على  جندياً   18
ي�سار اإىل اأن ق�ات الفرقة الرابعة التابعة ملاهر الأ�سد، 
كانت �سحبت بع�ص ح�اجزها من ريف دم�سق يف 14 
دي�سمرب 2021، لتحل بدًل منها نقاط اأمنية تابعة 

على  الرو�سية  التعليمات  فر�سته  تط�ر  يف  للنظام، 
النظام يف �س�ريا.

الرابعة  ال��ف��رق��ة  ق�����ات  اأن  ح��ي��ن��ه��ا  امل��ر���س��د  واأف������اد 
ريف  يف  بها  تتمركز  كانت  ح���اج��ز   7 م��ن  ان�سحبت 
وزاكية  ال�سيح  وخ��ان  الديرخبية  يف  منها   4 دم�سق، 
م�سرابا  مبدينة  ح���اج��ز  و3  الغربي،  دم�سق  بريف 

بالغ�طة ال�سرقية.
الع�سكرية  ثكناتها  اإىل  الن�سحاب  بعد  ت�جهت  كما 

و�سلمت احل�اجز ل�سعبة املخابرات الع�سكرية.
وج����اءت ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات ب��ع��د ن��ح��� 20 ي���م��اً على 
ومتركزاتها  ح�اجزها  من  الرابعة  الفرقة  ان�سحاب 

مبحيط درعا البلد وريف درعا الغربي.
اأت���ت �سمن  اأن ه���ذه اخل��ط��ة  اع��ت��رب م��راق��ب���ن  فيما 
جه�د رو�سيا لإعادة اأهم فرقة يف ق�ات النظام والتي 
ثكناتها، خ�س��ساً  اإىل  البالد  اإي��ران يف  تعترب جناح 
جن�ب  درع��ا  يف  مماثلة  ان�س��حابات  بعد  ج��اءت  اأن��ه��ا 

البالد.

حممد اإبراهيم احلمادي.. اأول اإماراتي واأول 
عربي رئي�شًا للمنظمة الدولية للم�شغلني النوويني

•• اأبوطبي-وام:

�سجل الربنامج الن�وي ال�سلمي الإماراتي اإجنازاً جديداً على ال�سعيد العاملي، متثل 
يف اختيار �سعادة حممد اإبراهيم احلمادي الع�س� املنتدب والرئي�ص التنفيذي مل�ؤ�س�سة 
الن�ويني،  للم�سغلني  الدولية  للمنظمة  جديًدا  رئي�ساً  الن�وية،  للطاقة  الإم��ارات 
وذلك بعد ت�س�يت مت خالل الجتماع العام للمنظمة الدولية يف العا�سمة الت�سيكية 

براغ.
ويف ظل �سعي العديد من الدول لالن�سمام اإىل املنظمة الدولية للم�سغلني الن�ويني 
لدعم خططها لتط�ير من�ساآت جديدة للطاقة الن�وية، ينظر املجتمع الدويل اإىل 
دولة الإمارات العربية املتحدة كنم�ذج يحتذى به يف تط�ير برنامج �سلمي للطاقة 
احلمادي  اأك��د  حيث  وال�سفافية،  واجل����دة  ال�سالمة  معايري  باأعلى  يلتزم  الن�وية 
التزامه بدعم هذه الدول بالإ�سافة اإىل الدول الأع�ساء يف املنظمة لتعزيز ال�سالمة 

وامل�ث�قية لكافة حمطات الطاقة الن�وية ح�ل العامل.          )التفا�سيل �ص3(

�ص 04

�ص 09

�ص 19

الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي ...
مكانة عاملية مميزة يف فرتة قيا�سية

اأخبار الإمارات

اجلزائر وفرن�سا و “جدل العتذار”.. 
غمو�ص يكتنف جلنة الذاكرة

عربي ودويل

حممد �سالح يكتب التاريخ 
يف دوري اأبطال اأوروبا

الفجر الريا�سي

القوات الرو�ضية تقرتب من باخموت

مو�شكو: ان�شمام اأوكرانيا للناتو يعني حرب عاملية ثالثة

عدد من م�س�ؤويل ووزراء دفاع دول النات� يتحدث�ن قبل اجتماعهم يف بروك�سل  )ا ف ب(

جريار اأرو ي�ضتخل�س ع�ضرة درو�س من املا�ضي:
رف�ض التفاو�ض مع بوتني 
يحكم علينا بحرب اأبدية!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

مت  ل���  حتى  املتحدة،  ال���لي��ات  يف  ال�سابق  الفرن�سي  لل�سفري  بالن�سبة 
على  يجب  احل��ايل،  ال�قت  يف  وم��سك�  كييف  بني  املفاو�سات  ا�ستبعاد 

الغربيني ال�ستعداد لذلك.
بعد   ،2019 اىل   2014 م��ن  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات  ل��دى  فرن�سا  �سفري 
جريار  يعرف  املتحدة،  ل��الأمم  التابع  الأم���ن  جمل�ص  يف  فرن�سا  متثيل 
ت�اريخ  الأخ����ري  ك��ت��اب��ه  ال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة مت���اًم���ا. ويف  ع��م��ل  اأرو ط��ري��ق��ة 
درو�ص  ع�سرة  ي�ستخل�ص   ،)2022 �سبتمرب  )غرا�سيه،  ديبل�ما�سية 
م�ست�حاة من املا�سي لإعادة ت�سليح الراأي العام الفرن�سي: من ال�سراع 
اأو ال�فاق  اإىل الربيك�سيت مرورا مبعاهدة فر�ساي  العربي الإ�سرائيلي 
للدبل�ما�سية  ال�سابق  -الرئي�ص  املعجبني بهرني كي�سنجر  اأحد  ال�دي. 
الأمريكية الذي تعر�ص لنتقادات كثرية ب�سبب م�اقفه الأخرية ب�ساأن 
احلرب يف اأوكرانيا -يقدم قراءة فريدة لنقطة التح�ل التاريخية التي 

فر�سها الغزو الرو�سي. احل�ار.
)التفا�سيل �ص11(

ال�شني تتهم اأمريكا بالتفكري 
ال��ب��اردة احل���رب  بعقلية 

•• بكني-وكاالت:

الأمريكي  الرئي�ص  اأ�سدر  اأن  بعد 
ب��اي��دن ا���س��رات��ي��ج��ي��ة لالأمن  ج��� 
بكني  مناف�سة  اإىل  تدع�  الق�مي 
لإعادة  جه�دها  وعرقلة  خارجياً 
اتهمت  العاملية،  ال�����س���ؤون  ت�سكيل 
اخلمي�ص،  ال�����س��ي��ن��ي��ة،  احل��ك���م��ة 
تفكري  مبمار�سة  املتحدة  ال�ليات 
احل����رب ال����ب����اردة، م��ط��ال��ب��ة ببذل 
جه�د لإ�سالح العالقات املت�ترة.

ال�سينية  اخل����ارج����ي����ة  وات���ه���م���ت 
وا�سنطن باحلمائية التجارية بعد 
اأن اأعلنت وزيرة اخلزانة الأمريكية 
املتحدة  ال���لي��ات  اأن  يلني  جانيت 
العاملية  ال��ت���ري��د  �سال�سل  �ستعزز 
للحماية من الإكراه اجلي��سيا�سي 
من قبل ال�سني ورو�سيا وحك�مات 

اأخرى، وفق اأ�س��سييتد بر�ص.
با�سم  امل����ت����ح����دث����ة  ق�����ال�����ت  ك����م����ا 
اإن  نينغ  م��او  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة 
الباردة  احل��رب  تفكري  )ممار�سة( 
واإثارة  ال�سفرية  املح�سلة  واألعاب 
اجلي��سيا�سية  ال�سراعات  م�ساعر 
وم���ن���اف�������س���ة ال����ق�����ى ال���ع���ظ���م���ى ل 

حتظى ب�سعبية وغري بناءة.
لقاء  اإىل  وا���س��ن��ط��ن  دع���ت  ك��ذل��ك 
بكني يف منت�سف الطريق وتعزيز 
الأمريكية   - ال�سينية  ال��ع��الق��ات 

لتع�د اإىل م�سار �سليم وم�ستقر.
ت��اأت��ي ت��ل��ك ال��ت�����س��ري��ح��ات ب��ع��د اأن 
ال�سادرة  ب���اي���دن  وث��ي��ق��ة  ات��ه��م��ت 
الأرب���ع���اء، ال�����س��ني مب��ح��اول��ة نحر 

التحالفات الأمريكية. 

وزي������������رة اخل����ارج����ي����ة 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ت����زور ل��ب��ن��ان 

•• باري�س-اأ ف ب:

الفرن�سية  اخلارجية  وزي��رة  ت��زور 
ي�مي  ل���ب���ن���ان  ك����ل����ن���ا  ك���اث���ري���ن 
اخل��م��ي�����ص واجل���م���ع���ة، يف وق����ت ل 
ي����زال ه���ذا ال��ب��ل��د غ���ري ق����ادر على 
اتفاق  وبعد  جديد  رئي�ص  انتخاب 
ل��ر���س��ي��م احل������دود ال��ب��ح��ري��ة مع 

اإ�سرائيل.
وجاء يف بيان �سادر عن اخلارجية 
ال���ف���رن�������س���ي���ة اأّن����������ه م�����ع اق�������راب 
لنتخاب  الد�ست�ري  ال�ستحقاق 
�ستعيد  ج����دي����د،  ل���ب���ن���اين  رئ���ي�������ص 
فرن�سا  بتم�ّسك  التذكري  ال���زي��رة 
امل�ؤ�س�سات  يف  العمل  �سري  بح�سن 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. واأ�����س����ار ال���ب���ي���ان اإىل 
�ستجري  اخل���ارج���ي���ة  وزي������رة  اأن 
اجلمه�رية  رئي�ص  م��ع  حم��ادث��ات 
بح�س�ر  ع����ن،  مي�سال  اللبنانية 
حبيب.  ب�����  اهلل  ع���ب���د  ن���ظ���ريه���ا 
احلك�مة  ب���رئ���ي�������ص  و����س���ت���ل���ت���ق���ي 
ورئي�ص  ميقاتي  جنيب  )امل��ك��ّل��ف( 

جمل�ص الن�اب نبيه بري.

تر�شيم  اتفاق  املو�شاد:  رئي�ض 
احلدود مع لبنان ي�شر حزب اهلل

•• القد�س-وكاالت:

ق������ال رئ���ي�������ص ج����ه����از امل����خ����اب����رات 
برنيع،  دي��دي  امل��ساد  الإ�سرائيلي 
احلدود  تر�سيم  ح���ل  الت��ف��اق  اإن 
حزب  مبيلي�سيا  ي�����س��ر  ل��ب��ن��ان  م��ع 
�سحيفة  عنه  نقلت  ما  ح�سب  اهلل، 

جريوزاليم ب��ست.
حزب  ميلي�سيا  اأن  برنيع  واأ���س��اف 
اهلل ل تف�سل الت��ف��اق لأن��ه ي�سكل 
م���ن ق��ب��ل الدولة  ف��ع��ل��ي��اً  اع���راف���اً 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب���اإ����س���رائ���ي���ل، وه������ ما 
خالل  واأو���س��ح  اجلماعة،  تعار�سه 
ال�سيا�سي  ال����زراء  جمل�ص  اجتماع 
اتفاق  اأن  ي��دع��ي  اأن م��ن  والأم��ن��ي، 
احل������دود ال��ب��ح��ري��ة اإجن������از حلزب 
يف  لبنان،  يف  ال��سع  يفهم  ل  اهلل، 
حني و�سف رئي�ص ال�ساباك التفاق 
باأنه يخلق �سرخاً بني اإيران وحزب 
اهلل. ويف �سياق مت�سل، اتفق رئي�ص 
اأرك������ان اجل��ي�����ص الإ���س��رائ��ي��ل��ي مع 
التفاق  اأن  ع��ل��ى  امل������س��اد،  رئ��ي�����ص 

لي�ص يف �سالح حزب اهلل.

املوؤمتر الع�ضرون للحزب ال�ضيوعي ال�ضيني:

�شي جني بينغ �شاعة تقييم احل�شاد قبل فرتة ثالثة!
اأرزت  -ريت�شارد  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�شيباين
و�سبعني  ث��الث��ة  طيلة  ال�سلطة  يف 
ال�سي�عي  احل������زب  ي��ع��ق��د  ع�����اًم�����ا، 
ب���ك���ني كل  م�������ؤمت������ًرا يف  ال�������س���ي���ن���ي 
الأحد،  ي���م  وه��ك��ذا،  �سن�ات.  خم�ص 
الن�سخة  افتتاح  �سيتم  اأكت�بر،   16
ال���ع�������س���ري���ن م�����ن ه������ذا الج���ت���م���اع 
ع�سرة  ي�ستمر  اأن  املقرر  ال�سيا�سي، 
اأي��ام. لكن لن يتعلق الم��ر مب�ساألة 
ال�سيا�سية  ال���ت����ج���ه���ات  م��ن��اق�����س��ة 
الجتاهات  ف��ه��ذه  والق��ت�����س��ادي��ة: 

ثابتة ا�سال.
ملا يقرب من ن�سف ع��ام، كان بع�ص 
بحذر  التعبري،  على  قادرين  القادة 
الغالب،  يف  �سرية  م���داولت  واأث��ن��اء 
عن وجهات نظرهم ح�ل اأداء احلزب 
والإجراءات التي ميكن اأن يتخذها. 
رمب��ا مت الخ���ذ يف الع��ت��ب��ار ببع�ص 
الح�����ال، مت  ك��ل  ويف  مالحظاتهم، 

الف�شائل الفل�شطينية توّقع 
اتفاق م�شاحلة يف اجلزائر 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

يف  اخلمي�ص  الفل�سطينية  الف�سائل  وق��ع��ت 
اجل���زائ���ر ال��ع��ا���س��م��ة ات��ف��اق م�����س��احل��ة تلتزم 
مب�جبه باإجراء انتخابات ت�سريعية ورئا�سية 
بعد  امل�سارك�ن  اأف���اد  ح�سبما  ع��ام،  غ�س�ن  يف 

ي�مني على لقاءات جمعت بينها.
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  ال��ك��ب��ري يف  امل�����س���ؤول  وق���ال 
فران�ص  ل�كالة  ب��دران  ح�سام  حما�ص  حلركة 
بر�ص يف اجلزائر ت�افقنا على اإجراء انتخابات 
واملجل�ص  وال��رئ��ا���س��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي،  للمجل�ص 
كانت  ع���ام.  غ�س�ن  يف  الفل�سطيني  ال�طني 

النقا�سات اإيجابية ون�سكر اجلزائر.
ف�سياًل   14 الج����ت����م����اع  ه�����ذا  يف  و������س�����ارك 
وياأتي  فتح وحما�ص.  ذلك  فل�سطينياً، مبا يف 
ق��ب��ل وق����ت ق�����س��ري م���ن ق��م��ة ج��ام��ع��ة ال����دول 
العربية املقّرر عقدها يف اجلزائر العا�سمة يف 

الأول والثاين من ت�سرين الثاين ن�فمرب.
الرئي�ص  ب�����اأّن  ال��ر���س��م��ي  ال��ت��ل��ف��زي���ن  واأف������اد 
امل�ساركني  زار  ت��ب���ن  عبداملجيد  اجل���زائ���ري 
���ل اإىل  الأرب�����ع�����اء ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى ال���ت��������سّ
اأك������ر م����ن 15 ع����ام����اً من  امل�������س���احل���ة ب���ع���د 

النق�سامات.
املجتمعة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ف�����س��ائ��ل  وت��ب��ّن��ت 
اأطلق  وثيقة  اجل��زائ��ر،  برعاية  الثالثاء  منذ 
عليها ا�سم اإعالن اجلزائر، �سيجري ت�قيعها 
بالأحرف الأوىل بعد ظهر اخلمي�ص، بح�سب 

امل�ساركني.

الرئي�ص العراقي املنتخب عبد اللطيف ر�سيد خالل ح�س�ره جل�سة الت�س�يت الربملانية  )رويرز(

•• بغداد-اأ ف ب:

انتخب الن�اب العراقي�ن اخلمي�ص 
عاماً(   78( ر���س��ي��د  اللطيف  ع��ب��د 
من  خط�ة  يف  للجمه�رية،  رئي�ساً 
���س��اأن��ه��ا اإخ�������راج ال���ب���الد م���ن اأزم����ة 
بتعر�ص  انعك�ست  ح����ادة،  �سيا�سية 
املنطقة اخل�سراء لق�سف �ساروخي 
اأدى اإىل جرح ع�سرة اأ�سخا�ص، قبيل 

اجلل�سة.
ال�سابق  ال������زي�����ر  ر����س���ي���د،  وي����ع����ّد 
مر�سح  ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي،  وامل��ه��ن��د���ص 
ا�سمه  خ��رج  منق�سم،  بلد  يف  ت�س�ية 
اإىل ال�اجهة من جديد يف اللحظة 
الأخرية ويف وقت تريد فيه الق�ى 
امل�����ال����ي����ة لإي����������ران وال�����ت�����ي متلك 
الأغلبية يف الربملان ت�سريع العملية 

ال�سيا�سية وت�سكيل حك�مة.
ومنذ النتخابات الت�سريعية يف 10 
مل   ،2021 اأكت�بر  الأول  ت�سرين 
تتمكن الأطراف ال�سيا�سية النافذة 
من التفاق على ا�سم رئي�ص جديد 
جديد  رئي�ص  وتعيني  للجمه�رية 
عديدة  مفاو�سات  رغ��م  للحك�مة، 

يف ما بينها.
الأزم�������ة اخل�����الف بني  ويف ���س��ل��ب 
الكبريين:  ال�سيعيني  املع�سكرين 

تق��ص  ال��ه��ج��م��ات  ه����ذه  م��ث��ل  اأن 
يف  العراق  وحتا�سر  الدميقراطية 

دائرة دائمة من العنف.
وبعد ثالث حماولت فا�سلة، جنح 
بانتخاب  اأخ���رياً  ال��ع��راق��ي  ال��ربمل��ان 
من�سب  وه����  للجمه�رية،  رئ��ي�����ص 
اإىل  خم�س�ص  كبري  حد  اإىل  �سريف 

الأقلية الكردية.
انتخب  ثانية،  وبعد ج�لة ت�س�يت 
ر�سيد ال�زير ال�سابق للم�ارد املائية 
وال�������ذي ي��ن��ت��م��ي ل���ل���ح���زب الحت�����اد 
ال�طني الكرد�ستاين، اأحد احلزبني 
لالأقلية  امل���م���ث���ل���ني  ال���رئ���ي�������س���ي���ني 
نائباً،   162 ب���اأ����س����ات  ال���ك���ردي���ة، 
الرئي�ص  ملناف�سه  �س�تاً   99 مقابل 

املنتهية وليته برهم �سالح.
اخلمي�ص  ك��ّل��ف  ج��دي��د  ت��ط���ر  ويف 
ال�زير  ال�������س����داين،  ���س��ي��اع  حم��م��د 
ت�سكيل  ل��دورت��ني،  والنائب  ال�سابق 
بعد عام  العراق  حك�مة جديدة يف 

من ال�سلل ال�سيا�سي.
واأعرب ال�س�داين عن اأمله بت�سكيل 
وق�����ت، يف حديث  ب���اأق���رب  ح��ك���م��ة 
ل�سحافيني، فيما هّناأ رئي�ص ال�زراء 
املنتهية وليته م�سطفى الكاظمي، 
ال�س�داين بتكليفه ت�سكيل احلك�مة 

العراقية اجلديدة

والإطار  جهة،  من  ال�سدري  التيار 
عّدة  ك��ت��اًل  ي�����س��ّم  ال���ذي  التن�سيقي 
بزعامة  ال��ق��ان���ن  دول����ة  بينها  م��ن 
رئي�ص ال�زراء الأ�سبق ن�ري املالكي 
وكتلة الفتح املمثلة لف�سائل احل�سد 

ال�سعبي.
ويف انعكا�ص حلالة الت�تر، تعر�ست 
ت�سّم  ال���ت���ي  اخل�������س���راء،  امل��ن��ط��ق��ة 

م����ؤ����س�������س���ات ح���ك����م���ي���ة و����س���ف���ارات 
اأجنبية، ف�ساًل عن اأحياء جماورة، 
كاتي��سا،  �س�اريخ  بت�سعة  لق�سف 

قبيل اجلل�سة اخلمي�ص.
واأ���س��ي��ب ع�����س��رة اأ���س��خ��ا���ص بجروح 
تتبنها  مل  التي  ال�سربات  ه��ذه  يف 
اأي ج��ه��ة، وف���ق م�����س��در اأم��ن��ي، من 
ب��ي��ن��ه��م ���س��ت��ة م���ن ع��ن��ا���س��ر الأم����ن، 

و4 مدنيني اأ�سيب�ا ب�ساروخ �سقط 
بحّي جماور للمنطقة اخل�سراء.

ون������ددت ال�����س��ف��رية الأم���ريك���ي���ة يف 
بغداد األينا رومان�فك�سي بالق�سف، 
داع���ي���ًة يف ت��غ��ري��دة ال��ع��راق��ي��ني اإىل 
ال�سيا�سية  اإيجاد حل�ل خلالفاتهم 
ول��ت��ح��ق��ي��ق م��ط��ال��ب��ه��م م���ن خالل 
م�سيفًة  فقط،  ال�سلمية  ال��سائل 

ت�سهيل العملية هذا العام من خالل 
اإمكانية احل�ار عرب الإنرنت.

وم��ع ذل��ك، يف ال��غ��ال��ب، يتم حتديد 
ج����������دول اأع�������م�������ال ه��������ذا امل������ؤمت�����ر 
للمركزية  امل��ارك�����س��ي  امل��ب��داأ  -ب��ا���س��م 
قيادة  ق���ب���ل  -م�����ن  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
احل����زب. وه��ك��ذا مت ت��ط���ي��ر اخلط 
امل�ؤمتر  حتى  ال�سني  �ستتبعه  ال��ذي 

القادم، املقرر عقده عام 2027، من 
قبل 22 ع�سً�ا يف املكتب ال�سيا�سي، 
مب�����س��اع��دة ك��ب��ار امل�����س���ؤول��ني. ك��ل ما 
كثب،  عن  مراقبته  يتم  يقرح�نه 
تاأتي  به  وامل��ب��ادرة  ب�ساأنه،  والتحكيم 
الأمني  قبل  م��ن  الأح��ي��ان  بع�ص  يف 

العام �سي جني بينغ وفرقه.
)التفا�سيل �ص13(
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حتميا اإىل حرب عاملية ثالثة«.
واأ������س�����اف: ع��ل��ى م���ا ي���ب���دو، ه����ذا ما 
لإح�������داث �سجيج  ع���ل���ي���ه..  ي���ع����ل����ن 
اأنف�سهم  اإىل  النتباه  ولفت  اإعالمي 

مرة اأخرى.
كما كرر فينيديكت�ف امل�قف الرو�سي 
م�ساعدته  خ���الل  م���ن  ال���غ���رب،  ب����اأن 
“طرف  اأن�����ه  اإىل  ي�����س��ري  اأوك����ران����ي����ا، 

مبا�سر يف ال�سراع«.
اأن ثّمة عقبات تقف  ويرى مراقب�ن 
حلف  يف  اأوكرانيا  ع�س�ية  طريق  يف 
�سمال الأطل�سي، بعدما طلب الرئي�ص 
زيلين�سكي  ف���ل���دمي��ري  الأوك������راين 

تعجيل قب�ل طلب بالده بالنات�.
وجاء الطلب الأوكراين كرد فعل على 
فالدميري  ال��رو���س��ي  الرئي�ص  ت�قيع 
ب�تني وثيقة �سم مناطق ل�غان�سك 
وزاب�ريجيا  وخ��ري���س���ن  ودونيت�سك 

الأوكرانية اإىل بالده.
وق�������ال زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي: ن���ت���خ���ذ ق������رارا 
اأوكرانيا  تر�سح  ت�قيع  ع��رب  حا�سما 
حلف  اإىل  العاجل  الن�سمام  بهدف 
داع����ي����اً جمل�ص  الأط���ل�������س���ي،  ����س���م���ال 
الأمن الق�مي الأوك��راين اإىل تعزيز 
اأوكرانيا  ل��دع��م  ال�����دويل  ال��ت��ح��ال��ف 

مل�اجهة قرارات ال�سم الرو�سية.
فيما قال الرئي�ص الفرن�سي اإميان�يل 
ماكرون، اخلمي�ص، اإن بالده ل تريد 

م�����س��ددا على م�ساعدة  ع��امل��ي��ة،  ح��رب��ا 
اأوكرانيا على املقاومة اأمام رو�سيا.

�ساعات من  م��اك��رون بعد  ك��الم  ج��اء 
الأمن  جمل�ص  اأم���ني  ن��ائ��ب  ت�سريح 
فينيديكت�ف،  األ��ك�����س��ن��در  ال��رو���س��ي، 
باأن  لالأنباء،  الر�سمية  تا�ص  ل�كالة 
اإىل حلف  اأوك���ران���ي���ا  ان�����س��م��ام  ق��ب���ل 
اإىل حرب  ي���ؤدي  �سمال الأطل�سي قد 

عاملية ثالثة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��دع��م الأمريكي 
وال���غ���رب���ي ال����دائ����م لأوك����ران����ي����ا، اإل 

للنات�  ك��ي��ي��ف  ان�����س��م��ام  م�����س��األ��ة  اأن 
اإذ قال  ف��ع��ل خم��ت��ل��ف،  ب����رد  ُق���ب��ل��ت 
الأمريكي  الق�مي  الأم���ن  م�ست�سار 
اأن  تعتقد  ب��الده  اإن  �س�ليفان  جيك 
احللف  اإىل  اأوكرانيا  ان�سمام  عملية 
وقت  يف  ت��ت��م  اأن  ي��ج��ب  ال��ع�����س��ك��ري 

خمتلف.
ال�سيا�سة  م�س�ؤول  حذر  بروك�سل  ويف 
اخل����ارج����ي����ة يف الحت�������اد الأوروب��������ي 
ج�زيب ب�ريل م��سك� اخلمي�ص من 
من  جي�سها  على  الق�ساء  �سيتم  اأن��ه 

جراء الرد الع�سكري الغربي يف حال 
ب�تني  ف��الدمي��ري  الرئي�ص  ا�ستخدم 

اأ�سلحة ن�وية �سد اأوكرانيا.
وح����ذر الأم�����ني ال���ع���ام حل��ل��ف �سمال 
�ست�لتنربغ  ين�ص  )النات�(  الأطل�سي 
رو���س��ي��ا م��ن ع���اق��ب وخ��ي��م��ة يف حال 
ع��ل��ى جارتها  ن����وي���ا  ���س��ن��ت ه��ج���م��ا 

امل�الية للغرب.
وقال لن نتحدث عن الطريقة التي 
�سرند بها بال�سبط، لكن هذا بالطبع 

�سيغري طبيعة النزاع ب�سكل جذري.

•• عوا�شم-وكاالت:

يبدو اأن الق�ات الرو�سية التي �سجلت 
املا�سية  الأ����س���اب���ي���ع  خ����الل  ت���راج���ع���اً 
يف  ل�سيما  الأوك��ران��ي��ة  الق�ات  ب�جه 
اأوكرانيا وجن�بها، بداأت  �سمال �سرق 

ت�ستعيد زخمها تدريجيا.
م�����س��ارف باخم�ت  ع��ل��ى  ب���ات���ت  ف��ق��د 
بعدما �سيطرت على قريتني بالقرب 
الق�ات  اأع���ل���ن���ت  م���ا  ب��ح�����س��ب  م��ن��ه��ا، 
امل�الية لرو�سيا يف منطقة دونيت�سك 

اأم�ص اخلمي�ص.
وق�����ال امل���ق���ات���ل����ن الن��ف�����س��ال��ي���ن يف 
دون��ي��ت�����س��ك ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ت��ل��غ��رام اإن 
ال����ق�����ات ال���رو����س���ي���ة ���س��ي��ط��رت على 
قريتي اأوبيتني واإيفانغراد ال�اقعتني 
مبا�سرة بجن�ب باخم�ت، تلك املدينة 
التي يحاول الرو�ص منذ اآب اأغ�سط�ص 

املا�سي ال�سيطرة عليها
اأم�������ني  ن������ائ������ب  ق����������ال  ذل������������ك،  اإىل 
األك�سندر  ال��رو���س��ي،  الأم����ن  جم��ل�����ص 
الر�سمية  تا�ص  ل�كالة  فينيديكت�ف، 
ان�سمام  قب�ل  اإن  اخلمي�ص  لالأنباء 
الأطل�سي  �سمال  حلف  اإىل  اأوك��ران��ي��ا 

قد ي�ؤدي اإىل حرب عاملية ثالثة، 
ق�له  فينيديكت�ف  عن  تا�ص  ونقلت 
يف مقابلة اإن “كييف تدرك جيدا اأن 
ت�سعيدا  �ستعني  اخل��ط���ة  ه��ذه  مثل 

اأوكرانيا ورو�شيا تعلنان تباداًل 
لع�شرين اأ�شريا من كل طرف 

•• كييف -اأ ف ب:

اأع��ل��ن��ت اأوك���ران���ي���ا ورو���س��ي��ا اإج����راء 
 20 تبادل جديد لالأ�سرى ي�سمل 
�سخ�ساً من كل طرف، بعد ي�مني 
الن�ع  اأخ��رى من ه��ذا  على عملية 

بني كييف وم��سك�.
الرئا�سة  م���ك���ت���ب  م����دي����ر  وق�������ال 
الأوك���ران���ي���ة اأن���دري���ه ي��رم��اك على 
لل�سجناء،  ج��دي��د  ت���ب���ادل  ت��ل��غ��رام 
م�سيفاً  ج���دي���دة،  ف���رح  وحل���ظ���ات 

جنحنا باإطالق 20 �سخ�ساً.
املقاتلني  ه�����������ؤلء  ب�����ني  وم����������ن   
الع�سرين 14 ع�سكرياً من الق�ات 
اأع�ساء  و4  الأوك��ران��ي��ة،  امل�سلحة 
م��ن ال��دف��اع الإق��ل��ي��م��ي، وع�س� يف 
احلر�ص ال�طني وع�س� يف الق�ات 

البحرية الأوكرانية.
واأكد يرماك اأن من بينهم َمن كان 
اأولينيفكا  يف  ال��رو���ص  يحتجزهم 
دونيت�سك(  م��ن��ط��ق��ة  يف  )���س��ج��ن 
منطقتي  يف  حم��ت��ل��ة  م��ن��اط��ق  ويف 

زاب�ريجيا وخري�س�ن.
اجل����ن�����د  اأن  ي�����رم�����اك  واأو��������س�������ح 

املحررين يجرون فح��سا طبية.
واأك��دت وزارة الدفاع الرو�سية من 
رو�سياً  اأن ع�سرين ع�سكرياً  جهتها 
الأوكرانية  الأرا����س���ي  م��ن  ع����ادوا 
التي ت�سيطر عليها كييف، وفق ما 

نقلت وكالت رو�سية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ع���ق���دت ال���ل���ج���ن���ة ال����ط���ن���ي���ة حل���ق����ق الإن���������س����ان يف 
م��ق��ر دي�����ان ال��رئ��ا���س��ة اج��ت��م��اع��ه��ا ال��ث��ام��ن برئا�سة 
امل�ست�سار  قرقا�ص،  حممد  بن  اأن���ر  الدكت�ر  معايل 
رئي�ص  الدولة،  رئي�ص  ال�سم�  ل�ساحب  الدبل�ما�سي 
اللجنة، وم�ساركة اأع�ساء اللجنة من اجلهات املعنية 
يف الدولة، حيث ا�ستعر�ص الجتماع م�ستجدات �سري 
اإعداد التقرير ال�طني الرابع لال�ستعرا�ص الدوري 
ال�����س��ام��ل حل��ق���ق الإن�������س���ان، وم��ت��اب��ع��ة ���س��ري تنفيذ 
اعتمادها  اإط���ار  يف  ال��دول��ة  قبلتها  التي  الت��سيات 
لتقريرها ال�طني الثالث يف جمل�ص حق�ق الإن�سان 

خالل ي�ني� 2018.
واطلع معايل الدكت�ر قرقا�ص خالل الجتماع على 
اللجنة  ع��ن  املنبثقة  التنفيذية  ال��ع��م��ل  ف���رق  ع��م��ل 

واأك��د على  ال�طني،  التقرير  اإع��داد  ملتابعة  ال�طنية 
حلق�ق  ال�طنية  للهيئة  ال��ت�����س��اوري  ال���دور  اأه��م��ي��ة 
باري�ص،وم�ؤ�س�سات  مل��ب��ادئ  وف��ق��اً  امل��ن�����س��اأة  الإن�����س��ان، 
وجمعيات املجتمع املدين يف الدولة يف اإعداد التقرير 
الدورية  امل��راج��ع��ة  اإط����ار  يف  وم�ساهماتها  ال���ط��ن��ي 
ال�ساملة حلق�ق الإن�سان يف كافة مراحلها. كما اطلع 
معاليه على ور�ص العمل التخ�س�سية املقرر تنظيمها 
الرابع حلق�ق  ال�طني  للتقرير  التح�سري  اإط��ار  يف 

الإن�سان.
حلق�ق  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  جت���در 
يف  ال����زراء  جمل�ص  قبل  من  اأن�سئت  والتي  الإن�سان 
اأكت�بر 2019 مبثابة الآلية التن�سيقية بني جميع 
وهي  الإن�سان،  حق�ق  ب�س�ؤون  املعنية  الدولة  اأجهزة 
ت�سرف �سمن مهامها على متابعة التقرير ال�طني 

للمراجعة الدورية ال�ساملة حلق�ق الإن�سان.

•• اأبوظبي -وام:

الك�نغر�ص"  �سفراء  "ملتقى  لالإعالم  العاملي  للك�نغر�ص  العليا  اللجنة  نظمت 
مقر  يف  وذل��ك  املحت�ى  و�سناع  الجتماعي  الت�ا�سل  من�سات  م�ؤثري  بح�س�ر 

وكالة اأنباء الإمارات "وام" بالعا�سمة اأب�ظبي.
من�سات  دور  ملناق�سة  ل��الإع��الم  العاملي  الك�نغر�ص  �سفراء  ملتقى  تنظيم  ج��اء 
الذي  ال���دويل  ب��احل��دث  التعريف  يف  واإ���س��راك��ه��ا  والجتماعي  الرقمي  الإع���الم 
الرائدة عاملياً  الإم��ارات  العامل مبا يتما�سى مع مكانة  اإىل  اأب�ظبي  ينطلق من 
فعاليات  اأب�ظبي  ل�ست�سافة  ال�ستعدادات  اإط��ار  يف  وذل��ك  املجالت  خمتلف  يف 
ينعقد  الذي  لالإعالم  العاملي  الك�نغر�ص  وم�ؤمتر  معر�ص  من  الأوىل  الن�سخة 
حتت رعاية �سم� ال�سيخ من�س�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص ال�زراء 
وزير دي�ان الرئا�سة يف الفرة من 15 حتى 17 ن�فمرب املقبل والذي تنظمه 
"جمم�عة اأدنيك" بالتعاون مع وكالة اأنباء الإمارات “وام” ل�ستك�ساف و�سياغة 

م�ستقبل قطاع الإعالم واآفاقه امل�ستقبلية.

الإمارات  اأنباء  وكالة  عام  الري�سي مدير  �سعادة حممد جالل   .. امللتقى  ح�سر 
"وام" رئي�ص اللجنة العليا املنظمة للك�نغر�ص العاملي لالإعالم وخليفة القبي�سي 
املدير التنفيذي التجاري يف مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�ص التابع ل� "جمم�عة 

الإعالميني. من  "اأدنيك" وعدد 
يف بداية امللتقى رحب �سعادة حممد جالل الري�سي بجميع احل�س�ر .. م�ؤكداً اأن 
ت�جيهات ودعم القيادة الر�سيدة ت�سكل خارطة طريق مل�ا�سلة حتقيق الإجنازات 
والتميز يف خمتلف املجالت ل �سيما الإعالم الذي يلعب دوراً ا�سراتيجياً يف نقل 

ر�سالة الإمارات احل�سارية والتنم�ية والإن�سانية اإىل العامل.
ي�ست�سيفها احلدث  التي  الرئي�سة  الفعاليات  اأمام احل�س�ر  �سعادته  وا�ستعر�ص 
25 دول��ة وامل�ؤمتر  150 عار�سا من  ال��ذي ي�سم  ال��دويل واملتمثلة يف املعر�ص 
18 دولة وور�ص العمل التي ي�سل عددها  170 متحدثاً من  الذي ي�ست�سيف 

اإىل 27 ور�سة عمل متخ�س�سة.
ال�سرق  منطقة  م�ست�ى  على  ن���ع��ه  م��ن  الأول  يعد  امل���ؤمت��ر  اإن  �سعادته  وق���ال 
الأو�سط من خالل جل�سات تتعلق ب�سناعة الإعالم والت�ا�سل الرقمي والذكاء 

ال�سطناعي والتقنيات املتقدمة والبتكار، كما يغطي امل�ؤمتر جل�سات متخ�س�سة 
الت�ا�سل  والتلفزي�ن والإنرنت وم�ؤثري  والإذاعة  ال�سحافة  تتناول م�ا�سيع 
لل�سركات  املتخ�س�ص  امل��ع��ر���ص  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ط��اق  على  الج��ت��م��اع��ي 
الإعالمية والتقنيات واملن�سات الجتماعية واحلل�ل الرقمية والربامج الذكية 

مب�ساركة كربيات ال�سركات العاملية.
لالإعالم  العاملي  الك�نغر�ص  ا�ست�سافة  اإىل  الري�سي  �سعادة حممد جالل  واأ�سار 
�سل�سلة من ور�ص عمل التفاعلية لطلبة كليات الإعالم واملتخ�س�سني وامل�ه�بني 
اإطار من التعلم واملحاكاة ل�سقل املهارات وتنمية  واملهتمني و�سناع املحت�ى يف 
القدرات با�ستخدام اأحدث الأ�ساليب املعرفية والأدوات التدريبية التي �سيقدمها 

نخبة من املتدربني الدوليني.
العاملي  الك�نغر�ص  وم���ؤمت��ر  معر�ص  اإن   " القبي�سي:  خليفة  ق��ال  جانبه  م��ن 
لالإعالم ي�سكل من�سة دولية ت�ستقطب قادة قطاع الإعالم واخلرباء وامل�ؤثرين 
على من�سات الت�ا�سل الجتماعي و�سناع املحت�ى لر�سم م�ستقبل قطاع الإعالم 

وا�ست�سراف الت�جهات العاملية يف هذا املجال ال�سراتيجي."

والتي  امل�ؤ�س�سية اجلديدة  ه�يتها  اأدنيك م�ؤخراً  " اأطلقت جمم�عة   : واأ�ساف 
للتاأكيد  وذل��ك  ال�اعدة،  القطاعات  من  عدد  وم�ستقبل  ب�اقع  للنه��ص  تهدف 
وتاأتي  املنطقة،  يف  الأعمال  �سناعة  لقطاع  كعا�سمة  اأب�ظبي  اإم��ارة  مكانة  على 
لنقل  والرامية  املقبلة  اخلم�سني  ل��الأع���ام  الر�سيدة  القيادة  روؤى  مع  متا�سياً 
وت�طني املعرفة يف القطاعات احلي�ية وال�اعدة مبا فيها قطاع الإعالم. حيث 
تق�م فرق العمل يف جمم�عة اأدنيك بالتن�سيق مع وكالة اأنباء الإم��ارات وبقية 
امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية املتخ�س�سة يف هذا القطاع احلي�ي لإجناح الفعالية 
ال�سعيدين  على  الدولة  ومكانة  ب�سمعة  يليق  ال��ذي  بال�سكل  واإخراجها  الهامة 
الإقليمي والدويل." وتقدم القبي�سي بال�سكر جلميع احل�س�ر يف ملتقى �سفراء 
الك�نغر�ص العاملي لالإعالم .. م�ؤكدا دورهم الهام يف اإجناح احلدث ونقل ر�سالته 
اإىل العامل مبا ميلك�ن من مهارات يف �سناعة حمت�ى اإعالمي اإبداعي وهادف.

فر�ص  ملناق�سة  من�سة  الإعالمية  للم�ؤ�س�سات  ي�فر  ال��دويل  احلدث  اأن  واأو�سح 
م�ست�ى  على  الإع���الم  قطاع  تط�ر  دف��ع  �ساأنها  م��ن  التي  وال�����س��راك��ات  التعاون 

العامل.

•• دبي -وام:

اأب�ظبي  خ��دم��ات  م��ن��ظ���م��ة  اأط��ل��ق��ت 
احلك�مية امل�حدة "مت"، بالتعاون مع 
باأب�ظبي ممثلة  املجتمع  تنمية  دائرة 
مب�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم، 
رح��ل��ة مت��ك��ني اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م �سمن 

منظ�مة "مت" امل�حدة.
امل�����س��اه��م��ة يف  اإىل  ال���رح���ل���ة  وت���ه���دف 
تنفيذ ا�سراتيجية اأب�ظبي لأ�سحاب 
الهمم �سمن حم�ر ال��س�ل ال�سامل 
رقمية  رح����ل����ة  ت�����ف����ري  خ������الل  م�����ن 
متكاملة لأ�سحاب الهمم متكنهم من 
املخ�س�سة  امل��زاي��ا  كافة  على  الط��الع 
وامل�ساركة  ع��ل��ي��ه��ا،  وال���ت���ق���دمي  ل��ه��م 
واكت�ساف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  الأن�����س��ط��ة  يف 
الدعم،  وطلب  ال�ست�سارية  اخلدمات 
والبحث عن ال�ظائف والتقدم اإليها، 
بالإ�سافة اإىل ال�ستفادة من اخلدمات 
اأ�سحاب  ت��ع��ل��ي��م  مب����راك����ز  اخل���ا����س���ة 

الهمم.
وتقدم رحلة " متكني اأ�سحاب الهمم" 
اأب�ظبي  خ���دم���ات  م��ن��ظ���م��ة  ���س��م��ن 
احلك�مية امل�حدة "مت" جمم�عة من 
الهمم  لأ���س��ح��اب  الرقمية  اخل��دم��ات 
اأم�رهم،  وت�سهيل  عليهم  للتي�سري 
اأف�����س��ل م�����س��ت���ي��ات اخلدمة  وت����ف���ري 
ال�سعادة  حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  ل��ه��م، 
لالأ�سخا�ص  امل��ج��ت��م��ع��ي  وال���ت���م���ك���ني 
م��ن اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، ورف���ع م�ست�ى 

فاعليتهم داخل املجتمع.
وج���اء اإط���الق ه��ذه ال��رح��ل��ة الرقمية 
اأب�ظبي  �سمن م�ساركة جناح حك�مة 
للتقنية  ال��ع��امل��ي  جيتك�ص  معر�ص  يف 
دبي  م��رك��ز  ي��ق��ام يف  وال����ذي   2022
التجاري العاملي يف الفرة من 10 – 

.2022 اأكت�بر   14
وي����اأت����ي اإط������الق ه����ذه ال���رح���ل���ة حتت 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  وم���ت���اب���ع���ة  اإ������س�����راف 
اأب�ظبي،  اإم��ارة  الرقمية يف  للحك�مة 
اإىل  الرامية  جه�دها  �سياق  يف  وذل��ك 
الرقمي  التح�ل  اإط��ار ح�كمة  تفعيل 
ع���ل���ى م�������س���ت����ى ح���ك����م���ة اأب����ظ���ب���ي، 
وحتقيق نقلة ن�عية يف مفه�م تقدمي 
نح�  والن��ت��ق��ال  اخل��دم��ات احلك�مية 

امل�ستقبل الرقمي.
برعاية  الرحلة  ه��ذه  اإط���الق  وج���رى 
باأب�ظبي  امل���ج���ت���م���ع  ت��ن��م��ي��ة  دائ��������رة 
لأ�سحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي������د  وم����ؤ����س�������س���ة 
الهمم، وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة التنمية 
واملعرفة،  التعليم  ودائ����رة  الأ���س��ري��ة، 
وه���ي���ئ���ة امل���������ارد ال���ب�������س���ري���ة، ودائ������رة 
لالإ�سكان،  اأب���ظ��ب��ي  وهيئة  ال�سحة، 

وهيئة اأب�ظبي الرقمية، وفزعة.
واأ�����س����اد ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ص ح��م��د علي 
املجتمع  تنمية  دائ��رة  وكيل  الظاهري 
تقدمه  "مت" وما  اأب�ظبي، مبن�سة   -
م��ن خ��دم��ات وح��ل���ل رق��م��ي��ة مبتكرة 
كافة،  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  اإىل  ل��ل������س���ل 
وم�����س��اع��دت��ه��م ل��ل������س���ل اإل��ي��ه��ا بكل 

هيئة  جه�د  مثمناً  و�سه�لة،  �سال�سة 
امل�ستقبل  قيادة  يف  الرقمية،  اأب�ظبي 
تاأتي  ل��ذا  اأب���ظ��ب��ي،  اإم���ارة  الرقمي يف 
الهمم،  اأ�سحاب  متكني  رحلة  خدمة 
ك����اح���دة م���ن امل����ب����ادرات ال��ت��ي تندرج 
اأب�ظبي  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
 ،2024-2020 ال��ه��م��م  لأ���س��ح��اب 
ع������رب حم��������ر ال������������س������ل ال�������س���ام���ل 
الإلكرونية  واخل���دم���ات  ل��الأن��ظ��م��ة 
واملعل�مات،  والت�������س���الت  وال��ذك��ي��ة 
وذلك يف �سبيل متكني اأ�سحاب الهمم 
من ال��س�ل اإىل اخلدمات التي تلّبي 
احتياجاتهم بطريقة مهّيئة ومي�ّسرة 
ا���س��ت��ق��الل��ي��ت��ه��م، دجمهم  ي���ع���ّزز  مّم����ا 
للفر�ص  املتكافئ  ال��س�ل  يف  وحّقهم 

واخلدمات.
اأب�ظبي  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  اأن  واأ����س���اف 
حت�يل  اإىل  ت�سعى  ال��ه��م��م  لأ���س��ح��اب 
مهيئة  م��دي��ن��ة  اإىل  اأب����ظ���ب���ي  اإم������ارة 
الهمم عرب ت�فري  وداجم��ة لأ�سحاب 
دعم  �سبيل  يف  الح��ت��ي��اج��ات  خمتلف 
العي�ص  �سبل  وت�فري  الهمم  اأ�سحاب 
ال���ك���رمي ت���اأك���ي���داً ع��ل��ى اأن���ه���م ج����زء ل 
ولهم  املجتمعي،  الن�سيج  م��ن  يتجزاأ 
دور كبري يف عملية التنمية امل�ستدامة 

وال�ساملة يف املجتمع.
واأك����د ���س��ع��ادت��ه ح��ر���ص ال���دائ���رة على 
التعاون مع ال�سركاء اأ�سحاب العالقة 
يف ال�سراتيجية للم�ساهمة يف تعزيز 
دم�����ج ومت���ك���ني اأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م يف 

الرقمية  فيها  مب��ا  امل��ج��الت  خمتلف 
والتقنية لرفع ج�دة حياتهم، والذي 
الأ�سا�سي  ال��ه��دف  حتقيق  ���س��اأن��ه  م��ن 
ملجتمع  ن����اة  ت�سكيل  يف  ر�سالتنا  م��ن 
مت�سامح وحا�سن جلميع الفئات، مما 
داجمة  مدينة  اأب�ظبي  اإم���ارة  يجعل 

ومهيئة لأ�سحاب الهمم.
اأع��رب �سعادة عبداهلل عبد  من جهته، 
العايل احلميدان الأمني العام مل�ؤ�س�سة 
زاي�����د ال��ع��ل��ي��ا لأ����س���ح���اب ال��ه��م��م عن 
�سعادته باإطالق رحلة متكني اأ�سحاب 
وقال:  “مت”،  منظ�مة  �سمن  الهمم 
اإط��ار حر�ص  الرحلة يف  اإط��الق  ياأتي 
امل���ؤ���س�����س��ة ع��ل��ى حت�����س��ني ج�����دة حياة 
اأ�سحاب الهمم وت�فري كافة اخلدمات 
والت�سهيالت ومتكينهم من احل�س�ل 
اإىل  و�س�ًل  و�سال�سة،  ب�سه�لة  عليها 
يعتز  م��ت��الح��م  جم��ت��م��ع  يف  متكينهم 
ب��ه���ي��ت��ه وان��ت��م��ائ��ه م��ن خ���الل ت�فري 
بيئة �ساملة تدمج يف ن�سيجها خمتلف 

فئات و�سرائح املجتمع".
واأكد اأن م�ؤ�س�سة زايد العليا كم�ؤ�س�سة 
اأ�سحاب  وتاأهيل  رعاية  عن  م�س�ؤولة 
اأ�سد  اأب�ظبي حتر�ص  اإم��ارة  الهمم يف 
احلر�ص باإ�سراف ومتابعة �سم� ال�سيخ 
خالد بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص 
كل  اإىل  اخلدمة  و�س�ل  على  الإدارة، 
باحث  ك���ل  واإىل  اأب����ظ���ب���ي،  يف  م���ق��ع 
عنها من امل�اطنني واملقيمني بطريقة 
مي�سرة واآمنة ويف ا�سرع وقت، واأطلقت 

واخلطط  ال����ربام����ج  م����ن  جم���م����ع���ة 
مع  تتما�سى  التي  الرقمية  واملبادرات 
ا�سراتيجية الإمارة لأ�سحاب الهمم.
ال�����دك�����ت������ر حممد  ������س�����ع�����ادة  وق����������ال 
عبداحلميد الع�سكر، مدير عام هيئة 
اأب�ظبي الرقمية: "ياأتي تقدمي "رحلة 
مع  الهمم" بالتعاون  اأ�سحاب  متكني 
احل��ك���م��ي��ة يف  اجل��ه��ات  م��ن  �سركائنا 
اأب�ظبي وذلك يف اإطار ال�سعي الدائم 
لتح�سني جتربة املتعاملني من خالل 
تب�سيط اخلدمات احلك�مية الرقمية 
ع����رب ج�����ان����ب احل����ي����اة امل��خ��ت��ل��ف��ة – 
والدعم  والأع��م��ال  وال�سحة  التعليم 
من  ومتكينهم  وغ��ريه��ا،  الجتماعي 
ال�سه�لة  مب��ن��ت��ه��ى  اإل��ي��ه��ا  ال��������س����ل 
والي�سر، ما ي�سهم يف تعزيز ج�دة حياة 
املجتمع، وامل�ساهمة يف ت�سريع م�سرية 

التح�ل الرقمي يف الإمارة.

“من خالل تقدمي  الع�سكر:  واأ�ساف 
حل�ل  من  تت�سمنه  وما  الرحلة  هذه 
امل�ساهمة  اإىل  ن�سعى  مبتكرة،  رقمية 
الهمم من تخطي  اأ�سحاب  يف متكني 
احلك�مية  اجله�د  ودع��م  التحديات، 
ال���رام���ي���ة اإىل ت��ع��زي��ز ان��دم��اج��ه��م يف 

املجتمع”.
"متكني اأ�سحاب الهمم"  وتاأتي رحلة 
�سجل  اإىل  ت�����س��اف  ج��دي��دة  ك��م��ب��ادرة 
ال���ت���ي قدمتها  امل����ب����ادرات  م���ن  ح���اف���ل 
الهمم،  لأ����س���ح���اب  "مت"  م��ن��ظ���م��ة 
"مت  ك���ان م��ن �سمنها م��ب��ادرة  وال��ت��ي 
ال�سن"  وك��ب��ار  الهمم  لأ�سحاب  تهتم 
ح�س�ل  ت�����س��ه��ي��ل  اإىل  ه��دف��ت  وال���ت���ي 
اأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م ع���ل���ى اخل����دم����ات 
احل��ك���م��ي��ة ع���رب ال������س���ل اإل��ي��ه��م يف 
اأب�ظبي،  اإم�����ارة  يف  اإق��ام��ت��ه��م  اأم���اك���ن 
اإىل  وخدمة "�سيارة مت" والتي تهدف 

وكبار  الهمم  اأ���س��ح��اب  اإىل  ال������س���ل 
ال�سن واملقيمني القاطنني يف الأماكن 
مل�ساعدتهم يف امتام  البعيدة جغرافياً 
منظ�مة  عرب  احلك�مية  معامالتهم 
جمهزة  ال�سيارة  ت��ك���ن  حيث  "مت"، 
باأحدث املعدات التقنية احلديثة وفقا 
لأرقى املعايري العاملية، بالإ�سافة اإىل 
تتمثل  ال��ذي��ن  املخت�سني  م��ن  ف��ري��ق 
الهمم  اأ�سحاب  م�ساعدة  يف  مهمتهم 
ع��ل��ى اإجن����از اخل���دم���ات احل��ك���م��ي��ة يف 
ال�سه�لة  ومبنتهى  اإق��ام��ت��ه��م  اأم��اك��ن 

والي�سر.
جدير بالذكر اأن منظ�مة "مت" تعترب 
الأ���س��ا���س��ي��ة لتحقيق  ال��رك��ائ��ز  اإح����دى 
تقدمي  يف  اأب���ظ��ب��ي  حك�مة  تطلعات 
خدمات حك�مية متط�رة واأكر كفاءة 
وامل�ستثمرين  واملقيمني  للم�اطنني 
"مت"  منظ�مة  متّكن  حيث  وال����زوار، 

املتعاملني من ال��س�ل اإىل اخلدمات 
احلك�مية يف اإمارة اأب�ظبي من خالل 
ت�سم  م���ح��دة  رئي�سية  ق��ن���ات  اأرب����ع 
وتطبيق  ���س��ام��ل  اإل����ك����روين  م����ق���ع 
اأب�ظبي  حك�مة  ات�سال  ومركز  ذك��ي 

ومراكز مت خلدمة املتعاملني.
وقد جرى م�ؤخراً الإعالن عن اأحدث 
اأ�سبحت  اإجن��ازات منظ�مة مت، حيث 
اخلدمات احلك�مية يف اإمارة اأب�ظبي 
عرب   100% بن�سبة  رق��م��ي��اً  متاحة 
املتعامل�ن  ليتمكن  امل�حدة  قن�ات مت 
م��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن اأك���ر م��ن 700 
اأكر  تقدمها  متكاملة  رقمية  خدمة 
33 جهة حك�مية عرب منظ�مة  من 
الرئي�سية  ال��ق��ن��اة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  "مت" 
جميع  لإمت���ام  للمتعاملني  وامل���ح��دة 
اإم���������ارة  احل����ك�����م����ي����ة يف  اخل������دم������ات 

اأب�ظبي.

•• دبي-وام:

احلك�مي،  الإ����س���ن���اد  دائ�����رة  اأع��ل��ن��ت 
عن  الرقمية،  اأب�ظبي  بهيئة  ممثلة 
ت���ق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ���س��راك��ة م��ع من�سة 
"�سربينكلر" لربامج وحل�ل انطباع 
املتعامل، وذلك بهدف متكني اجلهات 
اعتماد  م��ن  اأب���ظ��ب��ي  احل��ك���م��ي��ة يف 
ال���ربام���ج واحل���ل����ل لتحليل  اأح����دث 
ت�قعاتهم  وتلبية  امل��ت��ع��ام��ل  ان��ط��ب��اع 
وال����ت����ي ت���دع���م ال����ت����ج����ارب امل����ح���دة 
للمتعاملني والعمل من اأجل ت��سيع 
ن��ط��اق عمل ه��ذه ال��ربام��ج مب��ا يعزز 

م�سرية التحّ�ل الرقمي.
عائ�سة  �����س����ع����ادة  الت����ف����اق����ي����ة  وق������ع 

لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل���رزوق���ي، 
اخلدمات احلك�مية يف هيئة اأب�ظبي 
الرئي�ص  اأول���������ص،  وب������ل  ال��رق��م��ي��ة، 
�سركة  يف  ل������الإي������رادات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
من  ع��دد  بح�س�ر  وذل��ك  �سربينكلر، 
وقد  ال�سخ�سيات،  وك��ب��ار  امل�س�ؤولني 
م�ساركة  اإط������ار  يف  ال��ت���ق��ي��ع  ج����رى 
اأب�ظبي يف معر�ص جيتك�ص  حك�مة 
امل���ق���ام يف   2022 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��امل��ي 

مركز دبي التجاري العاملي.
انطباع  وح���ل����ل  ب���رام���ج  و���س��ت�����س��اه��م 
املتعاملني،  جتربة  اإث��راء  يف  املتعامل 
انطباع  حت��ل��ي��ل  خ�����الل  م����ن  وذل������ك 
واآراء املتعاملني والركيز على تلبية 

احتياجاتهم.

املبادرات  اإح��دى  ال�سراكة  هذه  وتعد 
ال���ع���دي���دة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا هيئة 
اأب���ظ��ب��ي ال��رق��م��ي��ة، وذل����ك يف اإط���ار 
الرقمي  التح�ل  ت�سريع  اإىل  �سعيها 
يف  الرئي�سية  القطاعات  خمتلف  يف 
وتعزيز  واخل��ا���ص،  ال��ع��ام  القطاعني 
وتط�ير  ال��رق��م��ي��ة  التحتية  البنية 
اإم���ارة  ل��الب��ت��ك��ار يف  ال��داع��م��ة  البيئة 
اأب�����ظ����ب����ي، مب����ا ي��ن�����س��ج��م م����ع روؤي�����ة 

القيادة الر�سيدة.
ويف هذا ال�سياق، قال �سعادة الدكت�ر 
مدير  الع�سكر،  عبداحلميد  حممد 
ع�����ام ه��ي��ئ��ة اأب����ظ���ب���ي ال���رق���م���ي���ة اأن 
للجه�د  ا���س��ت��ك��م��اًل  ت���اأت���ي  ال�����س��راك��ة 
الرقمي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ب��ن��اء  ال���رام���ي���ة 

حلك�مة اأب�ظبي.
واأ�ساف تنبع اأهمية هذه ال�سراكة مما 
�سينتج عنها من تطبيق ُنظم ح�كمة 
اأكر �سفافية وتعاونية من �ساأنها اأن 
وتفاعلهم  املتعاملني  م�ساركة  تعّزز 
ف�ساًل  ال��ق��رار،  �سنع  عمليات  ودع��م 
تعزيز فاعلية اجلهات  دوره��ا يف  عن 

احلك�مية و�سرعة ا�ستجابتها.
عائ�سة  ����س���ع���ادة  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل���رزوق���ي، 
هيئة  يف  احل����ك�����م����ي����ة  اخل������دم������ات 
على  الهيئة  تعمل  الرقمية  اأب�ظبي 
ال����ق����درات يف اجلهات  وب���ن���اء  ت��ع��زي��ز 
روؤيتنا  وتتمثل  باأب�ظبي،  احلك�مية 
يف مت��ك��ني ال��ت��ح���ل ال��رق��م��ي جلميع 

من  اأب���ظ��ب��ي  يف  احلك�مية  اجل��ه��ات 
التقنيات  اأح�����دث  ا���س��ت��خ��دام  خ���الل 
م�ست�ى  اأف�����س��ل  ل��ت��ق��دمي  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
م��ن اخل��دم��ات واحل��ل���ل احلك�مية. 
�سبرينكلر  م���ع  ���س��راك��ت��ن��ا  و���س��ت��ع��زز 
وتقدمي  ومتكني  دع��م  نح�  التزامنا 
عاملي  م�ست�ى  على  رقمية  منظ�مة 

يف اأب�ظبي.
من جهته قال راجي ت�ما�ص، الرئي�ص 
التنفيذي ل�سركة �سربينكلر لقد اأدى 
ال��رق��م��ي��ة احلديثة  ال��ق��ن���ات  ظ��ه���ر 
اإح���داث حت���ل ن�عي يف رحالت  اإىل 
م�سارات  خلقت  ف��ق��د   – امل��ت��ع��ام��ل��ني 
وف�رية  وت��ف��اع��ل��ي��ة  خم�س�سة  ع��م��ل 
ب�سكل غري م�سب�ق. ومن خالل هذه 

ال�سراكة، �ستتمكن �سركتنا من اإدخال 
التجارب  ب�����اإدارة  اخل��ا���س��ة  من�ستها 
UNified-( امل�حدة للمتعاملني

ال�س�ق  اإىل  اأكرب  ب�سرعة   )CXM
احلك�مية  اجلهات  خمتلف  مل�ساعدة 
يف اأب�����ظ����ب����ي ع���ل���ى ت���ق���دمي جت����ارب 

متعاملني �سل�سة من قناة اإىل اأخرى، 
لكل  و�سخ�سية  ف�رية  عناية  وت�فر 

عميل على نطاق وا�سع.

�شراكة بني اأبوظبي الرقمية و�شربينكلر العتماد اأحدث الربامج واحللول لتحليل انطباع املتعامل

)وام( ت�شت�شيف ملتقى �شفراء الكونغر�ض العاملي لالإعالم ملناق�شة دور موؤثري التوا�شل االجتماعي خالل احلدث الدويل

ِ)مت( تطلق رحلة متكني اأ�شحاب الهمم

•• اأبوظبي-وام:

والراثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  اأك��دت 
لي�ا  وم��زاد  مهرجان  م�سابقات  يف  الت�سجيل  اأن  اأب�ظبي  يف 
للتم�ر بدورته الأوىل متاح عرب التطبيق الذكي للمهرجان 

على اله�اتف الذكية عرب اأبل �ست�ر وج�جل بالي.
دليل  على  والط���الع  ال�سركات  ت�سجيل  التطبيق  يتيح  كما 
للم�ساركني،  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  م���ن  وغ���ريه���ا  امل���ه���رج���ان 
الفائزين  اأ���س��م��اء  وم��ع��رف��ة  امل�سابقات  نتائج  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
مبنطقة  لي�ا  مدينة  يف  ينطلق  ال��ذي  املهرجان  اأي��ام  خ��الل 
اجلاري  اأكت�بر   24 لغاية  وي�ستمر  اأكت�بر   15 يف  الظفرة 
نهيان ممثل  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان  �سم�  رع��اي��ة  حت��ت 

احلاكم يف منطقة الظفرة.
الثقافية  وال����ربام����ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  واأو����س���ح���ت 
ال�ساعة،  م��دار  على  متاح  الت�سجيل  اأن  باأب�ظبي  والراثية 
حدا،  على  م�سابقة  بكل  مرتبط  الت�سجيل  وق��ت  انتهاء  واأن 
وذلك وفق اجلدول الزمني اخلا�ص بامل�سابقات والتي ميكن 
امل�����س��ارك��ني ع��ل��ى التطبيق  الط����الع عليها م��ن خ���الل دل��ي��ل 
الذكي، والطالع كذلك على ال�سروط والتعليمات وم�اعيد 

الت�سليم.
واأك�����دت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى امل�����س��ارك��ني ����س���رورة م��ت��اب��ع��ة من�سات 
ت�ير  "تراثنا" ع��ل��ى  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���س��ل 
وان�ستغرام وفي�سب�ك، وذلك للح�س�ل على اأخر التحديثات 
الت�سليم  كم�اعيد  للتم�ر،  لي�ا  وم���زاد  مبهرجان  املتعلقة 

تفعيل  وكذلك  املعل�مات،  من  وغريها  والنتائج  والت�سجيل 
خا�سية الإ�سعارات على التطبيق ل�ستقبال ر�سائل املهرجان 

واأخر التحديثات والإعالنات املرتبط باملهرجان.
وت�ا�سل جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والراثية 
باأب�ظبي ا�ستعداداتها املكثفة لنطالق مهرجان ومزاد لي�ا 
متخ�س�سة  ومن�س�ة  �س��ق  خلق  اإىل  يهدف  وال��ذي  للتم�ر، 
لتحفي�ز اأ�سحاب املزارع لت�س��يق التم�ر الإماراتية، احلفاظ 
ع��ل��ى امل�����روث ال��ث��ق��ايف وال���زراع���ي يف ال��دول��ة والح��ت��ف��اء به، 
على  الظفرة  منطقة  ي�سع  للتم��ر  عاملي  مهرجان  تنظيم 
خارطة ال�سياحة العاملية، تبادل اخلربات بني املزارعني م�ن 
والعناية  احلديثة  ال��زراع��ة  اأ�ساليب  ح���ل  العامل  دول  كافة 

ب�سجرة النخيل.

تطبيق ذكي للت�شجيل يف مهرجان ومزاد ليوا للتمور
•• اأبوظبي –الفجر:

نظمت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���ظ��ب��ي، م��ن خ���الل م��رك��ز بلدية 
بتجنب  اجل��م��ه���ر  لت�عية  م��ي��دان��ي��ة  حملة  زاي����د،  م��دي��ن��ة 
الأر�سفة  ال�ق�ف على  العامة وجتنب  بالأ�س�ل  الإ�سرار 
اأفراد املجتمع �سمن  ا�ستهدفت كافة  الريا�سية،  واملما�سي 
القيادة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  للمركز،  ال��ن��ط��اق اجل��غ��رايف 
يف  وال��دوري��ات  امل��رور  اأب�ظبي– مديرية  ل�سرطة  العامة 

مدينة حممد بن زايد.
اإىل  اأي��ام،   4 تنفيذها على مدى  التي مت  وهدفت احلملة 

ت���ع��ي��ة ال�����س��ك��ان ب�����س��رورة واأه��م��ي��ة احل��ف��اظ ع��ل��ى املرافق 
التي  ول��الأغ��را���ص  الأم��ث��ل  بال�سكل  وا�ستخدامها  العامة 
وكفاءتها  ج���دت��ه��ا  على  يحافظ  مب��ا  اأج��ل��ه��ا،  م��ن  اأن�سئت 

ويعزز املظهر احل�ساري العام الذي تتمتع به اأب�ظبي.
باملخالفات  اجل���م���ه����ر  ت��ث��ق��ي��ف  احل��م��ل��ة  خ����الل  مت  ك��م��ا 
القان�نية التي يقع فيها البع�ص ب�سبب ا�ستخدام الأر�سفة 
ت�عية  وك��ذل��ك  لل�سيارات،  كم�اقف  الريا�سية  واملما�سي 
املخالفات  يف  وال�ق�ع  بالأ�س�ل  الإ�سرار  بتجنب  ال�سكان 
خطاأ  ب�سكل  واملما�سي  الأر�سفة  ا�ستخدام  عند  القان�نية 

ويف غري املخ�س�ص لها من ا�ستخدامات.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة ميدانية للحفاظ على 
االأر�شفة واملما�شي الريا�شية مبدينة حممد بن زايد

�شفرية االإمارات تبحث مع وزير ال�شحة اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان تعقد اجتماعها الثامن ملتابعة التح�شري لتقرير اال�شتعرا�ض الدوري ال�شامل
وال�شكان امل�شري تعزيز التعاون الثنائي

•• القاهرة -وام:

الإم��ارات لدى جمه�رية  دولة  �سفرية  الكعبي،  �سعادة مرمي  ا�ستقبلت 
العربية،  ال��دول  جامعة  ل��دى  للدولة  الدائم  وامل��ن��دوب  العربية  م�سر 
امل�سري،  وال�����س��ك��ان  ال�سحة  وزي���ر  عبدالغفار،  خ��ال��د  ال��دك��ت���ر  م��ع��ايل 

وبحثت معه عدداَ من امللفات ذات الهتمام امل�سرك.
ناق�ص اللقاء عدداً من الق�سايا يف قطاع ال�سحة، و�سبل تط�ير التعاون 
�سعادة  اأك��دت  ال�سقيقني، حيث  البلدين  الأخ�ية بني  العالقات  يف ظل 
الثنائية مع  ال��ع��الق��ات  ت���ط��ي��د  ع��ل��ى  الإم�����ارات  دول���ة  الكعبي ح��ر���ص 
جمه�رية م�سر العربية وتفعيلها يف �ستى املجالت ومنها قطاع ال�سحة 

عرب تبادل اخلربات لالرتقاء بالنظم ال�سحية.
من جانبه، اأكد معايل الدكت�ر عبدالغفار اأن م�سر حري�سة على ت�طيد 

العالقات مع دولة الإمارات على كل الأ�سعدة.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

بعن�ان:  ال�طنية  واملكتبة  الأر�سيف  التي نظمها  الندوة  امل�سارك�ن يف  اأكد 
من  حم��دود  ل  بدعم  حظي  الريا�سي  القطاع  اأن  الريا�سي"  "الت�ثيق 
القيادة الر�سيدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، والتي �سارت على نهج 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وتاأتي  امل�ؤ�س�ص والباين ال�سيخ زايد بن �سلطان 
واملكتبة  لالأر�سيف   2022 الثقايف  امل��سم  فعاليات  �سمن  ال��ن��دوة  ه��ذه 

ال�طنية.
1971 كان  اأنه منذ تاأ�سي�ص الدولة عام   واأ�سار امل�سارك�ن يف الندوة اإىل 
الريا�سات،  ع��دد  زي���ادة  ذل��ك  وراف���ق  وامل��الع��ب،  الأن��دي��ة  باإن�ساء  الهتمام 
حيث  ال��دول��ي��ة؛  الريا�سية  امل��ح��اف��ل  يف  وامل�����س��ارك��ة  ال���ط��ن��ي��ة،  واملنتخبات 
ُترجمت روؤى ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه- يف هذا 
املن�ساآت  ع��دد  اأي�ساً  وازداد  احلديثة؛  الريا�سية  امل��راف��ق  فاأن�سئت  امل��ج��ال 

الريا�سية املتميزة. 
اجل�كر عن  الإماراتي حممد  والإعالمي  الكاتب  الندوة  بداأ احلديث يف 
من  ان��ط��الق��اً  ج��داً  مهم  الت�ثيق  اأن  ف��اأو���س��ح  الريا�سي،  الت�ثيق  اأهمية 
حا�سره  يعي�ص  اأن  ي�ستطيع  ل  ما�سيه  يعرف  ل  "من  زاي��د  ال�سيخ  ق���ل 
وم�ستقبله" ويف الت�ثيق حفظ لذاكرة ال�طن، واأكد اأن قادة الإمارات من 

اأعالم احلركة الريا�سية يف الدولة.
اأثرى الأو�ساط  اأنه قد  اإىل  الت�ثيق الريا�سي فاأ�سار  وتطرق لتجربته يف 
احلركة  ن�����س��اأة  ي���ث��ق  معظمها  ك��ت��اب��اً  ع�سر  بت�سعة  وال��ري��ا���س��ي��ة  الثقافية 
الريا�سة وتاريخها يف دولة الإم��ارات، وبع�ص هذه الكتب �سدرت برعاية 

الأر�سيف واملكتبة ال�طنية.
العربية  الرابطة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  اهلل  عبد  من�س�ر  ال�سيد  ثم حتدث 
اأهمية الت�ثيق الزمني لكرة القدم  لالإح�ساء والت�ثيق لكرة القدم -عن 
ع�سر من  ال�سابعة  كان يف  منذ  وا�ستعر�ص جه�ده  ووثائقي،  ب�سكل مهني 

عمره يف اإجنازات املنتخبات والريا�سيني، وقراءاته وا�ستنتاجاته امل�ستمرة 
عن  ت�سفر  كانت  التي  البيانات  حتليل  يف  متخ�س�ساً  جعله  املجال  هذا  يف 

نتائج مهمة ومعل�مات مفيدة للفرق الريا�سية.
واختتم الندوة الدكت�ر �سلطان بن حرم�ل ال�سام�سي الذي وثق يف كتابه 
)ذكريات ل تن�سى( بدايات كرة القدم يف الإمارات، وجمع فيه ذكرياته عن 

كرة القدم يف الفرة من 1974-1943.
اأندية  اأن كرة القدم احلقيقية دخلت الإم��ارات مع بع�ص  واأك��د ال�سام�سي 
فيها  واجهت  ال�سارقة  يف  مباريات  عدة  اأقيمت  حيث  1943م؛  عام  عدن 

فرُق عدن فرَق ال�سارقة فيما ي�سبه الدوري الريا�سي. 
واجلدير بالذكر اأن الأر�سيف واملكتبة ال�طنية يتطلع عرب م��سمه الثقايف 
اإىل تقدمي م��س�عات ذات ُبعٍد تاريخي لدولة الإمارات العربية   2022
باأ�سل�ب �سهل يفيد اجلميع، ويتيح هذه الثقافة للجمه�ر بهدف  املتحدة 

تعزيز الذاكرة التاريخية لدى الأجيال، وتعزيز ثقافتهم ال�طنية.  

•• دبي -وام:

ح�سد م��رك��ز ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي اأرب��ع��ة ج���ائ��ز ع��ن ع���دد م��ن براجمه 
 "2022 امل�سرعات  "ج�ائز  �سمن  ال�سباب  متكن  ال��ت��ي  وم��ب��ادرات��ه 
بح�س�ر  اأقيمت  وال��ت��ي   AcceleratorsXAwards دب��ي  يف 
�سعادة الدكت�ر حممد حمد الك�يتي رئي�ص جمل�ص الأمن ال�سيرباين 
حل��ك���م��ة دول���ة الإم������ارات، ع��ل��ى ه��ام�����ص ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ص "جيتك�ص 
2022" يف دبي . فقد ح�سد املركز جائزة وتكرمي عن دوره يف متكني 
ال�سباب يف جمال التقنية من خالل برنامج الزمالة التقنية لل�سباب 
دعم  مبادرات  عن  وتكرمي  جائزة  ح�سد  كما  للمركز،  التابع  العربي 
اأبحاث  من�سة  خ��الل  م��ن  العلمي  البحث  جم��ال  يف  ال�سباب  متكني 
ال�سباب العربي وجمل�ص الباحثني ال�سباب العرب، وعن جممل دوره 

يف امل�س�ؤولية املجتمعية امل�ؤ�س�سية للمركز كممّكن لل�سباب وم�ساهم يف 
تعزيز قدراتهم على امل�ساهمة يف تنمية جمتمعاتهم.

وا�ستلمت اجلائزة الأوىل بالنيابة عن املركز ج�اهر احلمادي مديرة 
م�سروع الزمالة التقنية لل�سباب العربي، بينما ا�ستلم اجلائزة الثانية 

الدكت�ر غامن الك�س�اين رئي�ص جمل�ص الباحثني ال�سباب العرب.
ال�سباب  الك�س�اين:" اإن متكني  غ��امن  الدكت�ر  ق��ال  الإط���ار  ه��ذا  ويف 
لتعزيز  وال��ربام��ج  وامل��ب��ادرات  الإمكانات  كل  ي�ظف  متكامل  م�سروع 
فر�سه يف احلا�سر وامل�ستقبل، وتعزيز قدراته، وتنمية مهاراته، واإتاحة 

املجال اأمامه للم�ساهمة يف ت�سريع م�سارات التنمية حملياً وعاملياً".
دعم م�سرية  املركز يف  ل��دور  تقدير  ر�سالة  "ت�سكل اجلائزة  واأ���س��اف: 
ال�س�ء  وت�سليط  ال��ع��رب��ي  ال���ط��ن  يف  والأك���ادمي���ي  العلمي  البحثي 
وا�سعة  نطاقات  على  للتطبيق  القابلة  العربي  ال�سباب  اأب��ح��اث  على 

كما  واق��ع،  اإىل  لتح�يلها  اجل��ريء  التم�يل  خ��ي��ارات  من  وال�ستفادة 
تعد تكرميا لدور مركز ال�سباب العربي على مدى ال�سن�ات يف اإتاحة 
الفر�سة لل�سباب لال�ستفادة من الفر�ص وامل�ساركة يف ت�سريع حتقيق 

م�ستهدفات جمتمعاتهم ب�سكل م�س�ؤول وفاعل".
ال��ذي حظي  الربنامج  قالت ج�اهر احلمادي:" يهدف  ناحيتها  من 
جمال  يف  �سابة  عربية  ق��ي��ادات  تك�ين  اإىل  امل�سرعات  ج�ائز  باختيار 
العربي  ال�سباب  من  جيل  واإع���داد  والتكن�ل�جيا،  الرقمية  التقنيات 
من�سة  ت�فريه  جانب  اإىل  فيها،  امل�ستجدة  املهارات  ر�سد  على  القادر 
ت��ط���ي��ري��ة ت��دري��ب��ي��ة لل�سباب ال��ع��رب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��اء حملني 
على  والط���الع  للتعلم  العربي  لل�سباب  الفر�سة  واإت��اح��ة  وع��امل��ي��ني، 
جت����ارب جم��م���ع��ة م��ن اأه����م اخل����رباء يف جم���ال ال��ت��ق��ن��ي��ات الرقمية 

والتكن�ل�جيا".

تكرمي  مت  امل��رك��ز،  فريق  ح�سدهما  التي  اجلائزتني  اإىل  وبالإ�سافة 
الذي  التقنية  الزمالة  لربنامج  الأوىل  الن�سخة  خريجي  من  �سابني 
ينظمه مركز ال�سباب العربي؛ حيث مت تكرمي علي كرمي العنزي من 
الك�يت عن فئة اأمن املعل�مات، وب�سرى حممد اأمري من الإمارات عن 

فئة القادة ال�سباب.
 2022 جيتك�ص  معر�ص  خ��الل   2022 امل�سرعات  ج���ائ��ز  واأقيمت 
ب��ح�����س���ر اأك����ر م���ن 800 م���ن ق����ادة ال��ف��ك��ر م���ن خم��ت��ل��ف جمالت 
تقنية  وخمت�سي  وم�س�ؤويل  امل�ؤ�س�سات  احل��دث  ويكرم   ، التكن�ل�جيا 
واملبتكرين  واخلا�ص،  احلك�مي  القطاعني  من  والبيانات  املعل�مات 
التكن�ل�جي،  ال��ت��ح���ل  ت�سريع  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  والن�ساء  ال�سباب 
ابتكاراتهم  امل�ساريع على  امل�س�ؤولني احلك�ميني ورواد  كما يكّرم كبار 

وم�ساهمتهم يف املجتمع والإن�سانية با�ستخدام اأدوات التكن�ل�جيا.

مركز ال�شباب العربي يح�شد 4 من جوائز امل�شرعات 2022 يف دبي

•• اأبوظبي-وام:

�سهد العام 2022 اأحد اأكرب واأ�سمل عمليات التحديث والتط�ير على املنظ�مة 
عرب  وذل��ك  الإم���ارات،  دول��ة  يف  العمال  بحق�ق  املعنية  والتنظيمية  الت�سريعية 

اإ�سدار 8 ت�سريعات بني مرا�سيم بق�انني وقرارات وزارية. 
مبا  وكفاءتها  العمال  ح��ق���ق  حماية  منظ�مة  �سقف  ب��ذل��ك  الإم����ارات  ورف��ع��ت 
ي�سمن ا�ستقرارهم املهني، وحت�سني بيئات العمل املحفزة على الإنتاج والإبداع 
وتعزيز  الأع��م��ال  ا�ستدامة  ومتطلبات  العمل  �س�ق  متطلبات  مع  يت�اكب  مبا 

القدرات اخلا�سة با�ستقطاب الكفاءات واملبدعني. 
الإم����ارات  بها  تتحلى  ال��ت��ي  "املرونة"  الأخ����رية  والت�سريعات  ال��ق���ان��ني  وت���ربز 
وقدرتها على م�اكبة املتغريات التي ي�سهدها �س�ق العمل ب�سكل اآين مما يعزز 

م�قعها �سمن اأف�سل الدول اجلاذبة للكفاءات. 
عمال  ب�ساأن   2022 ل�سنة   9 رق��م  احت��ادي  بقان�ن  املر�س�م  القائمة  وت�سمنت 
ب�ساأن   2022 13 ل�سنة  ب��ق��ان���ن احت���ادي رق��م  وامل��ر���س���م  امل�����س��اع��دة،  اخل��دم��ة 
التاأمني �سد التعطل عن العمل، وقرار جمل�ص ال�زراء رقم 33 ل�سنة 2022 
 2022 44 ل�سنة  ال���زاري رقم  اإ�سابات العمل واأمرا�ص املهنة، والقرار  ب�ساأن 
 43 ب�ساأن ال�سحة وال�سالمة املهنية وال�سكنات العمالية، والقرار ال�زاري رقم 
 2022 ل�سنة   48 رقم  ال���زاري  والقرار  الأج���ر،  ب�ساأن حماية   2022 ل�سنة 
ب�ساأن تنظيم اإجراءات تفتي�ص العمل، والقرار رقم 46 ل�سنة 2022 ب�ساأن اإن�ساء 
جلنة منازعات العمل اجلماعية، والقرار ال�زاري رقم 47 ل�سنة 2022 ب�ساأن 

تنظيم اإجراءات املنازعات وال�سكاوى العمالية 

- حقوق العمالة امل�ضاعدة . 
2022 ب�ساأن عمال اخلدمة  9 ل�سنة  البداية مع املر�س�م بقان�ن احتادي رقم 
امل�ساعدة الذي يهدف اإىل تنظيم عالقات العمل مع عمال اخلدمة امل�ساعدة يف 
اأطراف العالقة مبا ي�سمن حق�قهم والتزاماتهم  الدولة وحتديد م�س�ؤوليات 
على نح� مت�ازن، وت�فري بيئة عمل مالئمة للعمالة امل�ساعدة مبا يت�افق مع 

الت�سريعات والتفاقيات الدولية ال�سارية يف الدولة. 
على  بالعمالة  اخلا�سة  للحق�ق  تعزيز  ط�يلة  قائمة  بقان�ن  املر�س�م  ويكفل 

واملر�سية،  ال�سن�ية  والإج����ازات  الأ�سب�عية  وال��راح��ة  العمل  �ساعات  م�ست�ى 
لل�سكن، وتقدمي  العقد، وتهيئة مكان لئق  الراحة، وا�سراطات ف�سخ  و�ساعات 
احتياجاته من وجبات طعام ومالب�ص منا�سبة لأداء العمل وحتمل تكاليف العالج 
ومعاملته  الدولة،  يف  به  املعم�ل  ال�سحي  للنظام  وفقا  امل�ساعد  للعامل  الطبي 
العامل امل�ساعد معاملة ح�سنة حتفظ كرامته و�سالمة بدنه، وجمم�عة ط�يلة 

من المتيازات. 

- تاأمني �ضد التعطل . 
التعطل  �سد  التاأمني  ب�ساأن   2022 ل�سنة   13 رق��م  احت��ادي  بقان�ن  املر�س�م 
عليه  للم�ؤمن  لفرة حم��دودة  دخ��ل  ت�فر  اإىل �سمان  يهدف  ال��ذي  العمل  عن 
خالل فرة تعطله عن العمل حلني ت�فر فر�ص عمل بديلة وفقا لأحكام هذا 

املر�س�م. 
ويت�سمن املر�س�م بقان�ن �سل�سلة من امل�اد وال�سراطات ل�ستحقاق التع�ي�ص 
منها على �سبيل املثال: األ تقل مدة ا�سراك امل�ؤمن عليه عن 12 �سهرا مت�سلة، 

واأل يك�ن امل�ستفيد قد ف�سل من عمله لأ�سباب تاأديبية. 
و�سيك�ن التع�ي�ص على اأ�سا�ص �سهري بن�سبة %60 من راتب ال�سراك وبحد 
اأق�سى ع�سرين األف درهم �سهريا وملدة ثالثة اأ�سهر من تاريخ التعطل عن العمل 

وهي املدة الق�س�ى للتع�ي�ص عن كل مطالبة. 
ويعزز املر�س�م بقان�ن تناف�سية الك�ادر الإماراتية يف �س�ق العمل وت�فري مظلة 
ولأ�سرهم  لهم  الكرمية  احل��ي��اة  دمي���م��ة  يكفل  مب��ا  لهم  الجتماعية  احلماية 
حلني ت�فر فر�ص عمل بديلة، وجذب اأف�سل امل�اهب العاملية من العمالة املاهرة 
واحلفاظ عليها يف �س�ق العمل يف الدولة لل��س�ل اىل اقت�ساد معريف تناف�سي. 

- اإ�ضابات العمل . 
فيما اأ�سدر جمل�ص ال�زراء قرارا حمل الرقم 33 ل�سنة 2022 ب�ساأن اإ�سابات 
والأمرا�ص  الإ���س��اب��ات  ت��ل��ك  بالتف�سيل  ح���دد  ال���ذي  امل��ه��ن��ة  واأم���را����ص  ال��ع��م��ل 
التحقيق  واإج���راءات  حدوثها،  عن  اتباعها  يتعني  التي  وال�سروط  والإج���راءات 
فيها والتع�ي�سات امل�ستحقة للعامل عن كل ن�ع من تلك الإ�سابات والأمرا�ص 

بح�سب ن�عها ون�سبتها. 

-ال�ضحة وال�ضالمة املهنية . 
2022 ب�ساأن ال�سحة وال�سالمة املهنية  44 ل�سنة  ال���زاري رقم  وحدد القرار 
التزامات  وال��ت���ط��ني  الب�سرية  امل����ارد  وزي���ر  ع��ن  ال�����س��ادر  العمالية  وال�سكنات 

اأ�سحاب العمل والعمال املتعلقة بال�سحة وال�سالمة املهنية. 
ون�ص القرار على اأن تعيني كل من�ساأة �سناعية وكذلك املن�ساآت العاملة يف قطاع 
100 عامل فاأكر �سابط لل�سحة وال�سالمة املهنية  الن�ساءات التي ت�ستخدم 
يك�ن فنيا م�ؤهال لهذا الغر�ص وت�كل له مهام ال�قاية م�ن الأخطار املختلفة 

والإ�سراف على تنفيذ الأحكام املتعلقة بهذا ال�ساأن. 
 1500 يعادل  اأج��را  ويتقا�س�ن  عامال   50 لديها  الت��ي  املن�ساآت  القرار  واأل��زم 
اأنظم�ة ال��زارة  اأق��ل، بت�فري ال�سكن العمايل لعمالها وت�سجيلهم ف��ي  اأو  درهما 
املعتم�دة، عل��ى اأن يك�ن ال�س�كن مت�اف��ق م��ع ا�س��راطات ال�س��كن العم�ايل ال���اردة 
ف��ي ك��ل م��ن ق��رار جمل���ص ال���زراء رق��م 13ل�س��نة 2009 ب�س��اأن دليل املعايري 
ال���زاري  والق��رار  ب��ه  امللحق��ة  واخل��دمات  اجلم��اعي  العم��ايل  لل�س��كن  العام��ة 
رق��م 212 ل�س���نة 2014 ب�س���اأن اعتم���اد دليل املعايري العام���ة لل�س���كن العم���ايل 

اجلم���اعي املخ�س�ص ل�ستيعاب اأقل من 500 عامل. 

- حماية الأجور. 
و�سدد القرار ال�زاري رقم 43 ل�سنة 2022 ب�ساأن حماية الأج�ر على ت�سديد 
اأج�ر العاملني يف جميع املن�ساآت امل�سجلة لدى وزارة امل�ارد الب�سرية والت�طني 
يف تاريخ ا�ستحقاقها من خالل نظام حماية الأج�ر املعتمد لدى ال�زارة، اأو اأية 

اأنظمة اأخرى تقرر يف هذا ال�ساأن. 
ون�ص القرار على اأن اأجر العامل يك�ن م�ستحقا بدءاً من الي�م الأول من ال�سهر 
التايل لنتهاء املدة املحدد على اأ�سا�سها الأخر يف عقد العمل، واإذا مل تكن هله 
املدة حمددة يف عقد العمل يتعني �سداد اجر العامل مرة على الأق��ل كل �سهر، 
ويعترب �ساحب العمل متاأخرا يف �سداد الأخر اإذا مل يقم ب�سداده خالل اخلم�سة 
ع�سرة ي�ما الأوىل من تاريخ ال�ستحقاق، ما مل يكن من�س��ساً يف عقد العمل 

على مدة اقل. 
التي تتاأخر يف  املن�ساأة  التي تتخذ بحق  القرار جمم�عة من الإج���راءات  وح��دد 

�سداد اأج�ر العاملني لديها وذلك بح�سب مدة التاأخري. 

- تنظيم اإجراءات التفتي�س. 
اإج��راءات تفتي�ص  2022 ب�ساأن تنظيم  48 ل�سنة  ال���زاري رقم  وتطرق القرار 
العمل لدور وزارة امل�ارد الب�سرية والت�طني يف ر�سد مدى التزام من�ساآت العمل 
ومتابعتها  التنفيذية  ولئحته   2021 ل�سنة   33 رقم  بقان�ن  املر�س�م  باأحكام 
للبالغات ال�اردة من اأفزاد املجتمع، كما حدد القرار �سالحيات مفت�سي العمل 

و�س�ابط التفتي�ص على املن�ساآت. 

- جلنة املنازعات اجلماعية . 
العمل  م��ن��ازع��ات  جلنة  اإن�����س��اء  ب�ساأن   2022 ل�سنة   46 رق��م  ال��ق��رار  واخت�ص 
اجلماعية بالنظر يف منازعات العمل اجلماعية املتعلقة باحلق�ق املرتبة للعمال 
 5 العمال فيها  الب�سرية والت�طني والتي يزيد عدد  امل���ارد  واملحالة من وزارة 

عامال وذلك لتعذر ت�س�يتها بالطريقة ال�دية بني طريف العالقة العمالية. 
تاريخ  من  ي�ما  ووفقا للقرار ت�سدر اللجنة قراراها خالل مدة ل جتاوز 30 
اأول جل�سة كحد اأق�سى �س�اء بح�س�ر اأطراف النزاع اأو عدم ح�س�رهم وفقا ملا 

يت�فر لديها من اثباتات واأدلة تدعم قرارها. 
املرتبة  الآث��ار  العمال ومعاجلة  �سبيل حماية حق�ق  للجنة ويف  القرار  واأج��از 
على املنازعات العمالية اجلماعية اأن تطلب من وزارة امل�ارد الب�سرية والت�طني 
ت�سييل ال�سمانات امل�سرفية و�سرف قيمة التغطية التاأمينية بناء على قرارها 

الذيل بال�سيغة التنفيذية. 

- تنظيم اإجراءات املنازعات. 
املنازعات  اإجراءات  تنظيم  ب�ساأن  ون�ص القرار ال�زاري رقم 47 ل�سنة 2022 
والت�طني  الب�سرية  امل�����ارد  وزارة  تتخذ  اأن  على  ال���ذي  العمالية  وال�����س��ك��اوى 
الإجراءات الالزمة لت�س�ية ال�سك�ى العمالية الفردية خالل مدة ل تتجاوز 14 

ي�م من تاريخ تقدمي ال�سك�ى ويف حال تعذر الت�س�ية يتم اإحالتها للق�ساء. 
اإلغاء ت�سريح  للق�ساء، و�س�ابط  �سك�اه  املحالة  العامل  التزامات  القرار  وحدد 
العمل بعد اإحالة ال�سك�ى للق�ساء، وقيد �سك�ى النقطاع عن العمل واحلالت 
العالقة  ط��ريف  اأح���د  طلب  على  ب��ن��اء  ال�سك�ى  اإل��غ��اء  فيها  ل��ل���زارة  يحق  ال��ت��ي 

العمالية. 

•• اأبوطبي-وام:

�سجل الربنامج الن�وي ال�سلمي الإماراتي اإجنازاً جديداً على ال�سعيد العاملي، 
والرئي�ص  امل��ن��ت��دب  الع�س�  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م  ���س��ع��ادة حممد  اخ��ت��ي��ار  متثل يف 
الدولية  للمنظمة  جديًدا  رئي�ساً  الن�وية،  للطاقة  الإم��ارات  مل�ؤ�س�سة  التنفيذي 
للمنظمة  العام  الجتماع  خ��الل  مت  ت�س�يت  بعد  وذل��ك  الن�ويني،  للم�سغلني 

الدولية يف العا�سمة الت�سيكية براغ.
للم�سغلني  الدولية  املنظمة  اإىل  لالن�سمام  ال��دول  من  العديد  �سعي  ظل  ويف 
الن�ويني لدعم خططها لتط�ير من�ساآت جديدة للطاقة الن�وية، ينظر املجتمع 
الدويل اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة كنم�ذج يحتذى به يف تط�ير برنامج 
�سلمي للطاقة الن�وية يلتزم باأعلى معايري ال�سالمة واجل�دة وال�سفافية، حيث 
اأكد احلمادي التزامه بدعم هذه الدول بالإ�سافة اإىل الدول الأع�ساء يف املنظمة 

لتعزيز ال�سالمة وامل�ث�قية لكافة حمطات الطاقة الن�وية ح�ل العامل.
ي��ت���ىل رئ��ا���س��ة املنظمة  اإم��ارات��ي واأول ع��رب��ي  ك���اأول  وي�سلط اخ��ت��ي��ار احل��م��ادي، 
دولة  بني  وامل�ستمر  ال�ثيق  التعاون  على  ال�س�ء  الن�ويني،  للم�سغلني  الدولية 
الإمارات وقطاع الطاقة الن�وية العاملي، ويربز التزام م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة 
يف  الأداء  ممار�سات  اأف�سل  وتطبيق  والأم���ن،  ال�سالمة  معايري  باأعلى  الن�وية 

خمتلف ج�انب الربنامج الن�وي ال�سلمي الإماراتي.
ويف من�سبه اجلديد، �سيق�د احلمادي جمل�ص اإدارة املنظمة الدولية للم�سغلني 
الن�ويني، الذي ي�سم ثالثة اأع�ساء من املراكز الإقليمية يف العديد من الدول، 

ويت�ىل تعزيز امل�ساركة املبا�سرة لالأع�ساء ل�سمان تنفيذ مهمات املنظمة بنجاح. 
للم�سغلني  الدولية  املنظمة  اإىل  الن�وية  للطاقة  الإم���ارات  م�ؤ�س�سة  وان�سمت 
الن�ويني يف اأكت�بر 2010، وانُتخب احلمادي يف جمل�ص اإدارة مركز اأطلنطا يف 

ال�ليات املتحدة المريكية التابع للمنظمة يف اأغ�سط�ص 2015.
الإمارات  دولة  "متتلك  احلمادي:  اإبراهيم  حممد  �سعادة  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
تطبق  حيث  الن�وية،  الطاقة  تط�ير  جم��ال  يف  ريادية  مكانة  املتحدة  العربية 
حم��ط��ات ب��راك��ة اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات وت�ستثمر اأف�����س��ل اخل���ربات امل��ع��م���ل بها يف 
الدولية  املنظمة  مع  ال�ثيق  التعاون  العاملي، من خالل  الن�وية  الطاقة  قطاع 
للم�سغلني الن�ويني والدول الأع�ساء يف املنظمة التي متتلك حمطات للطاقة 
الن�وية تنتج الكهرباء على نح� جتاري. وتعد رئا�سة املنظمة الدولية مل�سغلني 
الن�ويني اإجنازاً جديداً ي�سجل لدولة المارات، وه� مثال اآخر على ثقة املجتمع 

الدويل يف الربنامج الن�وي ال�سلمي الإماراتي".
الإماراتي  ال�سلمي  الن�وي  الربنامج  اعتمد  اإطالقه،  "منذ  احلمادي:  واأ�ساف 
على التعاون مع �سبكة وا�سعة من املنظمات الدولية، اإىل جانب التعاون مع اأكفاأ 
اخلرباء يف العامل يف هذا القطاع. واأتطلع لتعزيز اأداء املنظمة الدولية للم�سغلني 
الن�ويني على ال�سعيد العاملي، وا�ستك�ساف فر�ص جديدة للتعاون مع املنظمات 
املخت�سة الرئي�سية الأخرى لدعم تط�ير تقنيات متقدمة للطاقة الن�وية مثل 
لدعم  ال�ستباقية  اخلطط  اإط��ار  يف  وذل��ك  امل�سغرة،  املعيارية  املفاعالت  من��اذج 

املنظمة".
ومت تاأ�سي�ص املنظمة الدولية للم�سغلني الن�ويني عام 1989، من اأجل ت�سجيع 

التعاون وتبادل الدرو�ص امل�ستفادة واأف�سل ممار�سات الأداء بني حمطات الطاقة 
م�ست�يات  تعزيز  على  حالياً  الركيز  املنظمة  وت�ا�سل  ال��ع��امل،  ح���ل  الن�وية 
املنظمة  اأع�ساء  يت�ىل  حيث  العامل،  ح�ل  املحطات  لهذه  وامل�ث�قية  ال�سالمة 
الن�وية  للطاقة  حمطة   430 ت�سغيل  ع�س�اً   120 عن  عددهم  يزيد  الذين 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  بينها  م��ن  ال��ع��امل  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف  ت��ت���اج��د 
والقارتني الأوروبية والآ�سي�ية. كما تلتزم املنظمة بتحقيق اأهداف قطاع الطاقة 
2030، وم�ساعدة كل دولة و�سركة تعمل  الن�وية الطم�حة وامل��س�عة للعام 
يف الت�سغيل التجاري ملحطات الطاقة الن�وية على حتقيق اأعلى املعايري اخلا�سة 
م�ؤ�س�سة  وتعد  املمار�سات.  واأف�سل  املعل�مات  تبادل  خالل  من  الن�وي  بالأمان 
الإمارات للطاقة الن�وية ع�سً�ا ن�سًطا يف املنظمة الدولية هذه منذ عام 2010، 
وت�سارك بانتظام يف ور�ص العمل والفعاليات والربامج التدريبية واملراجعات التي 
جتريها املنظمة. ويف دولة الإمارات، ومع الت�سغيل التجاري للمحطتني الأوىل 
والثانية يف براكة واإنتاج كهرباء وفرية و�سديقة للبيئة على مدار ال�ساعة، وربط 
املحطة الثالثة ب�سبكة الكهرباء، فاإن حمطات براكة تق�د عملية ت�سريع خف�ص 
املبادرة  اأ�سا�سية يف  الب�سمة الكرب�نية لقطاع الطاقة يف الدولة، وت�سكل ركيزة 
ال�سراتيجية للدولة لل��س�ل ىل احلياد املناخي بحل�ل عام 2050. كما تعد 
الطاقة الن�وية مك�ناً رئي�سيا يف حمفظة م�سادر الطاقة منخف�سة النبعاثات 
الكرب�نية يف دولة الإمارات، مما ي�سمن م�ث�قية وكفاءة ومرونة �سبكة كهرباء 

الدولة على مدار ال�ستني عاًما املقبلة على الأقل.
ي�سار اإىل اأن حمطات براكة هي البداية فقط، حيث متثل %20 من الربنامج 

الن�وي ال�سلمي الإماراتي. ومع اإنتاج الكهرباء ال�فرية وال�سديقة للبيئة على 
ا�ستك�ساف  على  الآن  الن�وية  للطاقة  الإم����ارات  م�ؤ�س�سة  تركز  ال�ساعة،  م��دار 
الن�وية حملًيا ودولًيا،  واجتذاب ال�ستثمارات ال�سراتيجية يف جمال الطاقة 

وذلك لدعم النم� وحتقيق اأهداف التنمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

حممد اإبراهيم احلمادي.. اأول اإماراتي واأول عربي رئي�شًا للمنظمة الدولية للم�شغلني النوويني

�ضارك فيها اخلرباء واملخت�ضون املميزون يف هذا املجال

االأر�شيف واملكتبة الوطنية يرثي مو�شمه الثقايف بندوة عن التوثيق الريا�شي يف االإمارات

االإمارات توا�شل تعزيز حقوق العمال ..و8 ت�شريعات وقرارات فارقة خالل 2022 

من�شة اجليل اجلديد من اخلدمات الرقمية ملدققي 
احل�شابات.. خيارات ا�شتباقية وخ�شائ�ض فريدة

•• دبي-وام:

اإىل  2022"، للتعرف  "جيتك�ص غل�بال  دعت وزارة القت�ساد زوار معر�ص 
وال�سركات  الأف���راد  لفائدة  امل�جهة  املتقدمة  خدماتها  من  اجلديد  اجليل 
وامل�ؤ�س�سات العاملة يف مهنة مدققي احل�سابات، وذلك يف اإطار املرحلة الأوىل 
م��ن م��ب��ادرة ال��ت��ح���ل ال��رق��م��ي خل��دم��ات ال������زارة، مب��ا يتما�سى م��ع معايري 
املتعامل  �سيا�سة  للتميز احلك�مي، وتطبيق  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  برنامج 
الرقمي واخلدمات الرقمية، ومتطلبات ممكنات احلك�مة الرقمية، وبرنامج 
الإمارات للخدمة احلك�مية املتمّيزة، وتطبيق خ�سائ�ص الذكاء ال�سطناعي 

واأف�سل املمار�سات التقنية املتبعة يف هذا املجال.
وتعد من�سة اخلدمات اجلديدة اخلا�سة مبدققي احل�سابات واحدة من بني 
ت�ستعر�سها  التي  املبتكرة  الرقمية  واخلدمات  وامل��ب��ادرات  املن�سات  جمم�عة 
يف  يعقد  ال��ذي  املعر�ص  من   42 ال��دورة  وزارة القت�ساد �سمن جناحها يف 
اأكت�بر اجلاري،   14 اإىل   10 العاملي خالل الفرة من  مركز دبي التجاري 
باإمكانهم  ب��ات  حيث  للمتعاملني  وا�ستباقية  مرنة  خ��ي��ارات  املن�سة  ت�فر  اإذ 
تتبع جميع مراحل طلباتهم املقدمة، اأو التي مت اإن�ساوؤها كم�س�دة واحل�س�ل 
على جميع البيانات اخلا�سة بهم من خالل �سا�سة عر�ص واحدة، كما تتيح 
اإمكانية احل�س�ل على جميع الإج��راءات التي قام�ا بها، وذلك بعد حتديث 
اله�ية  ا�ستخدام خا�سية  لب�ابة اخلدمات من خالل  ت�سجيل دخ�لهم  اآلية 

الرقمية.
م��ن اخلدمات  ت��ق��دمي جمم�عة  املن�سة على  م��ن خ��الل  ال�����زارة  وح��ر���س��ت 
مدققي  خدمات  على  باحل�س�ل  اخلا�سة  واملتطلبات  ب��الإج��راءات  املتعلقة 
احل�سابات، وفقاً لالئحة التنفيذية املحدثة للقان�ن الحتادي رقم 12 ل�سنة 
ومب�جب قرار  الدولة،  يف  احل�سابات  مدققي  مهنة  تنظيم  ب�ساأن   2014
ي�ني�  الإع���الن عنها يف  والتي مت   ،2022 ل�سنة   48 رق��م  ال����زراء  جمل�ص 
املا�سي، كذلك تبني مناذج عمل مبتكرة وم�ستدامة، مبا يدعم جه�د الدولة 
وحت�سني  احلك�مية  اخل��دم��ات  مبنظ�مة  والرت��ق��اء  الرقمي  التح�ل  نح� 
ج�دة احلياة الرقمية ملختلف ال�سرائح املجتمعية، ومبا ين�سجم مع ت�جيهات 
تلك  من  ال�ستفادة  املهتمني  املتعاملني  جميع  وباإمكان  الر�سيدة.  القيادة 

اخلدمات الذكية التي ت�فرها وزارة القت�ساد من خالل:
.https://www.moec.gov.ae/services
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ك��ان��ت الطاقة  15 ع��ام��اً،  ن��ح���  ق��ب��ل 
الن�وية جمرد فكرة وطم�ح يف دولة 
امل��ت��ح��دة، والي�م  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
ق�سرية  تعد  التي  الفرة  ه��ذه  وبعد 
الدولة  القطاع، حجزت  ه��ذا  يف  ج��داً 
ع���ل���ى خريطة  ل���ه���ا  ري����ادي����ة  م���ك���ان���ة 
من  العاملية،  ال��ن���وي��ة  الطاقة  قطاع 
خالل تط�ير برنامج �سلمي للطاقة 
التنظيمية  املتطلبات  يلبي  الن�وية 
بينما  العاملية،  املعايري  واأعلى  املحلية 
للطاقة  ب���راك���ة  حم���ط���ات  اأ���س��ب��ح��ت 
الظفرة  منطقة  يف  ال�سلمية  الن�وية 
به  يحتذى  من���ذج��اً  اأب�ظبي  ب��اإم��ارة 
املعايري  اأع��ل��ى  عاملياً يف الإجن���از وف��ق 
واجلدول الزمني وامليزانية.  يف العام 
بداأت حك�مة دولة الإمارات   2007
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ب��درا���س��ة اإط���الق 
ويف  الن�وية،  للطاقة  �سلمي  برنامج 
اأبريل 2008 �سدرت وثيقة "�سيا�سة 
دولة الإمارات العربية املتحدة املتبعة 
برنامج  ت��ط���ي��ر  واإم��ك��ان��ي��ة  ل��ت��ق��ي��ي��م 
للطاقة الن�وية ال�سلمية يف الدولة"، 
اأع���ل���ى معايري  وال���ت���ي ارت���ك���زت ع��ل��ى 
ال�سالمة واجل�دة وال�سفافية والأمان 

وعدم النت�سار. 
ال�ست�سرافية  ال�������روؤي�������ة  وك�����ان�����ت 
الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  ل��دى  للم�ستقبل 
ت��ق���م ع��ل��ى اإط����الق م�����س��رية التح�ل 
للبيئة  ال�����س��دي��ق��ة  ال��ط��اق��ة  مل�����س��ادر 

وا�ستدامتها  ال��ط��اق��ة  ت��اأم��ني  ب��ه��دف 
امل��ن��اخ��ي يف نف�ص  ال��ت��غ��ري  وم���اج��ه��ة 
ال�قت، الأمر الذي اأكدت على �س�ابه 
والتحديات  وامل�����س��ت��ج��دات  الأح�����داث 
ال��ت��ي ت���اج��ه��ه��ا ح��ال��ي��اً ال��ع��دي��د من 

البلدان ح�ل العامل. 
وبعد اإن�ساء م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة 
تكليفها  مت   ،2009 ع��ام  يف  الن�وية 
بتنفيذ  ال����دول����ة  ح��ك���م��ة  ق��ب��ل  م���ن 
الربنامج الن�وي ال�سلمي الإماراتي، 
للطاقة  ب���راك���ة  حم���ط���ات  وت���ط����ي���ر 
ال���ن����وي���ة، وال���ت���ي ت��ت��ك���ن م���ن اأرب����ع 
من  واح����داً  ك��ل منها  حم��ط��ات ت�سم 
ت�ساميم املفاعالت الك�رية اجلن�بية 

 .APR1400 املتقدمة من طراز
ق��ب��ل 14 ع��ام��اً ت����ىل ���س��ع��ادة حممد 
املنتدب  الع�س�  احل��م��ادي،  اإب��راه��ي��م 
والرئي�ص التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإمارات 
ل��ل��ط��اق��ة ال���ن����وي���ة، الإ������س�����راف على 
براكة،  وحم��ط��ات  ال��ربن��ام��ج  تط�ير 
ل  بطم�ح  تت�سف  ال��ت��ي  املهمة  وه��ي 
تتمثل  اأي�����س��اً  يحد وحت��دي��ات ك��ربى 
وتكن�ل�جي  علمي  ق��ط��اع  اإن�����س��اء  يف 
متقدم من البداية، اإىل جانب تط�ير 
الكفاءات الإماراتية املتخ�س�سة بهذا 
على  وال��ق��ادرة  كلياً  اجل��دي��د  القطاع 
ال�سراتيجي  امل�������س���روع  ه����ذا  اإدارة 
م�ستقباًل.  ال��ط��اق��ة  ق���ط���اع  وق���ي���ادة 
وخالل هذا الفرة القيا�سية متكنت 
الإجنازات ال�ستثنائية يف هذا امل�سروع 
ال�سراتيجي من حجز مقعد رئا�سة 

املنظمة الدولية للم�سغلني الن�ويني 
التي  الأوىل  ه��ي  ���س��اب��ق��ة  يف  ل��ل��دول��ة 

يت�ىل اإماراتي وعربي هذا املن�سب. 
الإن�سائية يف حمطات  الأعمال  ب��داأت 
براكة يف ي�لي� 2012 بعد احل�س�ل 
الهيئة  من  الإن�سائية  الرخ�سة  على 
الحتادية للرقابة الن�وية، ويت�سمن 
اأربع حمطات متطابقة. ويف  امل�سروع 
الأوىل  املحطتان  دخلت  قيا�سي  وقت 
التجاري  ال��ت�����س��غ��ي��ل  ح��ي��ز  وال��ث��ان��ي��ة 
على  و2022   2021 م���ار����ص  يف 
ت�سغيل  ���س��ي��ت��م  ح����ني  يف  ال�����ت������ايل، 
املحطات الباقية يف الأ�سهر القادمة. 
التاريخية  الإجن���ازات  ه��ذه  وحتققت 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ت�جيهات  بف�سل 
وم��ث��اب��رة ال��ك��ف��اءات الإم��ارات��ي��ة التي 
العمالق،  احلي�ي  امل�سروع  هذا  تق�د 
وحتديداً ابتكار مناذج اإدارية متقدمة 
قادت اإىل هيكلية اإداري��ة ومالية غري 
الن�وية،  الطاقة  قطاع  يف  م�سب�قة 

احل����م����ادي ممثاًل  ب��ت���ق��ي��ع  مت��ث��ل��ت 
الن�وية  للطاقة  الإم�����ارات  مل�ؤ�س�سة 
وال�سركة الك�رية للطاقة الكهربائية 
)كيبك�( اتفاقية الئتالف امل�سرك.  
القرار  لرجمة  امل�����س��رية  وت���ا���س��ل��ت 
ال����س���ت���ب���اق���ي ال������ذي ات���خ���ذت���ه دول����ة 
م�ث�قة  حمفظة  لتط�ير  الإم����ارات 
مبا  الطاقة،  م�سادر  من  وم�ستدامة 
الرئي�سية  كافة اخلطط  يتما�سى مع 
الب�سمة  خ��ف�����ص  ل��ت�����س��ري��ع  ال��رام��ي��ة 
الدولة  يف  الطاقة  لقطاع  الكرب�نية 
امل��ن��اخ��ي، متهيداً  ال��ت��غ��ري  وم���اج��ه��ة 
بحل�ل  املناخي  احلياد  اإىل  لل��س�ل 
حمطات  واأ���س��ب��ح��ت   .2050 ع����ام 
يف  ال�سلمية  ال��ن���وي��ة  للطاقة  ب��راك��ة 
منطقة الظفرة باإمارة اأب�ظبي ركيزة 
حيث  امل�����س��ت��دام��ة،  للتنمية  اأ���س��ا���س��ي��ة 
الكهرباء  م���ن  وف����رية  ك��م��ي��ات  ت��ن��ت��ج 
الكرب�نية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  اخل��ال��ي��ة 
على مدار ال�ساعة لدعم النم� وتلبية 

الطلب املتزايد على الطاقة وت�سريع 
والقيام  الكرب�نية،  الب�سمة  خف�ص 
بدور ريادي يف حتقيق اأهداف مبادرة 
اإىل  لل��س�ل  ال�سراتيجية  الدولة 

احلياد املناخي بحل�ل عام 2050. 
وخالل هذه امل�سرية حر�ست م�ؤ�س�سة 
الإمارات للطاقة الن�وية على اللتزام 
بقطاع  اخل��ا���س��ة  ال���دول���ة  ب�����س��ي��ا���س��ة 
الطاقة الن�وية، وبناء عالقات تعاون 
وث��ي��ق م��ع ال���ك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة 
واجلهات  املنظمات  وخمتلف  الذرية 
الن�وية  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  امل�����س���ؤول��ة يف 
يف  الإم��ارات��ي  النم�ذج  وب��ات  العاملي، 
ال�سلمية  ال��ن���وي��ة  ال��ط��اق��ة  ت��ط���ي��ر 
املحافل  يف  اجل��م��ي��ع  اأن����ظ����ار  حم���ط 
ال��دول��ي��ة، الأم����ر ال����ذي ر���س��خ مكانة 

الدولة الريادية يف هذا القطاع. 
وم�����ن اأب�������رز ث���م���ار ه�����ذا ال���ن���ه���ج، ه� 
اأبرز  احل�����س���ر الإم���ارات���ي ال��ق���ي يف 
بالطاقة  املخت�سة  الدولية  املنظمات 
ال����ن�����وي����ة، ف���ق���د ك�����ان احل�����م�����ادي يف 
يحمل  اإم���ارات���ي  اأول   2022 اإب��ري��ل 
الرابطة  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����س���ي��ة 
الن�وية العاملية، قبل اأن يت�ىل حالياً 
للم�سغلني  ال��دول��ي��ة  املنظمة  رئ��ا���س��ة 
�سن�ات  ومنذ  ذل��ك  وقبل  ال��ن���وي��ني. 
ي��ح��م��ل احل����م����ادي ع�����س���ي��ة جمل�ص 
للرابطة  التابع  اأطلنطا  مركز  اإدارة 
الأمريكية،  امل���ت���ح���دة  ال�����لي����ات  يف 
بالإ�سافة اإىل ك�نه ع�س� يف اجلمعية 
اإدارة  وم��ع��ه��د  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ن���وي��ة 

الكهرباء  مهند�سي  ومعهد  امل�ساريع 
والإل��ك��رون��ي��ات يف ال���لي��ات املتحدة 
الدويل لأنظمة  واملجل�ص  الأمريكية، 
الطاقة الكهربائية ال�سخمة، وكذلك 
"تريا  �سركة  اإدارة  جمل�ص  ع�س�ية 
الن�وي  ل��الب��ت��ك��ار  الأم��ري��ك��ي��ة  باور" 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ب��ي��ل غ��ي��ت�����ص، وال��ت��ي تعمل 
على تط�ير تقنيات جديدة يف قطاع 

الطاقة الن�وية. 
الن�وي  ال��ربن��ام��ج  ي��ق��ف ط��م���ح  و ل 
ال�سلمي الإماراتي عند اإجناز حمطات 
براكة التي ل متثل �س�ى نح� 20% 
ف��ق��ط م���ن ال���ربن���ام���ج، وي��ت��م ت�جيه 
الإمارات  م�ؤ�س�سة  يف  حالياً  الركيز 
امل�ستقبل،  ع��ل��ى  ال���ن����وي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
ُتعد  ب���راك���ة  حم���ط���ات  اأن  ���س��ي��م��ا  ول 
م�سرية  يف  الب��ت��ك��ار  لتحفيز  من�سة 
ال�سديقة  ال��ط��اق��ة  مل�����س��ادر  ال��ت��ح���ل 
املفاعالت  من���اذج  ي�سمل  مب��ا  للبيئة 
اجليل  ومفاعالت  امل�سغرة،  املعيارية 
الن�وي،  الن���دم���اج  وت��ق��ن��ي��ة  ال���ت���ايل، 
ل��ت��ط���ي��ر م�سادر  ال��ط��ري��ق  ومت��ه��ي��د 
الهيدروجني  م��ث��ل  ل��ل��ط��اق��ة  ج��دي��دة 
جانب  اإىل  ال���س��ط��ن��اع��ي،  وال����ق����د 
خالل  م��ن  والب��ت��ك��ار  ال��ن��م���  ت�سهيل 
ذات  القطاعات  يف  والتط�ير  البحث 
والزراعة،  وال��ط��ب  بالف�ساء  ال�سلة 
ال�ستثمارات  ا�ستك�ساف  ع��ن  ف�ساًل 
الن�وية  ال��ط��اق��ة  يف  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
النم�  اأه����داف  ل��دع��م  ودول��ًي��ا  حملًيا 

والتنمية يف الدولة. 

•• اأبوظبي-وام:

الربية  وزي���ر  الفال�سي  باله�ل  اأح��م��د  ال��دك��ت���ر  م��ع��ايل  اأك���د 
تعد  الإم����ارات  اأن  للريا�سة،  العامة  الهيئة  رئي�ص  والتعليم 
من�ذجاً ملهماً يف دعم ومتكني "اأ�سحاب الهمم" وم�ساعدتهم 

يف النطالق نح� اآفاق التميز والنجاح. 
و�سنع  الإرادة  "عزمية  الهمم  "اأ�سحاب  من  "ن�ستلهم  وق��ال: 

امل�ستحيل، ونفخر باإجنازاتهم يف م�سرية التنمية". 
جاء ذلك خالل لقاء رئي�ص الهيئة العامة للريا�سة مع روؤ�ساء 
واأفريقيا  واآ�سيا  واأوروب��ا  اأمريكا  يف  القارية  الباراملبية  اللجان 

واأوقيان��سيا مبقر ال�زارة باأب�ظبي، بح�س�ر ماجد الع�سيمي 
رئي�ص اللجنة الباراملبية الآ�سي�ية. 

اللجان  وب��رام��ج  خطط  على  الهيئة  رئي�ص  الع�سيمي  واأط��ل��ع 
الذي  وال��دور  الدولية،  الباراملبية  احلركة  تط�ير  يف  القارية 
الآ�سي�ية  واملبادرات  ”وامل�ساريع  الآ�سي�ية  “ الباراملبية  تلعبه 
لتمكني "اأ�سحاب الهمم" من ممار�سة حياتهم ب�س�رة م�ستقلة 

من خالل تهيئة املرافق لتك�ن �سديقة وم�ؤهلة لهم. 
اللجان  روؤ���س��اء  بجه�د  للريا�سة  العامة  الهيئة  رئي�ص  واأ���س��اد 
الباراملبية القارية يف ن�سر وتط�ير ريا�سات "اأ�سحاب الهمم" 
واإط����الق امل���ب���ادرات ال��ري��ا���س��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة م��ن اأج���ل حتقيق 

ال�سراتيجيات امل��س�عة و�س�ل اإىل الغاية املبتغاة. 
القارية،  الباراملبية  اللجان  الع�سيمي، نيابة عن روؤ�ساء  ووجه 
ال�سكر اإىل معايل اأحمد باله�ل الفال�سي على دعمه ومتابعته 
يف  الكامل  وال��دم��ج  التمكني  حتقق  التي  وامل�ساريع  للربامج 

املجتمع. 
باأنها  القارية دولة الإمارات  الباراملبية  اللجان  وو�سف روؤ�ساء 
مركز اإ�سعاع لأ�سحاب الهمم مثمنني دورها الريادي والقيادي 
التي  ال�سباقة  ال���دول  م��ن  اإن��ه��ا  خا�سة  ومتكينهم  دعمهم  يف 
اأ�سهمت يف حتقيق جناحات غري م�سب�قة على �سعيد ا�ست�سافة 

البط�لت العاملية. 

اأحمد بالهول الفال�شي: االإمارات منوذج ملهم يف دعم ومتكني اأ�شحاب الهمم 

•• دبي-الفجر:

ك�سفت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
عن اإطالق تطبيق ذكي حمدث ي�اكب 
اإىل رفع  ال��ت��ق��ن��ي��ات وي��ه��دف  اأح����دث 
الرقمية،  اخل��دم��ات  ا�ستخدام  ن�سب 
م���ن خ���الل ت����اف���ر خ���دم���ات ال������زارة 
اإل��ي��ه��ا، وتب�سيط  ال������س���ل  و���س��ه���ل��ة 
املتعامل،  رح��ل��ة  لتح�سني  التطبيق 
ال�����زارة يف  م��ع دم��ج كامل تطبيقات 
ت��ط��ب��ي��ق واح�����د. وج����اء الإع�����الن عن 
يف  ال����زارة  م�ساركة  خ��الل  التطبيق 
ينعقد  الذي  للتقنية  اأ�سب�ع جيتك�ص 
اأكت�بر اجل��اري يف   14 اإىل   10 من 

مركز دبي التجاري العاملي. 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  تطبيق  ويتيح 
اخلدمات  اإىل  ال��������س����ل  امل��ج��ت��م��ع 
ومتابعة  وال����ذك����ي����ة  الإل����ك����رون����ي����ة 
ح���ال���ة ال��ط��ل��ب ب�����دون احل���اج���ة اإىل 
ويعمل  اخل�����دم�����ة.  م�����راك�����ز  زي���������ارة 
من  تعليمي  كم�سدر  ا  اأي�سً التطبيق 
ح�ل  قّيمة  معل�مات  ت���ف��ري  خ��الل 
امل��س�عات  م��ن  متن�عة  جم��م���ع��ة 
ال�سحية التي تهدف اإىل زيادة ال�عي 
ال�سحي. مع العلم اأن التطبيق متاح 

باللغتني الإجنليزية والعربية.
ومُي����ّك����ن امل�����س��ت��خ��دم��ني م����ن خالل 
من�سات  اإىل  ال��������س����ل  ال��ت��ط��ب��ي��ق 

الت�ا�سل الجتماعي التابعة لل�زارة 
وال���ق���ن����ات اخل��دم��ي��ة الأخ�����رى مثل 
 "ChatBot نظام الدرد�سة املبا�سر
ووقاية  ال�سحة  وزارة  وت�سعى   ."
خدمة  اإىل  ب���ا����س���ت���م���رار  امل���ج���ت���م���ع 
خالل  م��ن  ينا�سبهم  مب��ا  متعامليها 

قن�ات اخلدمة الرقمية.

�ضراكة م�ضتدامة
الد�ستي  ع��ل��ي  اأح���م���د  ���س��ع��ادة  واأك�����د 
ل��ق��ط��اع اخلدمات  امل�����س��اع��د  ال���ك��ي��ل 
اجلهات  م���ن  ال��������زارة  اأن  امل�����س��ان��دة 
ال��������رائ��������دة يف جم����ال  احل����ك�����م����ي����ة 
املتعاملني  جت��رب��ة  وت��ط���ي��ر  ت��ع��زي��ز 

واإ�سعادهم، من خالل تعزيز العالقة 
م�ستدامة،  ���س��راك��ة  وب��ن��اء  امل�����س��رك��ة 
اخلدمات  ا�ستخدام  على  وت�سجيعهم 
�سمن  وذل��ك  والذكية،  الإلكرونية 
ال���زارة ل�سمان تقدمي  ا�سراتيجية 
كافة اخلدمات الإداري��ة وفق معايري 
بهدف  وال�سفافية،  والكفاءة  اجل���دة 
اإ�سعاد املتعاملني لتحقيق م�ستهدفات 

وم�ؤ�سرات احلك�مة الذكية.
التطبيق  اأن  الد�ستي  �سعادة  واأ�ساف 
ل���ل����زارة مت حت��دي��ث��ه ليغدو  ال���ذك���ي 
والأنظمة  املمار�سات  لأف�سل  م�اكباً 
الإداري�������ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��رك��ز على 
م���ؤ���س��رات وه���ي؛ ك��ف��اءة اخلدمة،   4

وجتربة املتعامل، وتط�ير اخلدمات، 
املتعاملني،  اح����ت����ي����اج����ات  وت���ل���ب���ي���ة 
خ����الل����ه حزمة  م�����ن  ت�����ف����ر  ح����ي����ث 
من  الرقمية  اخل��دم��ات  م��ن  مبتكرة 
احلل�ل  ب��ت��ق��دمي  ال��ت��زام��ه��ا  منطلق 
متا�سياً  ت���ط����راً،  والأك�����ر  الأح�����دث 
الرقمي  للتح�ل  ا�سراتيجيتها  مع 

بهدف متكني املتعاملني واإ�سعادهم.

حمفظة خدمات رقمية
تط�ير  عملية  اأن  اإىل  �سعادته  ولفت 
التطبيق متت بالكامل بجه�د داخلية 
من قبل الفريق التقني ومت تدعيمه 
امل�ا�سفات  ذات  احل���ل����ل  ب����اأح����دث 

التطبيق  يح�ز  اأن  ونت�قع  العاملية. 
ع��ل��ى ر���س��ا امل��ت��ع��ام��ل��ني وي��ت���اف��ق مع 
اآفاقاً  �سيفتح  اأن���ه  حيث  تطلعاتهم، 
خدماتنا  حم��ف��ظ��ة  اأم�������ام  ج����دي����دة 

الرقمية امل�جهة اإليهم بكل تاأكيد.
اإدارة  مدير  اخل����ري  �سمري  واأو���س��ح 
مميزات  م���ن  اأن  امل��ع��ل���م��ات  ت��ق��ن��ي��ة 

خدمات  ي�فر  اأن��ه  امل��ح��دث  التطبيق 
اإليها  ال��������س����ل  و���س��ه���ل��ة  ال��������زارة 
وب�����س��اط��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق وحت�����س��ني رحلة 
ت��ط��ب��ي��ق واح������د. حيث  امل��ت��ع��ام��ل يف 
ي�سمل اإطالق وثيقة بطاقة التطعيم 
ونظام  امل����ح���دة،  ال��ث��ق��ة  من�سة  ع��ل��ى 
ال����دخ�����ل امل�����ح����د ل���ل���خ���دم���ات، ومت 

امل�قع  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ي��ة  ه���ذه  تطبيق 
الإل������ك������روين وال���ت���ط���ب���ي���ق ال���ذك���ي، 
بالإ�سافة اإىل تطبيق اخلتم الرقمي 
لله�ية الرقمية على ثالث خدمات؛ 
ت��ت�����س��م��ن ت�����س��دي��ق ���س��ه��ادة الإج�����ازة 
امل���ر����س���ي���ة وت�������س���دي���ق ت���ق���ري���ر طبي 

واإجازة مرافق.

اأحد م�ضاريعها الرائدة يف اأ�ضبوع جيتك�س للتقنية

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تدمج جميع تطبيقاتها الذكية 
يف تطبيق واحد مبتكر لتح�شني جتربة املتعاملني واإ�شعادهم

االإح�شان اخلريية و)اإ�شعاد( 
توقعان مذكرة تعاون 

•• عجمان - الفجر: 

ل�سرطة  العامة  القيادة  مع  تعاون  مذكرة  اخلريية  الإح�سان  جمعية  وقعت 
دبي، ين�سم مب�جبها م�ظف� اجلمعية اإىل برنامج بطاقة "اإ�سعاد" اخلا�سة 
اأوا�سر  وتعزيز  انطالقاً من حر�ص اجلانبني على دعم  وذل��ك  دب��ي،  ب�سرطة 
امل�ظفني  ل��دى  ال�سعادة  م�ست�ى  لرفع  اجله�د  تكامل  نح�  و�سعياً  التعاون، 
واأ�سرهم، ومبا يحقق الأهداف امل�سركة، حيث ي�ستفيد حاملي البطاقة من 
املزايا والعرو�ص التي تقدمها ال�سركات وامل�ؤ�س�سات التجارية العاملة يف دولة 

الإمارات. 
امل��دي��ر التنفيذي جلمعية  اإ���س��م��اع��ي��ل،  ال��دك��ت���ر حقي  ال��ت��ع��اون   وق��ع م��ذك��رة 
الإح�سان اخلريية، و منى حممد العامري رئي�ص جلنة بطاقة اإ�سعاد، بح�س�ر 

عدد من م�س�ؤويل اجلانبني، وذلك باملقر الرئي�سي للجمعية يف عجمان. 
اإ�سماعيل، �سرورة  تعزيز التعاون والتن�سيق مع الهيئات  واأكد الدكت�ر حقي 
وذلك  ال�سراتيجية،   روؤي��ة اجلمعية وخطتها  تتما�سى مع  التى  وامل�ؤ�س�سات 
بهدف ت�فري اخلدمات الإن�سانية واخلريية، م�سرياً اإىل اأن التعاون مع مركز 
اإ�سعاد يعزز امل�س�ؤولية املجتمعية، وي�سهم يف الرتقاء مبعدلت الر�سا  بطاقة 

وال�سعادة لدى فريق العمل واأ�سرهم. 
تعاون  بداية  يعد  املذكرة  ت�قيع  اأن  العامري  حممد  منى  اأ�سار  جانبها  ومن 
حيث  اخلريية،  الإح�سان  جمعية  مع  امل�سرك  العمل  من  وا�سعة  اآف��اق  وفتح 
وتعليمية  �سحية  خ�س�مات  ت�فري  اإىل  ي�سعى  "اإ�سعاد"  بطاقة  برنامج  اأن 
ك��م��ا ي�سمن  اأ���س��ره��م،  واأف�����راد  و���س��ي��اح��ي��ة وجت���اري���ة، للم�ظفني  وت��رف��ي��ه��ي��ة 
واخلا�ص،  احلك�مي  القطاعني  م��ن  خا�سة  وم��زاي��ا  ع��رو���ص  على  ح�س�لهم 
وي�سكل الربنامج من�سة متكن امل�ستخدمني من احل�س�ل على خدمات بج�دة 

عالية تلبي تطلعاتهم وت�سهل حياتهم وتعزز م�ست�يات اأدائهم

•• اأبوظبي-وام: 

عام  قائد  النعيمي  عل�ان  بن  اهلل  ال��ل���اء علي عبد  اأك��د 
�سرطة راأ�ص اخليمة اأن املعر�ص الدويل لالأمن ال�طني 
جتمع  عاملية  ”من�سة  اأب�ظبي  “اآي�سنار  املخاطر  ودرء 
الأمن  قطاع  القرار يف  �سناع  و  واخل��رباء  املتخ�س�سني 

ال�طني مبجالته احلديثة.
 ”  2022 اأب���ظ��ب��ي  “اآي�سنار  زي���ارت���ه  خ���الل   - وق����ال 
بجناح  اخليمة  راأ����ص  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ومن�سة 
وزارة الداخلية يف املعر�ص الذي نظمته �سركة اأب�ظبي 
للمعار�ص اأدنيك بالتعاون مع ال�زارة يف مركز اأب�ظبي 
ال�طني للمعار�ص - :" ننظر اإىل "اآي�سنار اأب�ظبي"على 
اأن���ه اأح���د اأه���م ال���ق���درات ال���ط��ن��ي��ة ، ك���ن��ه ح��دث��ا عامليا، 

اأف�سل املمار�سات ال�طنية والدولية  تعر�ص من خالله 
تعزيز  يف  وي�ساهم  العامة،  وال�سالمة  الأم��ن  جم��ال  يف 
ا�ستدامة ال�سراكات الإ�سراتيجية بني القطاع احلك�مي 
احلالية  واملخاطر  التحديات  مل�اجهة  اخلا�ص  والقطاع 

وامل�ستقبلية".
واأ�ساف - خالل الزيارة التي رافقه فيها كبار ال�سباط 
على  اخليمة  راأ����ص  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  حت��ر���ص   -
امل�ساركة الفعالة يف هذا احلدث العاملي ب�س�رة م�ستمرة 
وم�اكبة  اخل���ربات  وت��ب��ادل  الأم��ن��ي��ة  امل��ع��رف��ة  لكت�ساب 
ت��ط���ر امل���دن ال��ذك��ي��ة ل���درء امل��خ��اط��ر،وت��ط���ي��ر قدراتنا 
خا�سة  املجالت،  كافة  يف  التحديات  مل�اجهة  ال�سرطية 
جمال الأمن الرقمي، مبا يعزز من ج�دة احلياة،ويرفع 

ال�سع�ر بالأمن والأمان لدى كافة اأفراد املجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  وجمعية  القت�ساد  وزارة  مع  بالتعاون  العام  الن�سائي  الحت��اد  نظم 
للمحامني والقان�نيني- فرع اأب�ظبي، ور�سة عمل افرا�سية بعن�ان )م�س�ؤولية 
الأخطاء الطبية(، بهدف ن�سر الثقافة والت�عية الالزمة ح�ل امل�س�ؤولية الناجتة 
عن الأخطاء الطبية، اإ�سافة اإىل ت�سليط ال�س�ء على الق�انني والت�سريعات التي 

و�سعتها دولة الإمارات حلماية حق�ق املر�سى ومتلقي العالج.
عام  انطلق  حق�قك"،الذي  "اعريف  برنامج  �سمن  الفرا�سية  ال�ر�سة  وتاأتي 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد  ال�سيخة  �سم�  من  كرمية  برعاية   2009
الأعلى  الرئي�سة  والطف�لة  لالأم�مة  الأع��ل��ى  املجل�ص  رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي 
مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "اأم المارات"، حيث ت�سع �سم�ها ق�سايا و�س�ؤون املراأة 
والأ�سرة على راأ�ص اأول�ياتها، من خالل رعايتها للعديد من الربامج واملبادرات 

الرامية اإىل متكني وريادة املراأة يف كافة املجالت.
واأكدت �سعادة ن�رة خليفة ال�س�يدي الأمينة العامة لالحتاد الن�سائي العام على 
بنت  ال�سيخة فاطمة  �سم�  تنفيذ ت�جيهات  العام على  الن�سائي  حر�ص الحتاد 
مبارك، بتقدمي برامج ومبادرات ن�عية هادفة تعك�ص حر�ص دولة الإمارات على 

ا�ستمرارية تط�ير قدرات املراأة يف كافة املجالت ودعم جاهزيتها للم�ستقبل.

امل��راأة يف  اأن هذا الربنامج ي�سهم ب�سكل كبري يف رفع ثقافة  واأو�سحت �سعادتها 
اجلانب القان�ين والت�سريعي من خالل اجلل�سات احل�ارية وال�ر�ص التدريبية 
والتثقيفية املبا�سرة والتي تنفذ بالتعاون مع ال�سركاء ال�سراتيجيني يف كافة 
ن�سر  خ��الل  م��ن  اأه��داف��ه  لتحقيق  الربنامج  �سعي  اإىل  اإ�سافة  ال��دول��ة،  اإم���ارات 
الإ�سدارات اخلا�سة بهذا اجلانب ومنها على �سبيل املثال كتاب )اعريف حق�قك( 
الذي ي�ثق م�سرية الربنامج منذ انطالقه يف عام 2009 حتى ال�قت احلا�سر. 
ويهدف برنامج “اعريف حق�قك ” اإىل ن�سر الثقافة القان�نية بني اأفراد املجتمع 
ب�سكل عام واملراأة ب�سكل خا�ص. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الربنامج ه� اأحد الربامج 
مع  الت�ا�سل  فر�سة  يتيح  اأن��ه  كما  القان�نية  الثقافة  ن�سر  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 
املراأة يف كافة اإمارات ومدن الدولة، اإ�سافة اإىل اأن الحتاد الن�سائي العام يعمل 
املراأة،  ت�اجه  التي  وامل�ساكل  التحديات  على  التعرف  على  الربامج  خ��الل  من 
وم�ساعدتها يف ال��س�ل اإىل الطريقة املثلي للتعامل مع هذه امل�سكالت، اإ�سافة 
اإىل الت�سبيك وبناء ال�سراكات ال�سراتيجية مع امل�ؤ�س�سات احلك�مية الحتادية 
واملحلية، وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين، بهدف التعاون البناء، وال�ستفادة من جميع 
وت��سيع  الربنامج  املرج�ة من  الأه��داف  واخل��ربات ل�سمان حتقيق  الإمكانات 
قاعدة امل�ستفيدات منه. واأقيمت ال�ر�سة يف اإطار حر�ص الحتاد على القيام بدوره 
يف دعم جه�د الدولة جتاه ق�سايا املراأة والأ�سرة والطفل يف خمتلف املجالت، 

واإميانا وحر�ساً منه على متكني املراأة وتعزيز ال�عي لدى اأفراد املجتمع مبا يكفل 
حق�قهم، وقدمتها امل�ست�سارة زينت عي�سى احلمادي، مدير عام جمعية الإمارات 
ا�ستعر�ست يف  ال�ر�سة عدة حماور رئي�سية،  للمحامني والقان�نيني. وت�سمنت 
املح�ر الأول التعريف باخلدمات الطبية وت��سيح الفرق بني الأخطاء الطبية 
وامل�ساعفات الطبية، فيما تطرقت يف املح�ر الثاين اإىل مفه�م امل�س�ؤولية املدنية 
ركز  فقد  الثالث  املح�ر  اأم��ا  منها،  والتق�سريية  العقدية  بني  والفرق  الطبية 
التع�ي�ص عن  و  الطبية،  املدنية لالأخطاء  امل�س�ؤولية  املرتبة على  الآث��ار  على 
ال�سكر  امل�ست�سارة زينب عي�سى احلمادي بجزيل  الناجم عنها. وتقدمت  ال�سرر 
للمراأة  املت�ا�سل  دعمها  على  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سم�  اإىل  والمتنان 
الإماراتية وحر�سها الدائم على دعم كل ما من �ساأنه اأن ي�سهم يف تط�ير قدرات 
ومهارات املراأة، كما تقدمت بجزيل ال�سكر ل�سعادة ن�رة خليفة ال�س�يدي وفريق 
عملها جله�دهم املتميزة يف العمل على تنظيم مثل هذه الندوات وال�ر�ص التي 
تناق�ص العديد من امل�ا�سيع الهامة التي تخدم ق�سايا املراأة ولها اأبعاد اجتماعية 
ال�ر�سة  �سهدت  وقد  الفردية.  وال�اجبات  باحلق�ق  ال�عي  حالة  وتعزز  مهمة، 
الأ�سئلة  تفاعال كبريا من خالل طرح  250 م�ساركا  اأك��ر من  التي ح�سرها 
امل�ست�سارة  قامت  وبدورها  الطبية،  الأخطاء  مب��س�ع  اخلا�سة  وال�ستف�سارات 

القان�نية بالرد والإجابة على جميع ال�ستف�سارات.

قائد عام �شرطة راأ�ض اخليمة : اآي�شنار اأبوظبي من�شة عاملية لعر�ض اأف�شل املمار�شات يف جمال االأمن وال�شالمة العامة

االحتاد الن�شائي يعزز الوعي حول م�شوؤولية االأخطاء الطبية

الربنامج النووي ال�شلمي ...مكانة عاملية مميزة يف فرتة قيا�شية 

جينيت�   / امل������دع�������  ف����ق����د 
اثي�بيا   ، ت����را�����س�����  ب����ا�����س����ا 
�سفره  ج��������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)6333047EP(  رق����م 

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

    0501094445

فقدان جواز �شفر
حممد   / امل��������دع���������  ف�����ق�����د 
بنغالدي�ص   ، ف��ق��ري  ع��ك��ا���ص 
�سفره  ج��������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)BR0289451(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف����ن رق����م  

0552457633

فقدان جواز �شفر

اح����م����د   / امل��������دع���������  ف������ق������د 
باك�ستان   ، ع��م��ي��د  ب���ال��������ص 
�سفره  ج��������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)3764491BH(  رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف����ن رق����م  

    0501224154

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل�������دع�������� /ع������ب������داهلل 
�س�ري   ، اخلاطر  عبدالرزاق 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج���از 
)N 0 1 5 0 7 6 5 9 0 ( 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف����ن رق����م  

    0527924314

فقدان جواز �شفر
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ا�شتطالع ل�شرطة اأبوظبي .. 88 % من اجلمهور يوؤكدون اأن التوعية املرورية الرقمية تعزز ال�شلوك االإيجابي لل�شائقني

خالل ح�ضوره افتتاح الدور الرابع من الف�ضل الت�ضريعي العا�ضر للمجل�س ال�ضت�ضاري لإمارة ال�ضارقة 

�شقر غبا�ض: ا�شت�شاري ال�شارقة يعزز م�شاركة املواطن يف �شنع القرار واالرتقاء باملجتمع نحو التقدم واالزدهار بروؤية واعية

•• اأبوظبي-وام: 

جناح  اجلمه�ر  م��ن   88% اأك���د 
الرقمية"  امل���روري���ة  "الت�عية 
الإيجابي  ال�����س��ل���ك  ت��ع��زي��ز  يف 
لل�سائقني وذلك وفقا ل�ستطالع 
الأمني،  الإع�����الم  اإدارة  اأج���رت���ه 
�سرطة  يف  القيادة  ���س���ؤون  بقطاع 
الت�ا�سل  م���اق��ع  ع��رب  اأب���ظ��ب��ي، 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  الج��ت��م��اع��ي 

والإجنليزية.
وق��������ال امل�����ق�����دم ن���ا����س���رع���ب���داهلل 

الإعالمية  الأ�ساليب  اإىل  ولفت 
التي  امل���ب���ت���ك���رة  وال���ت����ا����س���ل���ي���ة 
يف  اأب���ظ��ب��ي  ���س��رط��ة  ت�ستخدمها 
اللغات،  الت�عية مبختلف  جمال 
اإىل  ن��ح��� ي�سمن و���س���ل��ه��ا  ع��ل��ى 
خم��ت��ل��ف ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع، كما 
تعمل على حت�سني م�سم�ن و�سكل 
وتط�ير  الإع���الم���ي���ة  ال��ر���س��ال��ة 
ال��ت���ا���س��ل وال��ت��ف��اع��ل وفًقا  ل��غ��ة 
يف  والفعالة  الرائدة  للممار�سات 

الت�ا�سل الجتماعي.
الأمني  الإع��الم  اإدارة  اأن  واأو�سح 

حت�سني  ب��غ�����������������ر���ص  اأب�����ظ����ب����ي، 
الإعالمية  ال��ر���س��ال��ة  وت��ط���ي��ر 
واملروري  الأمني  ال�عي  وتعزيز 

لدى اأفراد املجتمع.
اإدارة الإع��الم الأمني  اأن  واأ�ساف 
ت�����س��ت��ث��م��ر ����س���ب���ك���ات ال���ت����ا����س���ل 
الجتماعي يف قيا�ص راأي املجتمع 
لتح�سني  ومقرحاته  وت�جهاته 
اأ�ساليب الت�عية، م�ؤكًدا اأن نتائج 
بدور  ت�سهم  ال��راأي،  ا�ستطالعات 
"�سناعة  ت���ج��ي��ه  اإع����ادة  م��ه��م يف 
حل�سابات  الرقمي"،  امل��ح��ت���ى 

الإعالم  ق�سم  رئي�ص  ال�����س��اع��دي 
الأمني،  الإع��الم  اإدارة  الأمني يف 
ك�سف  ال��ت��ي   88% ال���  ن�سبة  اإن 
م�ؤ�سًرا  ُت��ع��د  ال���س��ت��ط��الع،  عنها 
اإي��ج��اب��ًي��ا ل��ت��ج��اوب اجل��م��ه���ر مع 
التي  الرقمية  امل��روري��ة  الت�عية 
اأب�ظبي  �سرطة  وتبثها  تنتجها 
ع���رب خم��ت��ل��ف و����س���ائ���ل الإع�����الم 
الجتماعي  ال��ت���ا���س��ل  وم����اق���ع 
الدائم  احل���ر����ص  اإىل  م�����س��رًيا   ،
املحت�ى  وتقييم  م��راج��ع��ة  ع��ل��ى 
�سرطة  ت��ن�����س��ره  ال�����ذي  ال��رق��م��ي 

على  اأب�ظبي،  �سرطة  و�سفحات 
الجتماعي،  ال��ت���ا���س��ل  ���س��ب��ك��ات 
الر�سائل  فاعلية  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا 
الإعالمية، ويزيد من انت�سارها، 
وتاأثريها، وتفاعل اجلمه�ر معها، 
حتقيًقا لالأول�يات ال�سراتيجية 
اإىل  ال��رام��ي��ة  اأب���ظ��ب��ي،  ل�سرطة 
الفعال،  والت�ا�سل  الثقة،  تعزيز 
املحلي،  ج��م��ه���ره��ا،  وب���ني  بينها 
والدويل واحلفاظ على ا�ستمرار 
الأكر  امل��دن  ���س��دارة  اأب�ظبي يف 

اأماناً عاملياً.

وانطالقاً  لل�سائقني  الإيجابية 
اأعلى  حتقيق  على  حر�سها  م��ن 
يف  امل��روري��ة  ال�سالمة  م�ست�يات 

الإمارة .
وت�سهم ا�ستطالعات الراأي، التي 
الأمني  الإع�����الم  اإدارة  جُت��ري��ه��ا 
اأث���ر احلمالت  ق��ي��ا���ص  دوري�����اً، يف 
تعزيز  ال��ت���ع���ي��ة يف  الإع��الم��ي��ة 
ال����ع���ي الأم���ن���ي وامل������روري لدى 
�سرطة  وت�ستفيد  املجتمع،  اأف��راد 
القيا�ص، يف  اأب�ظبي من عمليات 
اإعادة ت�جيه الر�سائل الإعالمية، 

ت�سعى من خالل ن�سر فيدي�هات 
ال���ت����ع���ي���ة ال���رق���م���ي���ة امل�����روري�����ة 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���دي���ري���ة امل����رور 
والدوريات عرب و�سائل الت�ا�سل 
ال�سالمة  تعزيز  اإىل  الجتماعي 
وم�ستخدمي  امل��رك��ب��ات  ل��ق��ائ��دي 
الطرق وتر�سيخ احرام القان�ن، 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ي������ؤدي  مب���ا 
ارتكاب  ن�����س��ب  خ��ف�����ص  ت�����س��ه��م يف 
احل����������ادث وامل����خ����ال����ف����ات وذل����ك 
اأ�ساليب  لتط�ير  جه�دها  �سمن 
ال�سل�كيات  ل����دع����م  ال���ت����ع���ي���ة 

••  اأبوظبي-الفجر:  

رئي�ص  غبا�ص  �سقر  معايل  اأك��د   
امل��ج��ل�����ص ال���ط��ن��ي الحت�����ادي اأن 
الف�سل  الرابع من  ال��دور  افتتاح 
للمجل�ص  ال��ع��ا���س��ر  ال��ت�����س��ري��ع��ي 
ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة الي�م 

الذي  ال���دور  اىل  معاليه  واأ���س��ار 
ال�ست�ساري  امل���ج���ل�������ص  ي��ل��ع��������ب��ه 
وج��������ه���������ده خل������دم������ة ال������ط�����ن 
تتالقى  وال�����ت�����ي  وامل������اط�����ن�����ني 
املجل�ص  واأه������داف  ���س��ي��ا���س��ات  م���ع 
لالرتقاء  الحت��������ادي  ال����ط���ن���ي 
والزدهار  التقدم  نح�  باملجتمع 

ومتابعة  باهتمام  معاليه  واأ���س��اد 
ال�سيخ  ال�����س��م���  ���س��اح��ب  ودع�����م 
ب����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت�����ر 
الأعلى  املجل�ص  ع�س�  القا�سمي 
الربملاين  للعمل  ال�سارقة  حاكم 
يف الدولة واأي�سا جلل�سات املجل�ص 
ال�����س��ارق��ة لدوره  ال���س��ت�����س��اري يف 

�سلطان  ال�����س��ي��خ  ���س��م���  ب��ح�����س���ر 
القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن 
ال�سارقة،   حاكم  ونائب  عهد  ويل 
ُي�ساهم يف تعزيز م�ساركة امل�اطن 
القرار  الإماراتي يف عملية �سنع 
التقدم  نح�  باملجتمع  والرت��ق��اء 

والزدهار بروؤية واعية.

الفاعل يف الت�ا�سل مع امل�اطنني 
يف  اخلدمات  مب�ست�ى  والرتقاء 
روؤية  ع��ن  ف�سال  ال�سارقة  اإم���ارة 
م�ساركة  باأهمية  الثاقبة  �سم�ه 
بدورهم  وا�سطالعهم  امل�اطنني 
واأبناء  وطنهم  خدمة  يف  الفعال 

بلدهم.

�سيعمل�ن  واأن���ه���م  ال��ع��ط��اء  روح 
املجل�ص  مي��ار���ص  حتى  اهلل  ب��ع���ن 
اخت�سا�ساته مبا يعزز النجاحات 
امل����اط���ن  خ���دم���ة  اإىل  ال���رام���ي���ة 
به  والرتقاء  الإم��ارات��ي ومتكينه 
جمالت  جميع  يف  وم�����س��اه��م��ات��ه 

احلياة.

ل�سعبها  هياأت  حكيمة  قيادة  من 
امل�سرك  والعمل  لل�س�رى  منابر 
وا�سعاد  ال���ط��ن  ق�سايا  خل��دم��ة 

�سعب الحتاد .
املجل�ص  ب��ج��ه���د  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اد 
ال�ست�ساري وما يتحلى به رئي�ص 
من  املجل�ص  وع�س�ات  اأع�ساء  و 

وت�سميم احلمالت الت�ع�ية على 
�س�ء امل�ؤ�سرات احلقيقية النابعة 

من ال�اقع.

�شرطة ال�شارقة تنظم ملتقى �شباط املهام اخلا�شة االأول
•• ال�شارقة-وام:

عام  ق��ائ��د  ال�سام�سي  ال����زري  �سيف  ال���ل����اء  ���س��ع��ادة  ت���راأ����ص 
اخلا�سة  امل��ه��ام  اإدارة  ���س��ب��اط  " ملتقى  ال�����س��ارق��ة  ���س��رط��ة 
الدكت�ر  العميد  �سعادة  بح�س�ر  ال�سرطة  ن��ادي  الأول" يف 
املركزية وجميع  العمليات  الناع�ر مدير عام  اأحمد �سعيد 
العامة  ل������الإدارة  ال��ت��اب��ع��ة  اخل��ا���س��ة  امل���ه���ام  اإدارة  ���س��ب��اط 
امللتقى  تنظيم  وجاء  ال�سارقة.  ب�سرطة  املركزية  للعمليات 
مبداأ  تعزيز  يف  ال�سارقة  �سرطة  ا�سراتيجية  على  تاأكيداً 
ال�سعادة يف بيئة العمل من خالل تخ�سي�ص برامج متن�عة 
وتبادل  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  م��ع  ال��ف��ع��ال  ل��ل��ت���ا���س��ل  ملنت�سبيها 
الأمر  مالحظاتهم  اإىل  وال�ستماع  بينهم  النظر  وجهات 

الذي يرتقي  بالأداء ال�ظيفي وبالتايل الرتقاء يف العمل 
�سرطة  عام  قائد  مب�ساركة  امللتقى  بداأ  وال�سرطي.  الأمني 
بجانب منت�سبي  الريا�سية  الأن�سطة  ال�سارقة يف عدد من 
املباريات  املهام اخلا�سة تناف�س�ا خاللها يف عدد من  اإدارة 
منها  البادل   تن�ص   كرة والطائرة  وال�سباحة. وتراأ �ص قائد 
النتائج  على  فيه  اطلع  مفت�حا  لقاء  ال�سارقة  �سرطة  عام 
ال�سع�بات  وعلى  املن�سرمة  الفرة  خالل  ل��الإدارة  العامة 
الأفكار  وو���س��ع  ملناق�ستها  ي���اج��ه���ن��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
ومقرحات  مالحظاتهم  ا�ستمع  اإىل  ك��م��ا  واحل��ل���ل  لها 
امل�ظفني التط�يرية لل��س�ل اإىل اأعلى امل�ست�يات الأمنية 
تفقد  اآخ��ر  جانب  من  للمجتمع.  احلياة  ج���دة  تعزز  التي 
�سعادة الل�اء �سيف الزري ال�سام�سي  الإدارة العامة للحر�ص 

حممد  جا�سم  العقيد  �سعادة  ا�ستقباله  يف  وك��ان  الأم���ريي 
اخلّيال مدير عام الإدارة العامة  للحر�ص الأمريي ونائبه 
ال�سباط  م��ن  وع��دد  ال��ه���يل  خمي�ص  غ��امن  العقيد  �سعادة 
 مديري الإدارات ون�ابهم ورو�ساء الق�سام. وجاءت الزيارة 
التفقدية لل�ق�ف على خطط �سري العمل والطالع على 
العامة  الإدارة  عمل  بتط�ير  املتعّلقة  امل�ستقبلية  اخلطط 
التي  ال�سرطية  والأمنية  امل��س�عات  م��ن  ع��دد  ومناق�سة 
ت��ع��زز ج����دة احل��ي��اة لأف����راد املجتمع.  واط��ل��ع ال��ل���اء �سيف 
ال�سام�سي خالل ج�لة تفقدية على �سري العمل يف الإدارات 
والأق�سام بالإدارة م�ستمعا اإىل �سرح مف�سل ح�ل الإجنازات 
العامة  الإدارة  مببنى  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  وامل�����س��اري��ع 

واملرافق اخلدمية التابعة لها.

اجلامعة القا�شمية تنظم معر�ض التثقيف ال�شحي ال�شاد�ض
••ال�شارقة -وام: 

افتتح الدكت�ر ع�اد اخللف، مدير اجلامعة القا�سمية، يرافقه ن�اب املدير وم�ساعد املدير ل�س�ؤون الطالبات وعدد 
من عمداء الكليات واأع�ساء الهيئة التدري�سية والإدارية وطلبة اجلامعة، معر�ص التثقيف ال�سحي ال�ساد�ص، حتت 

عن�ان "�سحتك اأمانة"، وذلك يف مقر اجلامعة بال�سارقة.
والقيادة  الك�يت،  وم�ست�سفى  القا�سمي،  م�ست�سفى  اأب��رزه��ا:  من  وخا�سة،  حك�مية  جهة   30 املعر�ص  يف  �سارك 
التخ�س�سي لطب  ال�سارقة  التابعة، ومركز  الأ�سرة واجلمعيات  ل�س�ؤون  الأعلى  ال�سارقة، واملجل�ص  العامة ل�سرطة 
الأ�سنان، ومركز التدريب والتط�ير يف ال�سحة ووقاية املجتمع، وم�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة، وم�ؤ�س�سة ال�سارقة 
لريا�سة املراأة، وم�ؤ�س�سة الإمارات )برنامج �ساند(، وعيادة جامعة عجمان املتنقلة لطب الأ�سنان اإىل جانب عدد من 

امل�ست�سفيات واملراكز الطبية اخلا�سة على م�ست�ى الدولة.
اأرج��اء املعر�ص اإىل �سرح من اجلهات امل�ساركة ح�ل جه�دهم يف تثقيف  وا�ستمع مدير اجلامعة خالل اجل�لة يف 

وت�عية املجتمع بامل��س�عات ال�سحية، وكل ما ي�ساهم يف رعاية ووقاية �سحة الإن�سان من الأمرا�ص.

ويل عهد ال�شارقة يفتتح اأعمال دور االنعقاد العادي الرابع من الف�شل الت�شريعي العا�شر للمجل�ض اال�شت�شاري
•• ال�شارقة -وام: 

برعاية كرمية من �ساحب ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�س� املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة ، افتتح �سم� ال�سيخ �سلطان بن حممد 
بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة ، �سباح اأم�ص اخلمي�ص، 
حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سم�  وبح�س�ر 
العادي  انعقاده  لدور  ال�سارقة  ال�ست�ساري لإمارة  املجل�ص  اأعمال   ، ال�سارقة 

الرابع من الف�سل الت�سريعي العا�سر.
معايل  املجل�ص  مقر  اإىل  و�س�له  ل��دى  �سم�ه  م�ستقبلي  مقدمة  يف  وك���ان 
، وال�سيخ خالد بن عبد اهلل  �سقر غبا�ص رئي�ص املجل�ص ال�طني الحت��ادي 
القا�سمي رئي�ص هيئة ال�سارقة للم�انئ واجلمارك واملناطق احلرة، وال�سيخ 
�سامل بن عبد الرحمن القا�سمي رئي�ص مكتب �سم� احلاكم، وال�سيخ حممد 
معايل  و  املجتمعية،  والتنمية  الإح�ساء  دائ��رة  رئي�ص  القا�سمي  حميد  بن 
، و�سعادة  ل��الحت��اد  ���س���ؤون املجل�ص الأع��ل��ى  ب��ن مهري الكتبي وزي��ر  ع��ب��داهلل 
علي ميحد ال�س�يدي رئي�ص املجل�ص ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة، وعدد من 
كبار امل�س�ؤولني اأع�ساء املجل�ص التنفيذي روؤ�ساء الدوائر احلك�مية وروؤ�ساء 
املجل�ص ال�ست�ساري ال�سابقني وعدد من امل�س�ؤولني واأع�ساء املجل�ص ال�طني 

الحتادي.
�سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سم�  ب��س�ل  احلفل  مرا�سم  ب��داأت 
للدولة،  ال�طني  ال�سالم  وع��زف  ال�ست�ساري  املجل�ص  قاعة  اإىل  القا�سمي 

لي�ستمع احلا�سرون بعدها اإىل تالوة عطرة من اآيات الذكر احلكيم.
واألقى �سم� ويل عهد ال�سارقة مبنا�سبة انعقاد املجل�ص كلمة، قال فيها : “ 
انعقاده  دور  يف  جمل�سكم  اأعمال  افتتاح  مبنا�سبة  الي�م  نلتقيكم  اأن  ي�سعدنا 
الأح����داث  م��ن  ال��ك��ث��ري  �سهد  وال����ذي  الت�سريعي،  الف�سل  ه���ذا  م��ن  الأخ����ري 
ثم  وج��ل،  ع��ّز  اهلل  م��ن  بت�فيٍق  ولكن  ال�ستثنائية  والإج�����راءات  وال��ظ��روف 
بف�سل قيادتنا الر�سيدة، وجه�د املُخل�سني ا�ستطعنا اأن نتجاوز كل الظروف 
وال�سري ُقدماً نح� ما ن�سب�ا اإليه من خرٍي وتقدٍم وعزٍة لهذا ال�طن، واأبناءه 

واملقيمني على اأر�سه الطيبة ”.
العمل  منظ�مة  �سمن  ال��ه��ام  ال���س��ت�����س��اري  املجل�ص  دور  على  �سم�ه  واأك���د 
احل��ك���م��ي ل���الإم���ارة وال��ت��ع��اون ب��ني خمتلف اجل��ه��ات، حت��ت رع��اي��ة كرمية 
انطالق  اإع��الن  منذ  به  ال�سارقة  حاكم  ال�سم�  �ساحب  من  كبري  واهتمام 

اأعماله، قائاًل : “ لقد اأُن�ساأ املجل�ص ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة على ق�اعٍد 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  و�سعها  متينة 
ع�س� املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة ، ليك�ن ع�ناً و�سنداً له، وركناً اأ�سا�سياً يف 
تنظيم اجلهاز احلك�مي لإمارة ال�سارقة، وم�سرباً للمثِل يف العمل الربملاين 
ال�سلطتني  بني  فيما  وال��ت���ازن  والتكامل  التعاون  على  القائم  واحلك�مي 
والخت�سا�سات  امل��ه��ام  م��ن  جمل�سكم  ول��ُي��ب��ا���س��ُر  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  الت�سريعية 
املرج�ة،  الأه��داف  �سم�ه، ويحقق  ُيلبي طم�حات  ما  والرقابية  الت�سريعية 
ولكي يتحقق هذا فالبد من و�سع ت�جيهات �ساحب ال�سم� حاكم ال�سارقة 
امل�سلحة  حتقيق  �سبيل  يف  لل�سعي  دائماً  ي��سينا  كما  والعمل  اأعيينا  ُن�سب 
اجلهات  وجميع  اأن��ت��م  ب��ه  اأو�سيناكم  م��ا  على  ن���ؤك��د  فنحن  ل��ذل��ك  ال��ع��ام��ة، 
والتكامل  التعاون  باأق�سى درج��ات  العمل  ال�سارقة على  اإم��ارة  احلك�مية يف 
لتحقيق امل�سلحة العامة، واملحافظة على ما حتقق من مكا�سب واإجنازات، 

ونحُن على ثقة باأنكم جميعاً اأهٌل للم�س�ؤولية ”.
ثم اأذن �سم� ويل عهد ال�سارقة بانعقاد املجل�ص ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة 
:" ب�سم اهلل وعلى  قائاًل  العا�سر،  الت�سريعي  الف�سل  الرابعة من  دورت��ه  يف 
حممد  بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  عن  وبالنيابة  اهلل  بركة 
القا�سمي ع�س� املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة ، ُنعلن عن افتتاح دور النعقاد 
العادي الرابع من الف�سل الت�سريعي العا�سر للمجل�ص ال�ست�ساري، متمنني 

لكم الت�فيق وال�سداد ولإمارة ال�سارقة دوام اخلري والرخاء ".
ودعا �سم� ويل عهد ال�سارقة يف نهاية كلمته :" اهلل عّز وجّل اأن يحفظ دولة 
الإمارات العربية املتحدة، واأن يحفظ رئي�سها �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
واأن  لالحتاد،  الأعلى  املجل�ص  اأع�ساء  احُلكام،  واإخ���ان��ه  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 

ُي�سدد على اخلري خطاهم ".
بعد ذلك تال الأمني العام للمجل�ص لال�ست�ساري �سعادة اأحمد �سعيد اجلروان 
ال�ست�ساري  املجل�ص  دع���ة  ب�ساأن   2022 ل�سنة   59 رقم  الأم��ريي  املر�س�م 
الت�سريعي  الف�سل  م��ن  ال��راب��ع  ال��ع��ادي  دوره  يف  لالنعقاد  ال�سارقة  لإم���ارة 

العا�سر.
ويل  ب�سم�  فيها  رح��ب  كلمة  ال�س�يدي  ميحد  علي  �سعادة  األقى  جانبه  من 
 “  : قائاًل  املجل�ص،  انعقاد  دور  افتتاح  �سم�ه  ت�سريف  مثمناً  ال�سارقة،  عهد 
ال�سارقة  لإم���ارة  ال�ست�ساري  املجل�ص  يعرب  ال��ربمل��اين  انعقادنا  م�ستهل  يف 
�سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سم�  بت�سريف  واع��ت��زازه  فخره  عن 

لإمارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�سمي 
العا�سر  الت�سريعي  الف�سل  من  الرابع  العادي  النعقاد  دور  افتتاح  ال�سارقة 
لتت�ا�سل الأعمال نح� غاياتها من اأجل حا�سر ال�سارقة وم�ستقبلها والعمل 
نح� مرتكزات وطنيه ت�ستهدف الإن�سان وبيئته ومعي�سته وتعمل على من�ه 

وتط�ره يف اأ�سرة م�ستقرة وجمتمع متما�سك مرابط”.
 “  : قائاًل  الإم���ارة،  يف  التنمية  م�سرية  الرئي�ص يف  املجل�ص  دور  اإىل  واأ���س��ار 
ت�سريعية  ك�سلطة  املجل�ص  اأع��م��ال  يدعم  وت�سريفكم  الكرمي  ح�س�ركم  اإن 
اخلري  م�سرية  وخدمة  ال�طنية  اأهدافنا  خدمة  يف  دوره��ا  متار�ص  ورقابية 
والنماء لإمارة ال�سارقة والتي تر�سخت بف�سل من امل�ىل عّز وجل ثم بدعم 
وت�جيهات �ساحب ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد القا�سمي ع�س� 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة على امتداد ع�سرة ف�س�ل ت�سريعية ليك�ن اأكر 
قدرة على ر�سد اهتمامات امل�اطنني وحت�يلها اإىل اأ�سئلة ُتطرح على جهات 

الخت�سا�ص وهذه اأمانة كربى تناط باملجل�ص وباأع�سائه وع�س�اته”.
تلبية  جه�د  يف  وال�ست�ساري  ال��رق��اب��ي  املجل�ص  دور  اإىل  كلمته  يف  وت��ط��رق 
املجل�ص  قطع  “ لقد   : م��سحا   .. ال�سارقة  اأر���ص  على  الن�سان  احتياجات 
خالل اأدواره الثالثة من ف�سلنا الت�سريعي م�س�اراً يف �سبيل القيام بدوره، 
و�سعى ملزيد من التفاعل مع م�ؤ�س�سات ودوائر وهيئات اإمارة ال�سارقة، ف�ساًل 
و�سياغة  وهم�مهم  امل�اطنني  احتياجات  لتلّم�ص  امل��ي��دان  اإىل  ال��ن��زول  عن 
ال�سارقة ول�سم�كم من خالل  ال�سم� حاكم  الت��سيات التي ترفع ل�ساحب 
الكرمي  العي�ص  �سبل  ت�فري  يف  الكرمية  ت�جهاتكم  وتعزيز  العملي  ال�اقع 
املجل�ص وجلانها جنباً  وعملنا من خالل منظ�مة عمل  وبناتكم.  لأبنائكم 
اإىل جنب مع احلك�مة واملجل�ص التنفيذي لإمارة ال�سارقة بكل جهد لدعم 
لتلبية  امل��ج��الت،  كافة  يف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأج��ل  م��ن  ال�سارقة  م�سرية 
يف  العامرة  امل�ؤ�س�سات  خالل  من  الن�سان  بناء  يف  �س�اء  املجتمع  احتياجات 
والجتماعية  وال�سحية  التعليمية  وال��ن���اح��ي  التحتية  والبنية  ال�سارقة 

والقت�سادية وغريها ”.
واآليات  ال�سارقة  اإم��ارة  التجربة الربملانية يف  اإجن��ازات  اإىل  ال�س�يدي  واأ�سار 
�سري العمل يف املجل�ص بق�له :" عك�ست جتربة املجل�ص ال�ست�ساري الن�عية 
والفريدة منطاً من احل�ار الفاعل، ومتيزت اجلل�سات العامة والأطروحات 
املقدمة يف الأ�سئلة الربملانية ومناق�سة م�ساريع الق�انني و�سيا�سات الدوائر 
وا�ستعرا�ص الروؤى امل�ستقبلية، ك�نها نابعة من ظروف واحتياجات املجتمع، 

الأمر الذي يعك�ص حجم الإجناز الذي حتقق على �سعيد ممار�سة املجل�ص 
تربط  التي  املتميزة  العالقة  عن  ف�ساًل  ه��ذا  واخت�سا�ساته،  ل�سالحياته 
املجل�ص بكافة اجلهات، والتي ظهرت اإيجاباً يف فاعلية عمل خمتلف امل�ؤ�س�سات 
املعنية و�سجعت الهتمام بالأ�سرة والطفل وتط�ير اآليات العمل الجتماعي، 
كما ودعت اإىل الهتمام بكافة القطاعات ومنها القطاع القت�سادي والقطاع 
التحتية  والبنى  اخل��دم��ات  وق��ط��اع  ال�سحي  وال��ق��ط��اع  التعليمي  ال��رب���ي 

وقطاع الإ�سكان وغريها من القطاعات ".
العهد يف  ال�سارقة كلمته جمدداً  املجل�ص ال�ست�ساري لإم��ارة  واختتم رئي�ص 
خدمة ال�طن والإمارة، بق�له :" اإن ت�جهنا وطني ثابت حتت قيادة �ساحب 
اأبناء جمتمعنا لن�سارك  ال�سم� حاكم ال�سارقة لنم�سي بعزم، تلبية لطم�ح 
من خالل �سرح املجل�ص وحتت قبته يف خدمة وتط�ير الإمارة، وجندد العهد 
باأن نخل�ص يف خدمة دولة الإمارات العربية املتحدة ونقطع ما قطعناه على 
اأنف�سنا من اأجل العمل وم�ا�سلة العطاء لتحقيق ما ي�سب� اإليه وطننا من 
والنجاح،  للت�فيق  خطانا  ي�سدد  اأن  القدير  العلي  اهلل  ون�ساأل  ورخ��اء،  عزة 

بارك اهلل جه�دكم ووفقنا واإياكم وحك�متنا للخري وال�س�اب".
جل�سته  ال�ست�ساري  املجل�ص  عقد  اجلل�سة  افتتاح  حفل  مرا�سم  انتهاء  وبعد 
املجل�ص  ناق�ص  ال�����س���ي��دي  ميحد  علي  ���س��ع��ادة  برئا�سة  الأوىل  الإج��رائ��ي��ة 
الت�سريعية  ال�س�ؤون  الدائمة للمجل�ص، وهي: جلنة  اللجان  ت�سكيل  خاللها 
وال��ق��ان���ن��ي��ة وال��ط��ع���ن والق���راح���ات وال�����س��ك��اوى، وجل��ن��ة ال�����س���ؤون املالية 
والقت�سادية وال�سناعية، وجلنة �س�ؤون الربية والتعليم وال�سباب والثقافة 
وجلنة  الجتماعية،  وال�س�ؤون  والعمل  ال�سحية  ال�س�ؤون  وجلنة  والإع��الم، 
العامة،  واملرافق  الأم��ن  و�س�ؤون  والبلديات  والأوق���اف  الإ�سالمية  ال�س�ؤون 

وجلنة �س�ؤون الأ�سرة، وجلنة اإعداد الت��سيات.
امل�افقة على  اإىل جانب  ووافق املجل�ص على ت�سكيل جلان املجل�ص الدائمة، 
�سعادة  وه��م��ا:  ال�سابق،  النعقاد  دورة  يف  ال�سابقني  املراقبني  على  الإب��ق��اء 

حممد علي احلمادي، و�سعادة حممد �سالح اآل علي.
كما ومت الطالع على الق�انني ال�سادرة يف غياب املجل�ص بجانب النظر يف 
التنفيذي  املجل�ص  املجل�ص ال�ست�ساري من قبل  اإىل  ال�ارد  القان�ن  م�سروع 
العقاري  الت�سجيل  ب�ساأن تعديل قان�ن  ال�سارقة وه� م�سروع قان�ن  لإمارة 
�ستعقد يف  والتي  املقبلة  اأعمال اجلل�سة  ي��درج يف  اأن  ال�سارقة على  اإم��ارة  يف 

الع�سرين من �سهر اأكت�بر اجلاري.

ال�شعبة الربملانية االإماراتية ت�شارك يف اجتماع منتدى الربملانيني ال�شباب لالحتاد الربملاين الدويل يف رواندا
•• كيغايل -وام:

ال�سعبة  جمم�عة  ع�س�  املهريي  عبيد  م��روان  �سعادة  �سارك 
الربملاين  الحت��اد  يف  الحت���ادي  ال�طني  للمجل�ص  الربملانية 
الدويل، ع�س� منتدى الربملانيني ال�سباب يف اجتماع املنتدى 
لالحتاد   145 ال���  اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  �سمن  ع��ق��ده  ال���ذي 
والدورة ال� 210 للمجل�ص احلاكم يف مدينة كيغايل يف رواندا، 

بح�س�ر �سعادة مرية �سلطان ال�س�يدي ع�س� املجم�عة.
وناق�ص امل�سارك�ن يف الجتماع التط�رات الأخرية يف م�ساركة 
النجاحات  حيث  م��ن  ال��ربمل��ان  يف  وال�طنية  العاملية  ال�سباب 
الت��سيات،  م��ن  ع��دد  على  الت��ف��اق  م��ع  والنتائج  والتحديات 

اجتماعات  يف  ال�سباب  الربملانيني  م�ساهمة  تناول  جرى  كما 
ال�س�ء  ت�سليط  املتمثل يف  املنتدى  مع هدف  الحت��اد متا�سياً 

على منظ�ر ال�سباب يف عمل اجلمعية العامة وقراراتها.
امل��ه��ريي - يف م��داخ��ل��ة ال�سعبة  ���س��ع��ادة م����روان ع��ب��ي��د  واأك����د 
الت�سريعات  ت��ط���ي��ر  ����س���رورة  ع��ل��ى   - الإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
التطبيق  على  ت�ساعد  التي  ال�طنية  واملمار�سات  والق�انني 
ال�سليم لإجراء التنمية واإعطاء دور اأكرب لل�سباب لكي ي�ساهم 
يف حت�سني عملية التنمية املحلية ووقف م�جات الهجرة التي 
اأن  اإىل  م�سريا  ال�سباب،  م�ساركة  طبيعة  على  بظاللها  تلقي 
اإىل  بحاجة  املختلفة  الدولية  امل�اثيق  يف  امل��ق��ررة  الإج���راءات 
والت�سريعات  وال��ربام��ج  ال�سيا�سات  يف  انعكا�ص  لها  يك�ن  اأن 

ال�طنية.
واأ�سار اإىل اأهمية دعم ون�سر الثقافة الدميقراطية بني ال�سباب 
مبختلف الأعمار لالإطالع على الق�انني والإج��راءات و�سبل 

ّناع القرار. اخل��ص والتاأثري فيها و�س�ًل اإىل دور �سُ
الربملاين  العمل  م�سرية  يف  ال�سباب  م�ساركة  �سعادته  وتناول 
ال�سباب  متثيل  ن�سبة  تعد  حيث  الحت��ادي  ال�طني  للمجل�ص 
الحتادي،  ال�طني  للمجل�ص  احل��ايل  الت�سريعي  الف�سل  يف 
الأعلى بعدد 15 ع�س�اً تقل اأعمارهم عن 45 عاماً مبا ن�سبته 
%37.50 ، م�سيفا اأنه وتعزيزا لدور ال�سباب اأطلقت الدولة 
يهدف  وال��ذي  املتحدة  الأمم  لدى  ال�سباب  املندوبني  برنامج 

لتدريب ال�سباب واإ�سراكهم يف �سنع القرار.
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اأخبـار الإمـارات
نهيان بن مبارك يح�شر حفل ال�شفارة االإ�شبانية مبنا�شبة اليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

ح�سر معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ص م�ساء اأم�ص الأول حفل ال�ستقبال الذي 
اأقامه �سعادة اينيغ� دى بال�سي� �سفري اململكة الإ�سبانية لدى الدولة مبنا�سبة الي�م ال�طني لبالده .

كما ح�سر احلفل - الذي اأقيم يف فندق ق�سر الإمارات - ال�سيخ حممد بن نهيان بن مبارك اآل نهيان و�سعادة حممد 
وروؤ�ساء  امل�س�ؤولني  وع��دد من  ال��دويل  والتعاون  وزارة اخلارجية  الأوروب��ي��ة يف  ال�س�ؤون  اإدارة  ال�سحي مدير  هالل 
واأفراد  الأ�سبان  الأعمال  الدولة بجانب عدد من رجال  املعتمدين لدى  العربية والأجنبية  الدبل�ما�سية  البعثات 

اجلالية الأ�سبانية املقيمة يف الإمارات .
واأ�ساد ال�سفري اإينيغ�- يف كلمة له بهذه املنا�سبة - بالعالقات الثنائية بني دولة الإمارات واأ�سبانيا .. م�ؤكدا اأن مملكة 

اإ�سبانيا تعتز وتقدر روؤى وم�اقف دولة الإمارات العربية املتحدة بف�سل حكمة قيادتها الر�سيدة.
كما اأكد على �سعى بالده الدائم لتط�ير العالقات على كافة امل�ست�يات والأ�سعدة.

جائزة حمدان بن را�شد اآل مكتوم الطبية تعلن اأ�شماء الفائزين بدورتها ال� 12
•• دبي-وام:

بن  حمدان  ال�سيخ  جائزة  اأعلنت 
الطبية  للعل�م  مكت�م  اآل  را���س��د 
اأ�سماء 14 فائزاً بج�ائز الدورة ال� 
12 والتي تتخذ الأمرا�ص املعدية 
م��س�عاً لها وت�ستمل على ثالث 
فئات هي "فئة اجل�ائز العاملية" 
العربي"  ال��ع��امل  ج���ائ��ز  و"فئة 
الإمارات"  دول����ة  ج���ائ��ز  و"فئة 
ملي�نني  قدرها  اإجمالية  بقيمة 
و800 األ��ف دره��م. وق��ال معايل 
الع�ي�ص  عبدالرحمن بن حممد 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزي����ر 
اإن  اجلائزة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص 
اجل���ائ���زة ا���س��ت��ط��اع��ت ع��ل��ى مدار 
اأن  الطبي  التميز  من  عاماً   22
العلم  رواد  ع��ل��ى  ال�����س���ء  ت�سلط 
يبدو  وال������ذي  اأج���م���ع  ال���ع���امل  يف 
امل�ستحق  ال��ف���ز  خ��الل  م��ن  جلياً 
ل��ل��دك��ت���ر ه���اريف ج��ي��ه اآل���ر على 
جائزة ن�بل لعام 2020 يف علم 
الأع�ساء واحلا�سل على  وظائف 
الكربى  العاملية  ح��م��دان  ج��ائ��زة 
-2015 ال��ت��ا���س��ع��ة  ال�������دورة  يف 

الدكت�ر  والأ������س�����ت�����اذ   2016
واحل��ائ��ز على  ادواردز  ج.  روب���رت 
الكربى  العاملية  ح��م��دان  ج��ائ��زة 
على  وال���ذي ح�سل   2002 ع��ام 
2010 ما  ج��ائ��زة ن���ب��ل يف ع��ام 
احلافلة  اجل��ائ��زة  م�سرية  ي���ؤك��د 
املثمرة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب������الإجن������ازات 
خا�سة قيما يتعلق بدعم البحث 
كل  يف  ال��ع��ل��م��اء  وت��ك��رمي  العلمي 

مكان.
واأ�سار اإىل اأنه مت اختيار الأمرا�ص 
املعدية م��س�عاً جلائزة حمدان 
وم��س�عات  ال���ك���ربى  ال��ع��امل��ي��ة 
والعالج جلائزة  واملناعة  ال�قاية 
حمدان للبح�ث الطبية املتميزة 
م�ا�سيع  اختيار  اأن  اإىل  لفتاً   ..
لروؤية  ا�ستكمال  ه�  ال��دورة  هذه 
امل��غ��ف���ر ل���ه ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
“ رح��م��ه اهلل”  اآل م��ك��ت���م  را���س��د 
م��ا ه�  ل��ك��ل  امل��ت��اب��ع��ة احلثيثة  يف 
القطاع  يف  وم������ؤث�����ر  م�����س��ت��ج��د 

ال�سحي والبحث العلمي.
مدى  يعلم  اجلميع  اأن  واأ���س��اف 
املعاناة التي عا�سها العامل ب�سبب 

"ك�فيد19-"والأثر  ج��ائ��ح��ة 
الذي خلفته اجلائحة يف القطاع 
ال�سحي يف العامل اأجمع �س�اء يف 
البنية التحتية وم�ارده الب�سرية 
وكذلك  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ن��ظ��م  يف  اأو 
القطاع  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  اأول����ي���ات 
وعلى  امل�������س���ت���ج���دة.  وحت����دي����ات����ه 
الرغم مما �سببته تلك اجلائحة 
اآث���ار م��دم��رة يف املناطق ذات  م��ن 
ال�سحية  وامل�ارد  التحتية  البنية 
املحدودة اإل اإنها خلقت من هذه 
البحث  ت��ب��ن��ي  يف  م��ن��ح��ة  امل��ح��ن��ة 
ال��ع��ل��م��ي والب���ت���ك���ار ورف����ع �سقف 

طم�حاتنا.
اأن  ال���ع����ي�������ص  واأو������س�����ح م����ع����ايل 
الأمرا�ص  ه���ذه  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 
ت�اجه  عليها  وال��ق�����س��اء  امل��ع��دي��ة 
اأهمها  وم�����ن  ك���ب���رية  ����س���ع����ب���ات 
امل����ق����اوم����ة امل����ت����زاي����دة ل����الأدوي����ة 
بع�ص  وظه�ر  للبكترييا  امل�سادة 
ال�ساللت املمر�سة اجلديدة مثل 
الب�سرية  املناعة  نق�ص  ف��ريو���ص 
العدوى  اأن�������اع  ب��ع�����ص  وان��ت�����س��ار 
عليها  وال�سيطرة  احت�ائها  بعد 
واملالريا  ال��ك���ل��ريا  م��ث��ل  ���س��اب��ق��اً 
وك��ذل��ك ال��ق��درة على ات��ب��اع نظم 
ك�سلل  ال�����دوري�����ة  ال��ت��ح�����س��ي��ن��ات 
الأط���ف���ال وذل���ك يف امل��ن��اط��ق ذات 
امل�����ارد امل���ح���دودة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
م���ا مي��ث��ل��ه ال��ت��غ��ي��ري احل������ادث يف 
على  ت��اأث��ري  م��ن  البيئية  ال��ن��ظ��م 
املعدية  ل��الأم��را���ص  اأك��رب  انت�سار 
نن�سى  ل  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب  ح��ي��ث 
امل��ع��دي��ة يف  م��ا ت�سكله الأم���را����ص 
بع�ص البلدان من حتد للخطط 
ال�����س��ح��ي��ة مل��ج��اب��ه��ة الأم����را�����ص 
امل��زم��ن��ة وغ����ري امل��ع��دي��ة وه����� ما 

الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال�����لي����ات 
اأ�ستاذ الطب بجامعة "ك�ل�مبيا" 
وامل���دي���ر ال��ع��ل��م��ي امل���ؤ���س�����ص ملركز 
لأب����ح����اث  دامي�ند"  "اآرون 
"الإيدز" وه� من رواد الباحثني 
املكت�سبة  املناعة  نق�ص  مر�ص  يف 
حيث  ع��ام��ا   40 مل���دة  "الإيدز" 
الطبيعة  ع���ن  درا����س���ات���ه  ك�����س��ف��ت 
فريو�ص  ل��ت��ك��اث��ر  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
ن��ق�����ص امل��ن��اع��ة يف اجل�����س��م احلي 
على  حالياً  اأبحاثه  تركز  فيما   ..
تط�ير ا�سراتيجيات ملنع انتقال 

فريو�ص نق�ص املناعة الب�سري.
ح�����م�����دان  "جائزة  ب��������  وف������������از 
للمتط�عني يف اخلدمات الطبية 
الدكت�ر  م���ن  ك���ل  والإن�سانية" 
وي���ل���ي���ام ن����ف���ي���ك م����ن ال�����لي����ات 
اأ�ستاذ جراحة  املتحدة الأمريكية 
العل�م  م��رك��ز  الأط���ف���ال يف  ق��ل��ب 
"تيني�سي"  ب��ج��ام��ع��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
وامل�ؤ�س�ص مل�ؤ�س�سة "حتالف ن�فيك 
اإتاحة  على  تعمل  ال��ت��ي  للقلب" 
دول���ة   30 ال��ق��ل��ب يف  ج����راح����ات 
املحدودة  امل����ارد  ذات  املناطق  يف 
وم���ؤ���س�����س��ة ال��ب�����س��ر ال��ع��امل��ي��ة من 
وهي  ال�سع�دية  العربية  اململكة 
عام  يف  تاأ�س�ست  خ��ريي��ة  منظمة 
1989 ل�سد الفج�ة يف الرعاية 
ال��ع��ي���ن فيما  ال�����س��ح��ي��ة يف ط��ب 
اآ�سيا  يف  دول�����ة   45 م���ن  ي���ق���رب 
خدماتها  ت��ق��دم  حيث  واأف��ري��ق��ي��ا 
العي�ن"  "مع�سكرات  خ��الل  م��ن 
التي اأ�س�ست لأول مرة يف باك�ستان 
يف عام 1991 وكذلك من خالل 

متخ�س�ص. م�ست�سفى   28
لأف�سل  ح��م��دان  "جائزة  ب���  وف��از 
ك��ل��ي��ة م��ع��ه��د اأو م���رك���ز ط��ب��ي يف 

ي��ع��د ت���اأث���رياً غ��ري م��ب��ا���س��ر لهذه 
الأمرا�ص.

من جانبه اأعرب الدكت�ر ي��سف 
اللجنة  رئ���ي�������ص  ال����������رزاق  ع���ب���د 
ع����ن فخره  ل���ل���ج���ائ���زة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
على  مل�سريتها  اجلائزة  مب�ا�سلة 
نهج املغف�ر له ال�سيخ حمدان بن 
اأن  اإىل  لفتا   .. مكت�م  اآل  را���س��د 
اجلائزة تلقت العديد من طلبات 
الر�سيح يف فئاتها الثالث حيث 
للجائزة  العلمية  اللجان  قامت 
واملحكمني الدوليني من اخلرباء 
يف املجال الطبي واملتخ�س�سني يف 
الأمرا�ص املعدية باتباع الق�اعد 
للمر�سح  ل���ل��������س����ل  امل���ن���ظ���م���ة 
نظام  مع  يتما�سى  ومبا  امل�ستحق 

اجلائزة.
من  ف�����ائ�����زاً   14 اخ����ت����ي����ار  ومت 
ج��م��ي��ع ف��ئ��ات اجل����ائ���ز م��ن رواد 
الأكادميية  وامل���ؤ���س�����س��ات  ال��ط��ب 
ال�سريرية  والأق�سام  والإن�سانية 
البحثية  وامل���ن�������س����رات  امل��ت��م��ي��زة 
وم��ن الأف����راد ال��ذي��ن �ساهم�ا يف 
التط�رات الطبية والتي كان لها 
تاأثرياً عاملياً واإقليمياً يف تخفيف 
�سيتم  والذين  الإن�سانية  املعاناة 
تكرميهم جميعاً ي�م 23 ن�فمرب 
امل�ستقبل"  "متحف  يف  امل��ق��ب��ل 
ب���ح�������س����ر ل��ف��ي��ف م����ن الأط����ب����اء 
وكبار  واملتخ�س�سني  وال��ع��ل��م��اء 

امل�س�ؤولني بالدولة.
العاملية  ح��م��دان  "جائزة  ب���  وف���از 
الأمرا�ص  وم��س�عها  الكربى" 
امل��ع��دي��ة ك���ل م���ن ال���دك���ت����ر اإي����ان 
اأ�سراليا  م����ن  ف����ري����زر  ه���ك���ت����ر 
بجامعة  الطب  كلية  يف  الأ���س��ت��اذ 
"ك�ينزلند" والرئي�ص التنفيذي 

بدبي  لالأطفال"  ال��ت��خ�����س�����س��ي 
وه� املركز الأول من ن�عه الذي 
ب���اإج���راء جم��م���ع��ة وا�سعة  ي��ق���م 
من الإختبارات اجلينية املعتمدة 
يف  ال�راثية  الإ�ست�سارات  و  دولياً 
لالأطفال  الفرعية  التخ�س�سات 
اأكر  بت�سخي�ص  املركز  قام  حيث 
يعان�ن  ممن  مري�ص   600 من 
والذين  ن����ادرة  ا���س��ط��راب��ات  م��ن 
بالت�سخي�ص  ت�سخي�سهم  ت��ع��ذر 
اأطلق  ك��م��ا  وح������ده..  ال�����س��ري��ري 
بن  حممد  جامعة  م��ع  بالتعاون 
ال�سحية  وال��ع��ل���م  للطب  را���س��د 
م��رك��ز اك��ت�����س��اف��ات اجل��ي��ن���م وه� 
ال����دول����ة  يف  ن�����ع����ه  م�����ن  الأول 
اجلينية  ب��الك��ت�����س��اف��ات  ل��ل��ق��ي��ام 
اجل���دي���دة اخل��ا���س��ة ب��ال�����س��ك��ان يف 
الدولة واملنطقة. وفاز ب� "جائزة 
الطبية  ل��ل�����س��خ�����س��ي��ات  ح���م���دان 
بدولة  الطبي  املجال  يف  املتميزة 
وائل  الدكت�ر  من  الإمارات" كل 
املحميد وه� طبيب ا�ست�ساري يف 
الدم�ية  والأوع��ي��ة  القلب  معهد 
وال�سدر يف م�ست�سفى "كليفالند 
اأن�ساأ  ح��ي��ث  اأب�ظبي"  ك��ل��ي��ن��ك 
بن  حممد  جامعة  م��ع  بالتعاون 
ال�سحية  وال��ع��ل���م  للطب  را���س��د 
منحة بحثية با�سم جائزة جامعة 
والعل�م  للطب  را�سد  بن  حممد 
البحثية..  املحميد   - ال�سحية 
طبيبة  الكعبي  ن���ال  وال��دك��ت���رة 
الأمرا�ص  وا���س��ت�����س��اري��ة  اأط���ف���ال 
ال�طنية  اللجنة  رئي�سة  املعدية 
"ك�فيد  ل���ف���ريو����ص  ال�����س��ري��ري��ة 
مكافحة  جل��ن��ة  "ورئي�سة   -19
'‘ورئي�سة  ���س��ح��ة   " يف  ال���ع���دوى 
املر�سى  لرعاية  الدولية  اللجنة 

الطب  ك��ل��ي��ة  العربي"  ال����ع����امل 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز التي 
تخرج  و   1975 ع���ام  ت��اأ���س�����س��ت 
طبيباً   3337 م��ن  اأك����ر  م��ن��ه��ا 
اأق�سامها  ت�سنيف  ومت  وطبيبة 
ال�سريرية وما قبل ال�سريرية يف 
ت�سنيف  يف   150-126 الفئة 
يف  ال��ع��ايل..  للتعليم  "التاميز" 
جامعة  م�ست�سفى  يف  يعمل  حني 
امل����ل����ك ع���ب���د ال����ع����زي����ز اأك����رم����ن 
�سحية  رع���اي���ة  م��ق��دم   4000
 100 و  ���س��ري��ًرا   1067 وي�سم 
 170 و  ���س��ري��ر رع���اي���ة ح���رج���ة 
غرفة   23 و  خ���ارج���ي���ة  ع����ي����ادة 

عمليات.
حمدان  "جائزة  ل����  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
الطبية  ال�����س��خ�����س��ي��ات  ل��ت��ك��رمي 
العربي" ففاز  العامل  يف  املتميزة 
بها ال��دك��ت���ر ف����زان ال��ك��ري��ع من 
اأ�ستاذ  ال�سع�دية  العربية  اململكة 
بجامعة  الب�سرية  ال����راث���ة  ع��ل��م 
والباحث  وال�ست�ساري  الفي�سل 
الإكلينيكي الرئي�سي يف م�ست�سفى 
ومركز  التخ�س�سي  في�سل  امللك 
اململكة  ب���ال���ري���ا����ص  الأب������ح������اث 
يعترب  حيث  ال�سع�دية  العربية 
من كبار الباحثني يف جمال علم 
خمترب  واأن�����س��اأ  املندلية  ال���راث��ة 
وبرنامج  النمائية  ال���راث��ة  علم 
م�ست�سفى  يف  املنديل"  "اجلين�م 
ومركز  التخ�س�سي  في�سل  امللك 

الأبحاث.
الإمارات  دولة  جل�ائز  وبالن�سبة 
فقد فاز ب�"جائزة حمدان لأف�سل 
احلك�مي  القطاع  يف  طبي  ق�سم 
الإم������������������ارات" م���رك���ز  دول���������ة  يف 
"اجلليلة  م�ست�سفى  يف  اجلين�م 

امل�ؤ�س�ص ومدير الأبحاث يف معهد 
ورئي�ص  الن���ت���ق���ال���ي���ة  ال���ب���ح����ث 
برنامج العالج املناعي لل�سرطان 
"ك�ينزلند"والراحل  بجامعة 
الدكت�ر جيان ت�س� من اأ�سراليا 
زميل الأبحاث ال�سابق يف خمترب 
"لي�نز" والرئي�ص ال�سابق ملخترب 
لفريو�ص  الهيكلية  ال��ربوت��ي��ن��ات 
ال�رم احلليمي الب�سري يف مركز 
ال�سرطان  واأب���ح���اث  امل��ن��اع��ة  ع��ل��م 

التابع جلامعة "ك�ينزلند".
و�سارك العاملان يف اأبحاث فريو�ص 
اأدى  ما  الب�سري  احلليمي  ال���رم 
�ساللت  ���س��د  ل��ق��اح  ت��ط���ي��ر  اإىل 
الب�سري  ال�رم احلليمي  فريو�ص 
امل�س�ؤولة عن حالت �سرطان عنق 
اإيان  ال��دك��ت���ر  ق��ام  ال��رح��م حيث 
ف��ري��زر ب��اإع��ط��اء اجل��رع��ة الأوىل 

من اللقاح يف العام 2006.
للبح�ث  حمدان  "جائزة  ب�  وف��از 
م��س�ع  ع��ن  املتميزة"  الطبية 
م�����ارك  "ال�قاية"الدكت�ر 
املتحدة  ال����لي���ات  لف���ر���ص م��ن 
الأمريكية اأ�ستاذ الطب ال�سريري 
يف كلية "لنغ�ن" للطب بجامعة 
ن����ي�����ي�����رك و م���دي���ر اخل���دم���ات 
الفنية يف معهد الهند لالأم�سال 
التهاب  ل���ق���اح  م�������س���روع  وم���دي���ر 
وبتكلفة  ق����دم  ال�����ذي  ال�����س��ح��اي��ا 
لقاحاً   2010 ع���ام  يف  م��ي�����س��رة 
ال�سحائية  املك�رات  بكترييا  �سد 
لدول  ال�سحايا  لإلتهاب  امل�سبب 
ج���ن����ب ال�������س���ح���راء ال����ك����ربى يف 

اأفريقيا.
للبح�ث  حمدان  "جائزة  ب�  وف��از 
م��س�ع  ع��ن  املتميزة"  الطبية 
من  دي��ف��ي��د  ال��دك��ت���ر  "املناعة" 

املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  ب����زارة 
على  اإم��ارات��ي��ة حت�سل  اأول  وه��ي 
احلك�مية  ال�������س���داق���ة  ج����ائ����زة 
ال�سينية لعام 2021 ..واملغف�ر 
له الدكت�ر اأحمد كاظم وه� اأول 
ج���راح ع��ظ��ام اإم���ارات���ي عمل منذ 
يف  للعظام  كجراح   1977 العام 
"م�ست�سفى را�سد" ومن ثم اأ�سبح 
يف  العظام  ج��راح��ة  لق�سم  رئي�ساً 
م�ست�سفى دبي ومت تكرميه كاأحد 
الرواد يف الإمارات يف عام 2014 
و  اإم��ارات��ي  طبيب  اأول  باعتباره 
مت ت�سمية مبنى كامل يف مدينة 
له  با�سمه..واملغف�ر  الطبية  دبي 
ال�سنار وه� من  الدكت�ر معاوية 
الرعاية  يف  املتخ�س�سني  اأوائ����ل 
ال�����س��ح��ي��ة م����ن ال�����اف����دي����ن اإىل 
الدولة يف اأوائل ال�ستينيات حيث 
اإن�����س��اء ط��ب الأ���س��رة يف  �ساهم يف 
الك�يت  مب�ست�سفى  والتحق  دب��ي 
را�سد  ال�سيخ  له  املغف�ر  �سجعه  و 
بن �سعيد اآل مكت�م "رحمه اهلل" 
يف  خا�سة  عيادة  اأول  افتتاح  على 

اإمارة دبي.
لأف�سل  ح��م��دان  "جائزة  ب���  وف��از 
ن�سره يف جملة حمدان  بحث مت 
"حتديد  بعن�ان  بحث  الطبية" 
طفرة تغيري اإطار جديدة للم�رث 
اإج����راء  ب���ا���س��ط��ة   OXCT1
واإثبات  الكامل  الإك�س�م  ت�سل�سل 
ا����س���م���ح���الل احل���م�������ص ال���ن����وي 
 13 املجلد   - املر�سال  الريب�زي 
العدد الرابع" والذي قام بكتابته 
كل من عبد اهلل املطريي وزمزم 
ي������س��ف وم���ن���ى حم���ف����ظ وعبد 
ت�س��سن  وجيهني  تليلي  العزيز 

من جامعة ال�سارقة.

Date 14/ 10/ 2022  Issue No : 13671
Memorandum of Judgment Notice by publishing

Issued by Ajman Federal Court Court, Civil Court of First Instance
In case no AJCFICICPL2022/0003463 payment order

To the convicted : Nawas Abdullah Krupham Vettel Vettel, adreess : 9609968 
We inform you that on 08/09/2022 this court has sentenced you in the 
above mentioned case For Khaled Abdel Rahman
Subsequently : We order -: to obligate the person against whom it 
is offered to pay the applicant an amount of forty-eight thousand nine 
hundred dirhams in addition to the legal interest due at the rate of 7% 
annually starting from the date of the bank's refusal statement until the 
completion of the payment with obligating him to pay fees and expenses.
Judgment subject to appeal within the legal period following its 
publication 15 days from the day
The judge / Khaled Shahir Rabie
Ajman Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 14/ 10/ 2022  Issue No : 13671
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2022/0007272 - Civil (Partial)
To the defendant : Salman Younas Muhammad Younas
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 (24680.60 dirhams) Twenty-four thousand six hundred eighty 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 26/10/2022 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 14/ 10/ 2022  Issue No : 13671
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2022/0007333- Civil (Partial)
To the defendant : David Chandran Selvaraj - 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 (24619.59 
dirhams) Twenty-four thousand six hundred nineteen dirhams and fifty-nine 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 26/10/2022 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.
Judicial Services Office
Aisha Ali Mohamad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522Date 14/ 10/ 2022  Issue No : 13671
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0003991 Civil/ Partial

To Defendant : KASSIM PILLAI SALEEM - Unknown place of residence 
Upon the request of the plaintiff : SHAMSHAD UR REHMAN ABDUL WAHAB, 
address : Dubai, Deria, Alwahida area street 22, Mob.971504205019
You are requested to attend the hearing on 09/11/2022 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office3) in 
person or to be represented by a legal attorney to submit a plea along with 
all documents within 10 days of the date of publication in order to consider 
the above-mentioned case in your capacity as defendant. Notification by 
Publication for a Defendant in English & Arabic.
Legal Services Office
Najod Taleb Alamiri / signed /
Edited on : 12/10/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 14/ 10/ 2022  Issue No : 13671
An Advertisement sentenced to be published

By proceedings management office at Ajman Federal Court 
Ajman Civil First - Instance Federal Court

in action no : AJCFIPOR2022/0003153 - Commercial (partial)
To the Respondent : Waqar Malek Malek Mohammed Naseem.
His residence is unknown.
You are summoned to be present on 10/ 10/ 2022 before proceedings 
management office in Ajman Civil First- Instance Federal Court - office 
no. (office of proceedings manager no. 6) in person or through an 
authorized representative, in addition to submitting a reply memorandum 
for the proceeding attached with all documents thereof during a period 
that shall not exceed ten (10) days from the date of issuance in order to 
hear the case of which number is mentioned above- as a respondent.
Issued on 26/9/2022 A. D.
Judicial Services Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 14/ 10/ 2022  Issue No : 13671
Published Notice for enforced against him

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court 
Sardar Hosain Mohammadi Barat Ali

Pay notification in case No. SHCEXCIBOUNCE2022/0005190- Cheques returned
To : The convicted : Sardar Hosain Mohammadi Barat Ali
As on the date the attached judgment was issued a copy of it against you in favor of 
the plaintiff
Claimant: Sheikh Muhammad Saqr Sultan Salem Al Qasimi, Nationality UAE,
In the case referred to above
And since the aforementioned convicted person has applied for the execution of the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
requested to be executed is as follows : The grand total, including fees and Expenses: 
153350.0 AED
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 / 
announcement of this notification. In the event of your failure to do so, the court will 
take the compulsory enforcement measures prescribed by law against you.
The judge
Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader
Sharjah Federal Court  - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 14/ 10/ 2022  Issue No : 13671

Defendant's service by publication
Before Case Management Office, 

Ajman Federal Court-Federal Civil Court of First Instance
in Case No.AJCFICIREA2022/0003516, Civil (partial jurisdiction)

To Defendant : Rohanah Muhammed Atim Atim
Unknown place of residence
You are required to appear at the hearing dated 1/11/2022 before the Case 
Management Office of Ajman Civil Court of First Instance, office no. 
(The case manager office no. 6) in person or by approved representative 
and submit a plea to the case attached with all documents within a period 
not exceeding ten days from the publication date to view the above-
mentioned case, in your capacity as Defendant.
Executed on 12/10/2022 AD.
Judicial Service Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 14/ 10/ 2022  Issue No : 13671
Dubai Courts of First Instances 

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No : 253/2022/11855- Cheques Execution
Held In : Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject : Claiming the value of the returned Cheques no (000002) 
(000001) Issued by Enforcee amount of (400,00 AED)
Execution request : STELLA DI MARE HOTEL LLC
Address : UAE Dubai Emirate Bur Dubai Dubai Marina - Marina District Al 
Saba Street next to Al Maya Supermarket - King Ayoub Adly Ayoub Building
To be notified : 1- MIRRON ADRIAN ANTHONY PERERA - as Respondent
Subject of Notice : A case has been filed against you, the above-mentioned 
executive case and obligated you to pay the amount executed 405,585 to 
execution request or to court treasury Accordingly, the court will initiate 
executive procedures against you in the event of non-compliance with the 
aforementioned decision within 15 days from the date of publishing this 
announcement.
Prepared by : Hamda Daoud Mohammed Abdullah Ahli
Date of approval : 10:20:42 13-10-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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اأخبـار الإمـارات

اأكادميية �شوق اأبوظبي العاملي وجمعية ACT توقعان مذكرة تفاهم
•• اأبوظبي-وام:

خزائن  اأم��ن��اء  وجمعية  العاملي،  اأب�ظبي  �س�ق  اأكادميية  من  كل  وقعت 
ال�سركات ACT مذكرة تفاهم، بهدف تفعيل التعاون بينهما يف جمال 
منح �سهادات التاأهل يف جمال اإدارة اخلزائن وال�سي�لة النقدية يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة ومنطقة ال�سرق الأو�سط.
وّقع التفاقية من�س�ر جعفر، الرئي�ص التنفيذي لأكادميية �س�ق اأب�ظبي 
العاملي ومركز الأبحاث، و كارولني �ست�كمان الرئي�ص التنفيذي جلمعية 
اأمناء خزائن ال�سركات ACT، وذلك على هام�ص فعاليات قمة ال�سرق 

الأو�سط ال�سن�ية لأمناء اخلزانة والتي ا�ست�سافتها دبي م�ؤخراً.
املعارف  مب�ست�ى  ال��ن��ه������ص  يف  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  دور  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 

التعاون  النقدية، �سريكز  وال�سي�لة  اإدارة اخلزانة  املتخ�س�سة يف جمال 
لدولة  ال�طني  الربنامج  جه�د  دعم  على  اجلانبني  بني  ال�سراتيجي 
الإمارات يف جمال ت�طني ال�ظائف، من خالل تط�ير امل�اهب املحلية 
املالية  املخاطر  ب��ني  ال��ت���ازن  حتقيق  ال���ق��ت  ذات  ويف  امل��ه��ارات،  و�سقل 

والفر�ص املت�فرة لل�سركات يف الدولة.
اإطار مذكرة التفاهم، �سيعمل الطرفان على ا�ستك�ساف �سبل تعزيز  ويف 
اأمانة  جمال  يف  الك�ادر  لإع��داد  املتخ�س�سة  التدريبية  ال��دورات  واإن�ساء 
اخلزانة، والتي �ستمّكن املر�سحني الناجحني من احل�س�ل على �سهادات 
يف  و"�سهادة  اخلزانة"  اإدارة  اأ���س��ا���س��ي��ات  "�سهادة  بينها،  م��ن  م��ع��ت��م��دة، 
اخلزانة" و"جائزة يف اإدارة ال�سي�لة النقدية الداخلية" من بني �سهادات 
اأخرى رفيعة امل�ست�ى. حيث تهدف كل من اأكادميية �س�ق اأب�ظبي العاملي 

وجمعية اأمناء خزائن ال�سركات من خالل هذه التفاقية، اإىل رفع م�ست�ى 
مهارات الك�ادر ال�طنية يف دولة الإمارات من خالل التدريب امل�سرك، 
وجتهيز املتدربني وو�سعهم على امل�سار املهني ال�سحيح مبا ي�سمن لهم 

حتقيق النجاح والتميز يف قطاع اإدارة اخلزانة ومت�يل ال�سركات.
وح�ل ت�قيع التفاقية، قالت كارولني �ست�كمان : باعتبارهما من الأدوات 
الرئي�سية للتاأهيل، يحظى كل من التعليم والتدريب، بكثري من اهتمامنا 
يف جمعية اأمناء خزائن ال�سركات. ونحن ملتزم�ن برفع م�ست�ى اجله�د 
التي نبذلها يف هذا املجال على م�ست�ى املنطقة. ونحن �سعداء بت�قيع 
هذه التفاقية التي �ستتيح لأكادميية �س�ق اأب�ظبي العاملي اإمكانية منح 
�سهادات تاأهيل معتمدة يف جمال اإدارة اخلزانة وال�سي�لة النقدية للك�ادر 
امل�اهب  �ساأنها دعم جه�د تط�ير  الإم���ارات، والتي من  املحلية يف دول��ة 

املطل�بة على م�ست�ى املنطقة يف هذه املجالت الرئي�سية.
ومن جهته قال، من�س�ر جعفر : يعد تدريب وتاأهيل امل�اهب ال�طنية 
لتحقيق النجاح على املدى الط�يل يف هذا القطاع، اأمًرا اأ�سا�سًيا لل�فاء 
بالتزامنا الداعم للقطاع املايل يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة. فقد 
امل�اهب  يف  ال�ستثمار  بهدف  العاملي  اأب�ظبي  �س�ق  اأك��ادمي��ي��ة  تاأ�س�ست 
على  حر�سنا  اإط��ار  ويف  ال�طني.  اقت�سادنا  تنمية  جه�د  �سمن  املحلية 
يف  وم�ساهمتنا  دولًيا،  بها  واملعرف  املتخ�س�سة  التدريب  برامج  ت�فري 
من  حمفظة  الأكادميية  تقدم  املعرفة،  على  قائمة  اأعمال  بيئة  تاأ�سي�ص 
�سراكتنا  و�ستعزز  امل��ايل.  القطاع  يف  امل�ست�ى  عاملية  التعليمية  الفر�ص 
مع جمعية اأمناء خزائن ACT التزامنا بدعم روؤية الإمارات 2030 

وتر�سيخ مكانة اأب�ظبي كمركز مايل وجتاري عاملي.

االأمن ال�شيرباين و »كي بي اإم جي« يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي ال�شيرباين

زكي ن�شيبة يفتتح معر�شًا فنيًا مبقر الرابطة الثقافية الفرن�شية يف اأبوظبي

مذكرة تفاهم بني املكتب التنفيذي ملواجهة غ�شل االأموال 
ومكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات ملكافحة اجلرائم املالية

•• دبي-وام:

وقع جمل�ص الأمن ال�سيرباين مذكرة تفاهم مع �سركة 
كي بي اإم جي ل�ار جلف "دولة الإمارات و�سلطنة عمان" 
لت�عية الطالب على م�ست�ى الدولة بالأمن ال�سيرباين 

وامل�ساعدة يف خلق بيئة �سيربانية ق�ية واآمنة
ال�سيرباين  الأم��ن  جمل�ص  مع  جي  اإم  بي  كي  وتتعاون 
بالأمن  ال��ط��الب  لتعريف  تثقيفية  ح��م��الت  لإط����الق 

ال�سيرباين.
 2022 جيتك�ص  فعاليات  خالل  التفاقية  ت�قيع  جاء 
يف دبي، بح�س�ر �سعادة الدكت�ر حممد حمد الك�يتي، 
رئ��ي�����ص الأم����ن ال�����س��ي��رباين حل��ك���م��ة دول����ة الإم������ارات، 
وتيم�ثي وود، ال�سريك ورئي�ص الأمن ال�سيرباين يف كي 

بي اإم جي ل�ار جلف.
ال��ت��ع��اون ب��ني ك��ل م��ن كي  ب��اب  وتفتح م��ذك��رة التفاهم 
ب��ي اإم ج��ي وجم��ل�����ص الأم����ن ال�����س��ي��رباين يف الإم�����ارات 
م�ست�ى  على  املقبل  العام  يف  حمالت  وتنفيذ  لتط�ير 
اآمنة على �سبكة  الدولة لتثقيف الطالب و�سمان بيئة 

الإنرنت.
"لطاملا  الك�يتي:  حمد  حممد  ال��دك��ت���ر  �سعادة  وق���ال 
تعزيز  على  الإم���ارات  لدولة  احلكيمة  القيادة  حر�ست 

حي�ية،  ج�انب  من  ميثله  ما  بكل  ال�سيرباين  القطاع 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، ومتكينهم  ال�����س��ب��اب، ق����ادة  ال��ث��ق��ة يف  وب��ن��اء 
م��سحا  ال��رق��م��ي،  الإم�����ارات  م�ستقبل  يف  للم�ساهمة 
اإىل خ��ل��ق وع���ي جمتمعي  ت��ه��دف  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اأن 
بالتهديدات ال�سيربانية حتى يت�سنى لهم ال�ستفادة من 

العامل الرقمي بكل ثقة".
واأ�ساف �سعادته اأن ال��س�ل اإىل ثقافة �سيربانية لأكرب 
�سريحة هدف رئي�ص ملجل�ص الأمن ال�سيرباين حيث اإن 
مل�اجهة  الأول  الدفاع  خط  متثل  ال�سيربانية  الثقافة 

حتديات الرقمنة .
ومن جانبه، قال تيم�ثي وود، ال�سريك ورئي�ص الأمن 
ال�سيرباين لدى كي بي اإم جي ل�ار جلف: "و�سعت دولة 
الإمارات التنمية الرقمية على جدول اأول�ياتها، وكانت 
�سباقة يف اإطالق املبادرات الرائدة التي �سملت دخ�لها 
ال�سيرباين  الأم���ن  اأ�سبح  لقد  امليتافري�ص.  ع��امل  اإىل 
يتمكن  وق��ت م�سى، حتى  اأي  م��ن  اأه��م��ي��ة  اأك���ر  ال��ي���م 
الفر�ص  من  ال�ستفادة  من  الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�سباب 
ال��ك��ث��رية ال��ت��ي ي���ف��ره��ا ال��ع��امل ال��رق��م��ي ..مم���ا ل �سك 
فيه اأن هذا التعاون �سيعمل على تعزيز م�ست�ى ال�عي 
ل�ستخدام  الالزمة  ب���الأدوات  وتزويدهم  الطالب  بني 

الإنرنت باأمان".

•• اأبوظبي-الفجر: 

الدولة  رئي�ص  ال�سم�  ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة،  زكي  معايل  افتتح 
اأم�ص معر�ص "ري�ٌص واأفكاٌر اأْم روح العامل"   الذي تنظمه الرابطة الثقافية 
الفرن�سية يف مقرها باأب�ظبي، وذلك بح�س�ر �سعادة الدكت�ر علي بن متيم 

رئي�ص مركز اللغة العربية بدائرة الثقافة وال�سياحة .
الدولة  البلجيكية لدى  اململكة  �سفري  ديلك�ر  اأنط�ان  �سعادة  ح�سر احلفل 
و�سعادة روبرت لور �سفري دوقية ل�ك�سمب�رغ لدى الدولة وممثل ال�سفارة 
الثقافية  الرابطة  رئي�ص  احلجي  �سلطان  و�سعادة  اب�ظبي  يف  الفرن�سية 
�سعيد  وال�سيد   ، الرابطة  مدير  ت��روي���د،  وف��ران��ك   ، اب�ظبي  يف  الفرن�سية 
بالإنابة  العربية  للغة  اأب�ظبي  ملركز  التنفيذي  املدير  الطنيجي،  حمدان 
الثقافة  وُع�����ّس��اق  اجلامعات  وطالبات  وطلبة  الأع��م��ال  رج��ال  م��ن  وح�سد   ،
هذا  ُي��ربز  اأن  "ُي�سعدنا  ن�سيبة:  زك��ي  معايل  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه  وال��ف��ن. 
املعر�ص املُبتكر، الذي مّت ت�سميمه على اأّنه ُمفرق ُطرٍق حيث تتقاطع اأعمق 

اأ�سكال التعبري بروٍح ُمبتكرة وُمتعّددة الثقافات،"
واأ�سار اىل عمق العالقات الثقافية املُ�سركة بني الإمارات وفرن�سا، والقائمة 
منذ ما يقرب ن�سف قرن من الزمن، حيث اأتبتت قدرتها على متتني هذه 
ال��ع��الق��ات الأخ���ي��ة املُ��ت��م��ّي��زة، وب��ن��اء ج�س�ر ب��ني ال�سرق الأو���س��ط واأوروب����ا، 
والتي ُت�سهم يف ت�اأمٍة ُمثمرة للثقافات العربية والغربية".  واأ�ساف قائاًل 
: "لقد اأبدع الفنان اأمين بازربا�سي يف اإبراز اخلط العربي الإ�سالمي عرب 
اقتبا�سات ملجم�عة من  بالفكرة، يف  بال�س�رة واحلرف  املفه�م  عمل يربط 
املُفّكرين املُنت�سرين يف ال�سرق الأو�سط وجميع اأنحاء العامل، ُم�سبعة باملنطق 
والعمل اخلريي والأمل وال�ست�سالم وال�سعادة والت�ا�سع والف�سيلة، والتي 
ُت�سّكل تعبريات وعبارات تراثية حكيمة ُت�ساهم يف احلفاظ على اللغة العربية 
قال  القادمة".  من جانبه  الأجيال  الأجيال  نق�سها يف �سدور  وتعمل على 
اأ�سهر، اليد الإبداعية للفنان  "اكت�سفت قبل ب�سعة  ال�سيد فرانك تروي�د: 
م��ن خ��الل عمل ح���ل مق�لة  دب��ي  املُقيم يف  بازربا�سي، فنان اخل��ط  اأمي��ن 

الده�سة"، ويف  تبداأ من  "احلكمة  ق��دمي:  ح���ار  اأفالط�ن يف حالة  �سّجلها 
تلك اللحظة بداأ ال�سحر، وكانت النتيجة عمل يخطف الأنفا�ص من اإتقانه 
وجماله. ويف ال�اقع فاإن هذه الأعمال ل متنح املرء فقط فر�سة التفكري يف 
اللغة العربية اأو  الت��سيح لفكر فل�سفي، بل اإنها جُت�ّسده ب�سكٍل جميٍل اأي�ساً. 
وجميع الفل�سفات واللغات قد تتعار�ص يف بع�ص الأحيان، خللق �سيء جديد 
متاماً يف النهج الفني. وذكر انه "من خالل هذا النجاح ت�ّلدت حتف فريدة 
لُت�سّكل معر�ساً من ثالثني ل�حة مُيكن اعتبارها مبثابة خُمططات ذهنية 

لذكاء يتطّ�ر دائماً، اأو لقطات من جت�سيد الفكر ب�سكل ملم��ص".

•• اأبوظبي-وام:

ومت�يل  الأم�����ال  غ�سل  مل���اج��ه��ة  التنفيذي  املكتب  وق��ع 
املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  مع  تفاهم  مذكرة  الإره���اب 
باملخدرات واجلرمية، لتعزيز جمالت التعاون يف جمال 
الإره�������اب. و�ست�ّفر  الأم�������ال ومت����ي���ل  م��ك��اف��ح��ة غ�����س��ل 
امل�سرك  مل�سافرة اجله�د والفهم  اإطاراً  التفاهم  مذكرة 
وتعزيز التعاون بني الطرفني من اأجل حتقيق اأهدافهما 
امل�سركة يف م�اجهة هذه اجلرائم. و�سيتم الركيز ب�سكل 
الت�جيهية  وامل����اد  الأدوات  وتط�ير  ت��ب��ادل  على  خ��ا���ص 
وبناء القدرات على امل�ست�يات الت�سريعية وال�سراتيجية 
العام  املدير  الزعابي،  حامد  �سعادة  ق��ال  و  والت�سغيلية. 
للمكتب التنفيذي مل�اجهة غ�سل الأم�ال ومت�يل الإرهاب 
ال��ف��ع��ال ه�  َويّل  ال�����دُّ ال��ت��ع��اون  " اإن   : املنا�سبة -  ب��ه��ذه   -
املالية، وي�سطلع مكتب الأمم  �سرورة ملكافحة اجلرمية 
العمل  املعني باملخدرات واجلرمية بدور مهم يف  املتحدة 
عرب القارات لبناء القدرات ورفع املعايري وت�سهيل تبادل 
اخل��ربات. وتعد دول��ة الإم���ارات �سريكاً م�ث�قا به ملكتب 
الأمم املتحدة، وتاأتي مذكرة التفاهم هذه لت�طيد تعاوننا 
وو�سع اإطار ملبادرات جديدة، و�سنت�سارك مع مكتب الأمم 
املتحدة بالأ�ساليب واملبادئ الت�جيهية والنهج التنظيمية 
للق�ساء على حركة الأم�ال غري امل�سروعة". من جهته، 

ملكتب  الإقليمي  املدير  علي  حامت  الدكت�ر  القا�سي  قال 
دول  ملنطقة  واجل��رمي��ة  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم 
جمل�ص التعاون اخلليجي: “اإن مكتب الأمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية ه� الراعي لتفاقية الأمم املتحدة 
ال�طنية، وهي التفاقية  املنظمة عرب  ملكافحة اجلرمية 
الدولية الرئي�سية يف مكافحة هذه اجلرمية والتدفقات 
املتح�سالت  ب��غ�����س��ل  امل��رت��ب��ط��ة  امل�����س��روع��ة  غ���ري  امل��ال��ي��ة 
اجلرمية. ي�سيد مكتبنا بال�سراكة الط�يلة الأمد واملثمرة 
العاملية  الآف����ات  معاجلة  يف  الإم�����ارات  دول���ة  حك�مة  م��ع 
ت�قيع  " ُيعّد   : واأ���س��اف  والإرهاب”.  باجلرمية  املتمّثلة 
�ستمكننا  جديدة  اأ�سا�سية  مرحلة  ه��ذه  التفاهم  مذكرة 
غ�سل  مل�اجهة  التنفيذي  املكتب  م��ع  تعاوننا  تعزيز  م��ن 
الأم�ال ومت�يل الإرهاب، وبالتايل دعم اجله�د ال�طنية 
والدولية على حد �س�اء لتعطيل وتخفيف املخاطر التي 
ي�سكلها مت�يل اجلرائم والإرهاب، مبا يف ذلك من خالل 
روؤيتنا امل�سركة والتزامنا مب�ساعدة الدول التي نت�سارك 
الإقليمي."  امل�ست�ى  على  وامل��خ��اوف  بالهتمامات  معها 
وكخط�ة تالية، �سيق�م الطرفان بعقد اجتماعات ثنائية 
اأ�سهر ملناق�سة الق�سايا الفنية  اأربعة  ر�سمية منتظمة كل 
التفاهم هذه  اأهداف مذكرة  املتعلقة بتعزيز  والت�سغيلية 
ومراجعة تقدم العمل الذي ي�سطلع به املكتب التنفيذي 

مل�اجهة غ�سل الأم�ال ومت�يل الإرهاب.

اإح�شاء اأبوظبي يوقع اتفاقيات خدمات مع عدد من اجلهات احلكومية لتوفري اإح�شاءات ت�شت�شرف امل�شتقبل يف اأبوظبي
•• دبي -وام:

– اأب�ظبي  الإح�������س���اء  م��رك��ز  وق���ع 
ات���ف���اق���ي���ات خ����دم����ات م����ع ع�����دد من 
ب��ه��دف تعزيز  اجل���ه���ات احل��ك���م��ي��ة 
وت�فري  البيانات  جمال  يف  التعاون 
�سناعة  تدعم  اإح�سائية  حتليالت 
امل�ستقبلي  والتخطيط  ال�سيا�سات 
وعمليات  حتليلية  مناذج  با�ستخدام 
عليها  الع����ت����م����اد  مي���ك���ن  حم����اك����اة 
اجلهات  ب����ني  ال���ت���ك���ام���ل  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
احل���ك����م���ي���ة ع���ل���ى م�����س��ت���ى اإم������ارة 
اأب�ظبي. وت�فر التفاقيات اإمكانية 
التحليل  م��ن�����س��ة  اإىل  ال����������س�����ل 
املركز  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  وال���س��ت��ق��راء 
اأك��ت���ب��ر امل��ا���س��ي ب��رع��اي��ة كرمية  يف 
حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  �سم�  م��ن 
املجل�ص  ع�س�  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
رئي�ص  اأب���ظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 

مكتب اأب�ظبي التنفيذي.
اخلطط  فعالية  م��ن  املن�سة  وت��ع��زز 
حتليالت  بت�فريها  ال�سراتيجية 
القطاعات  ت�ست�سرف م�ستقبل كافة 
مبا ي�ؤثر مبا�سرة على ج�دة احلياة 

يف اإمارة اأب�ظبي.
وق��ع ���س��ع��ادة اأح��م��د حم��م���د فكري، 
املدير العام للمركز التفاقيات على 
هام�ص امل�ساركة يف معر�ص جيتك�ص 
وال����ذي   2022 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���امل���ي 
ت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات��ه ع��ل��ى م����دار 5 اأي���ام 
اأك��ت���ب��ر يف مركز   14 اإىل   10 م��ن 

فيه  وت�سارك  العاملي  التجاري  دب��ي 
 100 ب��اأك��ر م��ن  اأب���ظ��ب��ي  حك�مة 
ال�س�ء  لت�سليط  وم��ب��ادرة  م�����س��روع 
التح�ل  م�������س���رية  اإجن���������ازات  ع���ل���ى 
ال���رق���م���ي احل���ك����م���ي يف الإم��������ارة. 
فكري:  حمم�د  اأحمد  �سعادة  وق��ال 
متخذي  متكني  على  املركز  "يعمل 
ال�سيا�سات  اأث���ر  درا���س��ة  م��ن  ال��ق��رار 
مناذج  على  ب��ن��اًء  بنتائجها  والتنب�ؤ 
القطاعات  واق��ع  ت�ست�سرف  حماكاة 
الق����ت���������س����ادي����ة والج����ت����م����اع����ي����ة يف 
على  اإيجاًبا  ي�ؤثر  ما  وه�  امل�ستقبل 
ال�سراتيجية  اخل���ط���ط  ف��ع��ال��ي��ة 
التي يتم اعتمادها  التنمية  وبرامج 
اأب����ظ���ب���ي. وت��ع��ك�����ص هذه  اإم������ارة  يف 
ال�������س���راك���ات اأه���م���ي���ة ال��ت��ك��ام��ل بني 
من  وال�ستفادة  احلك�مية  اجلهات 
البيانات  جم���ال  يف  ال���ق���درات  ب��ن��اء 
لتط�ير  ال����س���ط���ن���اع���ي  وال�����ذك�����اء 
منظ�مة اإح�سائية متكاملة ت�ساهم 
يف حت�سني م�ست�ى املعي�سة وتط�ير 
اإم�������ارة  اخل�����دم�����ات احل���ك����م���ي���ة يف 
�سعادة  �سّرح  جانبه،  من  اأب�ظبي". 
ف��ه��د ���س��امل اأح��م��د ال��ك��ي���م��ي، وكيل 
دائرة الإ�سناد احلك�مي: "�ست�ساهم 
هذه املبادرة الرائدة يف رفد اجلهات 
والتحليالت  بالبيانات  احلك�مية 
اأن��ظ��م��ة حماكاة  الإح�����س��ائ��ي��ة وف���ق 
اآل���ي���ة و�سع  م��ت��ق��دم��ة مم���ا ي���دع���م 
التط�يرية،  واخل��ط��ط  ال�سيا�سات 
وم��ت��اب��ع��ة اأث���ره���ا، وي��ع��زز م��ن ج�دة 

اجلابري،  نا�سر  اأم��ل  �سعادة  وقالت 
الب�سرية:  امل�����ارد  هيئة  ع��ام  م��دي��ر 
الذكاء  تقنيات  من  ال�ستفادة  "اإن 
وتقدمي  اإر�����س����اء  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
رقمية  حك�مية  خ��دم��ات  منظ�مة 
دعم  يف  ك���ب���ري  دور  ل���ه���ا  م���ت���ط����رة 
جه�د هيئة امل�ارد الب�سرية لتط�ير 
الإماراتية  امل�اهب  مهارات  وتنمية 
اأب�ظبي وم�اكبة  وم�ظفي حك�مة 
يتنا�سب  مبا  العمل  �س�ق  متطلبات 
م����ع اأه���������داف ال���ت���ن���م���ي���ة وال���ت���ط����ر 
يف الإم��������ارة. وت����ف���ر الإح�������س���اءات 
ال��دق��ي��ق��ة اإم���ك���ان���ي���ة ال���ت���ع���رف على 
التنمية  اأه��������داف  حت��ق��ي��ق  ف���ر����ص 
اأب�ظبي".  اإم�������ارة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
رحَمه  اهلل  عبد  خلف  ���َس��ع��ادة  وق���ال 
ل�سندوق  ال���ع���ام  امل���دي���ر  احل���م���ادي، 
التفاقية  "تاأتي  للتقاعد:  اأب�ظبي 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  َتعزيز  اإط���ار  يف 
م���ع ال�����س��رك��اء ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه������داف 
والتكامل  امل�سركة  ال�سراتيجية 
مبا  احلك�مية  اخلدمات  تقدمي  يف 
اأب�ظبي  اإم����ارة  م�سلحة  يف  ي�سب 
دعم  على  ال�سندوق  يف  ..ونحر�ص 
كافة اجله�د واملبادرات التي تهدف 
اإىل ت�سريع وترية الأداء والإجراءات 
التقنيات  وا����س���ت���خ���دام  احل��ك���م��ي��ة 
يف  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  احل��دي��ث��ة 
معاجلة البيانات وَت�سهيل احل�س�ل 
عليها وه� ما ي�سهم بدوره يف تعزيز 

فعالية اخلدمات احلك�مية".
ال�سندوق  "�سي�ا�سل  واأ�����س����اف: 
ج���ه����ده ل��ل��رب��ط الإل�����ك�����روين مع 
خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات ل�سمان 
تتطلب  ال��ت��ي  الإج��������راءات  ت�سهيل 
البيانات  وت���ف��ري  م�����س��رك��اً،  ج��ه��داً 

وك�����ف�����اءة اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة من 
خالل تبني ثقافة املرونة والبتكار 
نح�  اأب�ظبي  اإم��ارة  خطى  وت�سريع 

م�ستقبل رقمي مثايل".
ال�ساهي،  ع���ب���داهلل  ���س��ع��ادة  واأ�����س����ار 
وك��ي��ل دائ���رة ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل اإىل 
اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون امل�����س��رك م��ع كافة 
اتفاقية  "ت�سكل  وق�����ال:  اجل���ه���ات، 
م�����س��ت���ى اخل����دم����ة وال����ت����ع����اون مع 
خط�ة  اأب�ظبي   – الإح�ساء  مركز 
اخلربات  ت��ب��ادل  يف  ت�ساهم  ج��دي��دة 
وت�ظيف البيانات يف كافة املجالت 
النقل  ق���ط���اع  ف��ي��ه��ا  احل���ي����ي���ة مب���ا 
املتكامل والعقارات والبنية التحتية 
مب���ا ي��رت��ق��ي ب���ج����دة احل���ي���اة ويعزز 
كاأف�سل  العاملية  اأب�ظبي  من مكانة 
ال�جهات للحياة والعمل والزيارة". 
حممد  اأحمد  املهند�ص  �سعادة  واأك��د 
ال��رم��ي��ث��ي وك��ي��ل دائ�����رة ال��ط��اق��ة يف 
ال��ت��ع��اون مع  "اإن  اأب���ظ��ب��ي ق���ائ���اًل: 
ي���اأت���ي يف مرحلة  الإح�������س���اء  م��رك��ز 
م��ه��م��ة م���ن م�����س��رية ال��ت��ح��ّ�ل التي 
اأب�ظبي،  يف  الطاقة  قطاع  ي�سهدها 
على  العمل  ال��دائ��رة  ت���ا���س��ل  حيث 
�سياغة و تنفيذ ال�سيا�سات واإطالق 
ي�ساهم  مب����ا  ال���ن����ع���ي���ة  امل������ب������ادرات 
ت�����س��ري��ع وت�����رية الن���ت���ق���ال نح�  يف 
ومتجددة،  ن��ظ��ي��ف��ة  ط��اق��ة  م�����س��ادر 
التحليل  من�سة  اأهمية  ت��اأت��ي  وهنا 
تقنيات  ت�سخر  وال��ت��ي  وال���س��ت��ق��راء، 
عملية  ل��دع��م  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
باأثرها  والتنب�ؤ  ال�سيا�سات  �سناعة 
على خمتلف القطاعات القت�سادية 
والج���ت���م���اع���ي���ة، مم����ا ���س��ي��ع��زز من 
قدرتنا على اتخاذ قرارات م�ستنرية 
امل�ستقبلي  ال���ت���اأث���ري  وا����س���ت�������س���راف 

ل��ه��ا ع��ل��ى خم��ت��ل��ف م��ك���ن��ات قطاع 
الطاقة".

من  "ن�سعى  ال���رم���ي���ث���ي:  واأ�����س����اف 
دعم  اإىل  الت���ف���اق���ي���ة  ه�����ذه  خ�����الل 
ال�سراتيجية  ال�سراكات  وت�طيد 
ال��ق��ائ��م��ة ب��ني دائ����رة ال��ط��اق��ة وبني 
املحلية  احلك�مية  اجلهات  خمتلف 
والحتادية، حيث ي�سهم ذلك يف دعم 
جمالت  وتط�ير  امل�سرك،  العمل 
ت��ب��ادل امل��ع��ل���م��ات الإح�����س��ائ��ي��ة، مبا 
ويحقق  الطرفني  احتياجات  يلبي 
واأو�����س����ح  امل�سركة".  الأه����������داف 
اأهم  اأح����د  ي��ع��د  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  اأن 
ال���ق���ط���اع���ات احل���ي����ي���ة يف الإم������ارة 
منظ�مة  ����س���م���ن  رك����ي����زة  ومي����ث����ل 
اأهمية  من  انطالقاً  الذكي  التح�ل 
خ��دم��ات��ه وال������دور ال����ذي ي����ؤدي���ه يف 
ال�����س��ام��ل��ة يف  التنمية  م�����س��رية  دع���م 
الدكت�ر  ����س���ع���ادة  وق�����ال  اأب����ظ���ب���ي. 
مدير  الع�سكر،  عبداحلميد  حممد 
"ياأتي  الرقمية:  اأب�ظبي  هيئة  عام 
ت���ق��ي��ع ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة م���ع مركز 
الإح�����س��اء - اأب���ظ��ب��ي يف اإط���ار دعم 
اإىل  الرامية  احلك�مية  الت�جهات 
م��ن��ظ���م��ة ح��ك���م��ي��ة مدع�مة  ب��ن��اء 
ب����ال����ب����ي����ان����ات، ح����ي����ث مت����ث����ل ه����ذه 
التعاون  لتعزيز  فر�سة  الت��ف��اق��ي��ة 
احلك�مية  اجل���ه���ات  ب���ني  امل�����س��رك 
قدماً  وامل�����س��ي  املعنيني،  وال�����س��رك��اء 
يف بناء الأ�س�ص الالزمة، خا�سة على 
اإدراك  �سبيل  يف  احلك�مي،  امل�ست�ى 
ال��ب��ي��ان��ات وال���س��ت��ف��ادة الكاملة  ق���ة 
منها يف دعم اآليات القرار بناًء على 
م�ستقبل  وب��ن��اء  دق��ي��ق��ة،  م��ع��ل���م��ات 
واحدة  فيه  ال��ب��ي��ان��ات  ت�سكل  رق��م��ي 
من اأه��م الأ���س���ل واأك��ره��ا قيمة". 

الت��ف��اق��ي��ة �س�ف  ه���ذه  اإن  واأ����س���اف 
ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة ن���ع��ي��ة يف 
ت�فري املعل�مات التي تدعم تط�ير 
الهيئة،  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل���دم���ات 
وتب�سيط  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي������ؤدي  ومب����ا 
رح��ل��ة امل��ت��ع��ام��ل يف احل�����س���ل على 
املنفعة ال�سكنية باأكر الطرق راحة 
الر�سالة  حتقيق  اأج��ل  من  و�سه�لة 

ال�سراتيجية للهيئة.
املن�س�ري  لحج  را�سد  �سعادة  وق��ال 
جلمارك  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير 
مع  التفاقية  ت�قيع  "اإن  اأب�ظبي: 
ياأتي  اأب���ظ��ب��ي   - الإح�����س��اء  م��رك��ز 
ال���ط���رف���ني على  ح���ر����ص  اإط�������ار  يف 
لتحقيق  والت�ا�سل  التعاون  تعزيز 
ال���ت���ي تهدف  امل�������س���رك���ة  امل�������س���ال���ح 
فعالة  ت�ساركية  ع��الق��ات  ب��ن��اء  اإىل 
ال�سراتيجية  الأه����داف  لتحقيق 
التحليل  من�سة  ..وت�سهم  امل�سركة 
وال����س���ت���ق���راء ب�����س��ك��ل ف��ع��ال يف دعم 
ت�فره  مل����ا  ال�����ق�����رار  ���س��ن��ع  ع��م��ل��ي��ة 
م��ن ب��ي��ان��ات مي��ك��ن الع��ت��م��اد عليها 
ب��ح���ث وحت��ال��ي��ل معمقة  لإج������راء 
العمل  منظ�مة  تط�ير  يف  ت�ساهم 
وتقدمي  املتعاملني  �سعادة  يعزز  مبا 

احلك�مية امل�سركة لال�ستفادة منها 
يف تعزيز عملية اتخاذ القرار وو�سع 
امل�ستقبلية  واخل���ط���ط  ال��ت�����س���رات 
الكفاءة  م�����س��ت���ي��ات  اأع��ل��ى  لتحقيق 

احلك�مية".
�سعادة  قال  التفاقية،  على  وتعليقاً 
الهاملي،  را����س���د  حم��م��د  ال���دك���ت����ر 
اأب�ظبي لالإ�سكان:  مدير عام هيئة 
ينطلق  التفاقية  هذه  ت�قيع  "اإن 
م������ن ال����ع����الق����ة ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
ال���ت���ك���ام���ل���ي���ة ب�����ني ك����اف����ة اجل���ه���ات 
كل  ورغ��ب��ة  اأب���ظ��ب��ي،  يف  احلك�مية 
اأب�ظبي لالإ�سكان ومركز  من هيئة 
اإر����س���اء  – اأب����ظ���ب���ي يف  الإح�������س���اء 
من  بينهما  امل�سرك  التعاون  ركائز 
املركز  نفذها  رقمية  من�سة  خ��الل 
البيانات  ك���اف���ة  ت����ف���ري  اأج�����ل  م���ن 
ت�سهم  التي  الإح�سائية  واملعل�مات 
من  القرار  اتخاذ  عملية  ت�سهيل  يف 
ال�سكانية،  الق�سايا  يف  الهيئة  قبل 
القيادة  اهتمام  من  انطالقاً  وذل��ك 
ال��ر���س��ي��دة ب��امل���اط��ن ال����ذي يحظى 
ب���اأول����ي���ة ُع��ل��ي��ا ب���اع���ت���ب���اره حم�����راً 
التنم�ية يف دولة الإمارات  للعملية 

العربية املتحدة".

خدمات ن�عية ذات قيمة، مما يدعم 
باأن  اأب�ظبي  ج��م��ارك  روؤي���ة  حتقيق 
عاملياً،  رائ���دة  جمركية  هيئة  ت��ك���ن 
الأمن  لتعزيز  �سعياً  التغيري  تق�د 
خدمات  وت��ق��دمي  التجارة  وت�سهيل 
قال  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف  متميزة". 
�سعادة مازن جابر الدهماين، املدير 
املالية  ال�����س���ؤون  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 
 - املجتمع  تنمية  ب��دائ��رة  والإداري����ة 
اخلدمة  اتفاقية  "ت�ساهم  اأب�ظبي: 
املجتمع  تنمية  دائ���رة  وقعتها  التي 
م��ع م��رك��ز الإح�����س��اء - اأب���ظ��ب��ي يف 
اإيجابي  تغيري  اإح����داث  م��ن  ال��ت��اأك��د 
اإىل  ال����������س�����ل  ع����رب  امل���ج���ت���م���ع  يف 
وحديثة  دقيقة  وبيانات  اإح�ساءات 
ت�سمن فعالية القرارات عرب حل�ل 
تقليدية  غ���ري  م��ب��ت��ك��رة  و���س��ي��ا���س��ات 
اأب���ظ��ب��ي يف  ي�����س��اف اإىل اإجن������ازات 
امل���ج���الت ك��اف��ة، وي�����س��ه��م يف خدمة 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع، وت��ع��م��ل ال���دائ���رة 
القطاع  من  ال�سركاء  مع  بالتعاون 
احلك�مي على حتقيق ذلك انطالًقا 
حياة  ت�فري  يف  املتمثلة  روؤيتها  من 
كرمية لكافة اأفراد املجتمع يف اإمارة 

اأب�ظبي".

امل��دع��� / حم��م��د مان�ول  ف��ق��د 
احل�����ق حم���م���د ���س��م�����ص احل�����ق ، 
بنغالدي�ص اجلن�سية ج�از �سفره 
 )BW0249112( رق�����م 
يرجى ممن يعر عليه ت�سليمه 
بال�سفارة البنغالدي�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
ف��ق��د ال�����س��ي��د / ح�����س��ام حممد 
�سلطان  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  جليل 
�سادره  اإ�سهم  �سهاده  العلماء 
القاب�سة  العامليه  ال�سركه  من 
/ا�سماك رقم ال�سهاده امل�ساهم 
 ASMAK1717846
الرجاء  ي��ج��ده��م  م���ن  وع���ل���ي 
الت���������������س�������ال ع������ل������ى ال������رق������م 

0506441415

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2022/18394
املنذر :  بنك اأب�ظبي الأول �ص م ع )حاليا( بنك اأب�ظبي ال�طني �ص م ع )�سابقا( .   

املنذر اإليه  :  عبداهلل حممد دروي�ص علي البل��سي  .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )207،945.81( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�سب�ع  خ��الل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
ال�سيارة رقم  )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ 
85107 / خ�س��سي /15/ اأب�ظبي ( من ن�ع ) ني�سان باترول  _ ا�ستي�سن ( م�ديل 
)2015( _ ل�ن ) رم��ادي(  واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2022/18396
املنذر :  بنك اأب�ظبي الأول �ص م ع )حاليا( بنك اأب�ظبي ال�طني �ص م ع )�سابقا( .   

املنذر اإليه  :  رخ�سار احمد حممد �سريف  .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )30،263.27( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�سب�ع من  وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 
92263 / خ�س��سي /14/ اأب�ظبي ( من ن�ع ) ت�ي�تا افنزا   _ فان ركاب ( م�ديل 
)2015( _ ل�ن ) رمادي(   واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2022/18461
املنذر :  بنك اأب�ظبي الأول �ص م ع )حاليا( بنك اأب�ظبي ال�طني �ص م ع )�سابقا( .   

املنذر اإليه  :  مطبعه العامل الرقمي ذ م م.
الإخالل  نتيجة  دره��م   )20،640.70( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سب�ع من تاريخ 
املباعة  لل�سيارة  املبلغ  ل�سرف  التنفيذية  الإج��راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 
/ خ�س��سي /1/   84966 ( رق��م   ال�سيارة  املحكمة على  امل���دع يف خزينة  العلني    باملزاد 
ال�سارقة ( من ن�ع ) كيا اوبتيما  _ �سال�ن ( م�ديل )2016( _ ل�ن ) ف�سي(   واملم�لة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،     
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197
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�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الوركيد لتنظيم 

احلفالت واملنا�سبات
CN  قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3839304 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة طارق نا�سر علي نا�سر الغيثي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عائ�سه علي عبداهلل �سعيد الظاهري

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
دزيرن  :ت�ب  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لالعمال املعدنية واحلديديه
CN  قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3889448 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مرمي بخيت مبارك م�سبح اخلييلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سعيد جابر �سعيد فارع القا�سمي

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سمايل�ص لركيب 

البالط
CN  قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1979670 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد بن مب�سر بن ب�س�ر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عائ�سه حممد �سليم

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم ال�سفينة 

الذهبية
CN  قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1193380 

تعديل وكيل خدمات 
حذف حممد ح�سن حممد عبدالرحيم املرزوقي

تعديل �سكل قان�ين 
من م�ؤ�س�سة فردية اىل م�ؤ�س�سة مهنية

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
�ستار  ال�سادة :جالندهر   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

خلدمات الطباعة
CN  قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2241806 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة علي حممد ابراهيم �سامل الطنيجي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف ال�سيد عبداهلل ي��سف احمد حممد احل��سني

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

خلدمات جتميل احلدائق واملنتزهات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:4085280 

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

الجراءات املطل�بة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

هاب لتجارة الجهزة وامل�ستلزمات الريا�سيه
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:4180383 

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

الجراءات املطل�بة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

هاو�ص ل��ساطة اخلدمات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3764448 

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

الجراءات املطل�بة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

كلر للمقاولت العامة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:4533309 

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

الجراءات املطل�بة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

خلدمات الت��سيل ال�سريع
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3663703 

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

الجراءات املطل�بة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

انرا�سي�نال للمقاولت العامه
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1758802 

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

الجراءات املطل�بة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

مديرونك�ص املعدات طبيه
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3666707 

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

الجراءات املطل�بة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

ايت�ص ديزايرن
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2912335 

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

الجراءات املطل�بة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

هاي لند للحدادة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:4400760 

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

الجراءات املطل�بة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

ال�سم التجاري:�ساجنفي العالمات التجارية اجلمال ومنتجع �سحي ذ.م.م
13-0.1 مبنى املجم�عة العقارية  عن�ان ال�سركة:  جزيرة اب�ظبي - غرب 

ذ.م.م
CN 2576783 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

لل�سركة  قان�ين  كم�سفي   - قان�ني�ن  حما�سب�ن  ال�سادة/القمة  تعيني   -  2
العم�مية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/12 
تاريخ    - بالرقم:2205040005  العدل  امل�ثق لدى كاتب   ، العادية  غري 

التعديل:2022/10/13
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

ال�سم التجاري:ي�نايتد لتجارة الدوية ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:  امل�سفح ح��ص م 17 - ق 15 - م�ست�دع 61 - وحدة رب�ع 

ار�ص ال�ادي للمقاولت العامة وادارة العقارات ذ.م.م
CN 2486511 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

لل�سركة  قان�ين  كم�سفي   - قان�ني�ن  حما�سب�ن  ال�سادة/القمة  تعيني   -  2
العم�مية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/12 
تاريخ    - بالرقم:2205019090  العدل  امل�ثق لدى كاتب   ، العادية  غري 

التعديل:2022/10/13
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

ال�سم التجاري:م�ري�ص للحل�يات ذ.م.م
 - ذ.م.م  تريدجن  كابيتال  انرنا�سي�نال  �سركة  مبنى  ال�سركة:   عن�ان 

الراحه �ساطئ   RBW13.0
CN 2580334 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

واملحا�سبة  للتدقيق  اجلنيبي  عبداهلل  حممد  ال�سادة/ن�ال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/29  لل�سركة  قان�ين  كم�سفي   -
العدل  كاتب  لدى  امل�ثق   ، العادية  غري  العم�مية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

233D8D999A933B924C3:بالرقم
تاريخ التعديل:2022/10/13

املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

ال�سم التجاري:ميدو �ستار لل�سيانة العامة ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:  جزيرة اب�ظبي - �سرق 0.10 مبنى ال�سيخة فاطمه �سحمى 

جابر
CN 2906389 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

ال�سخ�ص  �سركة   - للتدقيق  دايريكت�ري  ال�سادة/اكتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/6  لل�سركة  قان�ين  كم�سفي   - ال�احد 
العدل  كاتب  لدى  امل�ثق   ، العادية  غري  العم�مية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:2205036367 - تاريخ التعديل:2022/10/13
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم الكابيتل

  رخ�سة رقم:CN 1020377 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة متام جندت منال

تعديل وكيل خدمات / حذف وائل �ساهر ابراهيم طيف�ر
تعديل راأ�ص املال / من 400000 اإىل 300000

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم الكابيتل

CAPITAL RESTAURANT

اإىل/ مطعم الكابيتل - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
CAPITAL RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الإجراءات املطل�بة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :حمرك املل�ك لله�اتف املتحركة

رخ�سة رقم:CN 1127614 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ص املال / من 0 اإىل 10000

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمرك املل�ك لله�اتف املتحركة
MOHARK AL MOLOUK MOBILE PHONE

اإىل/ جي ام لله�اتف املتحركة - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
G M MOBILE PHONES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح اله�اتف املتحركة  9512002
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري 

الإجراءات املطل�بة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(
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ب�”خدمة  اتهم الرئي�ص الفرن�سي اإميان�يل ماكرون رو�سيا الأربعاء 
م�سالح” اأذربيجان “بت�اط�ؤ تركي” �سد اأرمينيا وت�ا�سل “مناورة 
مزعزعة لال�ستقرار” يف املنطقة. وقال الرئي�ص الفرن�سي يف مقابلة 
مع قناة “فران�ص 2” التلفزي�نية اإن “رو�سيا تدخلت يف هذا النزاع 
وخدمت كما يبدو م�سالح اأذربيجان بت�اط�ؤ تركي وعادت اإىل ذلك 
من  لال�ستقرار  مزعزعة  مناورة  “انها  واأ�ساف  اأرمينيا«.  لإ�سعاف 
لإ�سعافنا  الف��سى  زرع  اىل  الق�قاز  يف  ت�سعى  التي  رو�سيا  جانب 
واأذربيجان  رو�سيا  حليفة  ارمينيا  وت���اج��ه��ت  وتق�سيمنا«.  جميعا 
امل��دع���م��ة م��ن ت��رك��ي��ا، يف ح��رب��ني خ���الل ال��ع��ق���د ال��ث��الث��ة املا�سية 
لل�سيطرة على ناغ�رين قره باغ. واأدت احلرب يف 2020 اإىل مقتل 
اأك���ر م��ن 6500 ج��ن��دي وان��ت��ه��ت ب���ق��ف لإط���الق ال��ن��ار تفاو�ست 
ب�ساأنه رو�سيا. وتنازلت اأرمينيا عن اأرا�ص �سيطرت عليها منذ عق�د 
ون�سرت م��سك� نح� األفي جندي رو�سي ملراقبة هذه الهدنة اله�سة. 
وقال اإميان�يل ماكرون اإن “ه�ؤلء اجلن�د كما يدع�ن هم من حر�ص 

احلدود«.
امل�ستمر منذ عق�د”،  النزاع  ا�ستخدمت هذا  “رو�سيا  اأن  و�سدد على 
م�سريا اإىل اأن الحتاد الأوروبي �سري�سل بعثة مدنية “خالل اأيام” 
اإىل اأرمينيا على ط�ل احلدود مع اأذربيجان ملحاولة اإعادة الثقة بني 

البلدين وامل�ساهمة يف تر�سيم احلدود املتنازع عليها.
 

قال رئي�ص جمل�ص الن�اب الرو�سي الدوما فيات�سي�سالف ف�ل�دين اإن 
رد رو�سيا �سيك�ن اأكر عنفاً، اإذا وا�سل النظام الأوكراين “الهجمات 
الإرهابية«. وذكرت وكالة “تا�ص” الرو�سية لالأنباء اأم�ص اخلمي�ص 
“ل ي�جد مكان يف  اأن ف�ل�دين كتب على قناته بتطبيق تليجرام: 
العامل يتفاو�ص فيه اأحد مع الإرهابيني. اإذا ا�ستمرت هجمات نظام 
العث�ر  “يجب  واأ�ساف:  اأكر عنفاً«.  الرد  �سيك�ن  الإرهابية،  كييف 
على كل منظمي ومرتكبي الهجمات الإرهابية. يجب تدمري اأولئك 
الذين يتمردون«. وكانت رو�سيا قد نفذت �سل�سلة هجمات �ساروخية 
خالل الأ�سب�ع اجلاري على العا�سمة الوكرانية كييف ومدن اأخرى. 
وقال الرئي�ص الرو�سي فالدميري ب�تني اإن الهجمات الرو�سية هي رد 

فعل على “الهجمات الإرهابية” �سد اأر�ص رو�سية.
واأحلق  الأ�سب�ع  انفجار وقع مطلع  بعد  الرو�سية  الهجمات  وجاءت 
اأ�سراراً بج�سر مهم ا�سراتيجياً، يربط بني �سبه جزيرة القرم التي 

ا�ست�لت عليها رو�سيا، والرب الرئي�سي لها.

“لي�ص  الإي���راين  الن�وي  التفاق  اإحياء  اإن  املتحدة  ال���لي��ات  قالت 
باإحياء  اهتماماً  تبد  مل  طهران  اأن  م�سيفة  الآن”،  تركيزنا  حم�ر 

التفاق واأن وا�سنطن تركز على دعم املحتجني الإيرانيني.
املحادثات  مب�ا�سلة  املتحدة  ال���لي��ات  اهتمام  عن  �س�ؤال  على  ورداً 
اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  براي�ص  نيد  ق��ال  الت��ف��اق،  لإح��ي��اء 

الأمريكية: “هذا لي�ص حم�ر تركيزنا الآن«.
والإيراني�ن  ج���داً،  ال�ا�سح  “من  �سحافية  اإف���ادة  يف  براي�ص  وق��ال 
اأو�سح�ا جيداً، اأن هذا لي�ص اتفاقاً كان�ا م�ستعدين لإبرامه. التفاق 

ل يبدو و�سيكاً بالتاأكيد«.
اأنهم غريوا  اإىل  املا�سية ي�سري  “مل ن�سمع �سيئاً يف الأ�سابيع  وق��ال: 
م�قفهم. ولذلك فاإن تركيزنا الآن ين�سب على ال�سجاعة امللح�ظة 

التي يظهرها ال�سعب الإيراين يف مظاهراته ال�سلمية«.
واأ�ساف “ين�سب تركيزنا الآن على ت�سليط ال�س�ء على ما يفعل�نه 
املناه�سة  الحتجاجات  اإىل  اإ���س��ارة  يف  املمكنة”،  بالطرق  ودعمهم 
مه�سا  ال�سابة  وف��اة  �سبتمرب-اأيل�ل   16 يف  اأ�سعلتها  التي  للحك�مة 

اأميني اأثناء احتجازها لدى �سرطة الأخالق الإيرانية.

عوا�شم

باري�ص

مو�سكو

وا�سنطن

كوريا ال�شمالية تخترب 
�شاروخي كروز بعيدي املدى 

•• �شيول-اأ ف ب

بعيدي  ا�سراتيجيني  اأطلقت �ساروخي كروز  اأّنها  ال�سمالية  ك�ريا  اأعلنت 
املدى، يف جتربة هي الأحدث �سمن �سل�سلة اختبارات �ساروخية ترمي من 

خاللها بي�نغ يانغ ل�ستعرا�ص قدراتها التكتيكية الن�وية.
وقالت وكالة الأنباء الك�رية ال�سمالية الر�سمية اإّن الزعيم كيم ج�نغ-اأون 
اأ�سرف عليها �سخ�سياً  على هذه التجربة التي  “ر�ساه البالغ”  اأعرب عن 
من مكان اإطالق ال�ساروخني، م�سرية اإىل اأّنهما حّلقا ف�ق البحر الأ�سفر 

مل�سافة األفي كيل�مر.
“اأعرب عن بالغ تقديره لقدرات رّد الفعل العالية  اإّن كيم  وقالت ال�كالة 

لق�اتنا القتالية الن�وية«.
واأ�سافت اأّن ال�ساروخني اأ�سابا هدفيهما، من دون مزيد من التفا�سيل.

ال�س�اريخ  مع  باملقارنة  كثرياً  منخف�ص  عل�  على  ك��روز  �س�اريخ  وحتّلق 
مهمة  واعرا�سها  املجّنحة  ال�س�اريخ  ه��ذه  ر�سد  يجعل  مما  البال�ستية، 
تعزيز  اإىل  التجربة هدفت  اإّن هذه  ق�له  كيم  ال�كالة عن  ونقلت  �سعبة. 
“ُزّودت  ال�س�اريخ  هذه  اأّن  م�ؤّكدة  املجّنحة،  لل�س�اريخ  القتالية  الكفاءة 
بها بالفعل وحدات اجلي�ص ال�سعبي الك�ري امل�س�ؤولة عن ت�سغيل الأ�سلحة 

الن�وية التكتيكية«.
كانت  الأخ��رية  ال�ساروخية  جتاربها  اأّن  يانغ  بي�نغ  اأعلنت  الأ�سب�ع  وه��ذا 
ك�ريا  اإىل  تكتيكية”  “ن�وية  ���س��رب��ة  ت���ج��ي��ه  حم���اك���اة  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ات 

اجلن�بية.
الن�وية يف  القتالية  الق�ات  اإّن  ال�ساورخني، قال كيم  اإط��الق هذين  واإث��ر 
اأّن  م�ؤّكداً  ا�ستعداد خل��ص حرب فعلية”،  اأمّت  “على  ال�سمالية هي  ك�ريا 

التجارب التي تق�م بها بالده متّثل حتذيراً اإ�سافياً لأعدائها.
و�سّدد الزعيم الك�ري ال�سمايل، بح�سب ما نقلت عنه ال�كالة، على �سرورة 
ال�سراتيجية  امل�سّلحة  للق�ات  العملياتي  املجال  ت��سيع  يف  “ال�ستمرار 

الن�وية«.

مكا�ضب تل اأبيب من »تر�ضيم احلدود« ... اقت�ضادية و�ضيا�ضية

دعوة لعدم االإفراط بالتفاوؤل.. عقبات اأمام اتفاق لبنان واإ�شرائيل

اجلزائر وفرن�شا و »جدل االعتذار«.. غمو�ض يكتنف جلنة الذاكرة

بايدن يثمن اتفاق لبنان واإ�شرائيل.. وتفا�شيل الت�شوية تتك�شف
عن  “اأ�س��سيتد بر�ص”  الطبيعي. ونقلت وكالة  الغاز  للتنقيب عن 
للبنان  �سي�سمح  التفاق  اأن  بال�”كبري”،  و�سفته  اإ�سرائيلي  م�س�ؤول 
لكنه �سي�سدد ر�س�ما لإ�سرائيل مقابل  باإنتاج الغاز من حقل “قانا”، 

اأي غاز ي�ستخرج من اجلانب الإ�سرائيلي.
ويعمل لبنان مع �سركة الطاقة الفرن�سية العمالقة “ت�تال” على 
الفعلي قد  الإنتاج  اأن  ال�ستعدادات ل�ستك�ساف احلقل، بالرغم من 

ي�ستغرق �سن�ات.
وقال امل�س�ؤول، الذي مل يجر ذكر ا�سمه، اإن التفاقية �سترك اأي�سا 
بني  فعلية  ك��ح��دود  وي��ع��م��ل  ق��ائ��م��ا  ل��ي��ك���ن  الع�امات”  م��ن  “خطا 

البلدين.
عن  ك�سف  ال��ذي  الإ�سرائيلي  امل�����س���ؤول  ا�سم  اإىل  ال���ك��ال��ة  ت�سر  ومل 

التفا�سيل، نظرا اإىل حديثه عن مفاو�سات جتري يف الك�الي�ص.

ب��ني مياه  اأي ر�سم احل���دود الفا�سلة  ال��ع���ام��ات،  اإر���س��اء خ��ط  وك��ان 
لبنان  ب��ني  امل��ف��او���س��ات  ال�سائكة يف  النقاط  م��ن  واح���دة  ال��دول��ت��ني، 
واإ�سرائيل. واأثريت خماوف لبنانية، يف وقت �سابق، من اإر�ساء خط 
للع�امات، على نح� “يق�سم” كيل�مرات من املياه اللبنانية، بينما 
اأثريت خ�سية اأخرى يف اجلانب الإ�سرائيلي من مغبة تعر�ص �سمال 
اأكر  اخل��ط حت��رك  اأن  ل���  اللبناين،  اجل��ان��ب  م��ن  ملراقبة  اإ�سرائيل 

�س�ب اجلن�ب.
نهائية يف وقت  اآم��ص ه�ك�ستني، �سيغة  الأمريكي،  املبع�ث  وطرح 
اإدخال  اإ�سرائيل، لكن لبنان طلب  اأكت�بر اجلاري، قبلتها  �سابق من 

بع�ص التعديالت.
وقالت اإ�سرائيل، الأ�سب�ع املا�سي، اإنها تعتزم رف�ص التغيريات التي 
لكن  لت��ف��اق،  الت��سل  ا�ستحالة  ذل��ك  اأدى  ل���  حتى  لبنان،  طلبها 

عن  اجل��ان��ب��ان  حت��دث  عندما  ذروت��ه��ا  وبلغت  ا�ستمرت،  امل��ف��او���س��ات 
�سروط نهائية مقب�لة. وكان حم�ر اخلالف الرئي�سي يف املحادثات 
ه� حقل غاز كاري�ص الذي اأ�سرت اإ�سرائيل على اأنه يقع بالكامل يف 

مياهها، بينما مل يكن م��س�ًعا للمفاو�سات.
واأوردت تقارير اأن لبنان طالب بجزء من احلقل، فيما هدد حزب اهلل 

ب�سن هجمات اإذا بداأت اإ�سرائيل الإنتاج من كاري�ص.
وقت  اأق���رب  يف  كاري�ص  م��ن  �سيبداأ  الإن��ت��اج  اإن  قالت  اإ�سرائيل  لكن 

ممكن، بغ�ص النظر عما يطلبه لبنان.
ون�ست ال�سيغة التي عر�سها ال��سيط الأمريكي و�سربت لل�سحافة 
على خ�س�ع حقل كاري�ص بالكامل لل�سيطرة الإ�سرائيلية يف مقابل 
الر�سيم  خط  يتجاوز  منه  ق�سما  اأن  علما  للبنان،  قانا  حقل  منح 

الفا�سل بني مياه البلدين.

•• عوا�شم-وكاالت

اأبدى الرئي�ص الأمريكي، ج� بايدن، ترحيبه باتفاق تر�سيم احلدود 
بني لبنان واإ�سرائيل، فيما ك�سفت تقارير اإعالمية عن تفا�سيل غري 
معلنة بعد ب�سكل ر�سمي، ح�ل الت�س�ية التي جرت ب��ساطة اأمريكية. 
وقال البيت الأبي�ص، اإن بايدن اأبلغ الرئي�ص اللبناين مي�سال ع�ن، يف 
ات�سال هاتفي، الثالثاء، باأن اتفاق تر�سيم احلدود البحرية  ميكن 
املتحدة  ال�ليات  واأن  اللبناين”،  لل�سعب  ف�سال جديدا  “ميثل  اأن 

�ست�ساعد يف حل امل�سكالت التي قد تن�ساأ عن التفاق.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأع��ل��ن رئ��ي�����ص ال������زراء الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ي��ائ��ري ل��ب��ي��د، ي�م 
اإىل اتفاق و�سفه بالتاريخي مع لبنان،  اأن بالده ت��سلت  الثالثاء، 
ب�ساأن حدودهما البحرية امل�سركة، يف خط�ة ميكن اأن متهد الطريق 

•• القد�س-بريوت-وكاالت

احلدود  تر�سيم  اتفاق  اإىل  تنظر  ل  اإ�سرائيل  اأن  يبدو 
البحرية مع لبنان من منظ�ر مادي فح�سب، ولكن من 
منظ�ر اأمني �سيا�سي اأي�ساً يلبي املتطلبات الإ�سرائيلية 
“حزب  على  “اخل�سارة”  وفر�ص  ال�ستقرار  لتحقيق 

اهلل “اللبناين.
احلايل  التفاق  اأن  الإ�سرائيلي  “والال”  م�قع  وذك��ر 
بعيد كل البعد عن اتفاق �سالم، ولكنه بالتاأكيد يحمل 

رائحة اأولية للتطبيع الأولية.
لي�ص  لبنان  مع  التفاق  اأن  الإ�سرائيلي  امل�قع  واأو�سح 
جمرد اتفاق اقت�سادي ب�ساأن ت�زيع اأرباح الغاز الطبيعي، 

وا�سفاً اإياه ب�”التفاق ال�سيا�سي غري امل�سب�ق«.
واأرجع امل�قع الإ�سرائيلي اأهمية ذلك التفاق اإىل اأنها 
معها  لبنان  ُي���ربم  اإ���س��رائ��ي��ل  ق��ي��ام  منذ  الأوىل  للمرة 
اتفاقاً دولياً ُملزماً ُينهي نزاعاً �سيا�سياً واقت�سادياً بني 

البلدين.
وذكر امل�قع الإ�سرائيلي باأنه يف املا�سي، مت الت��سل اإىل 
اتفاقيات اأمنية بني البلدين على غرار عملية “عناقيد 
لبنان،  من  الن�سحاب  قبل  الت�سعينيات  يف  الغ�سب” 
1701 ال��ذي اأنهى حرب  اأو ق��رار جمل�ص الأم��ن رقم 
وقف  على  رك���زت  الت��ف��اق��ات  تلك  لكن  الثانية،  لبنان 

اإطالق النار امل�ؤقت بدًل من اإنهاء ال�سراع.
اأنها  على  �سراحة  تن�ص  التفاقية  اأن  امل���ق��ع  واأو���س��ح 
دائم  ب�سكل  ال��دول  بني  البحري  النزاع  “نهاية  ت�سكل 
اإ�سرائيلي وه�  اأمنياً مركزياً  وتكر�ص مطلباً  وعادل”، 
 5 ط�له  يبلغ  ال��ذي  الع�امات”  “خط  على  احلفاظ 
كيل�مرات والذي و�سعته اإ�سرائيل من جانب واحد يف 
البحر يف منطقة “راأ�ص الناق�رة” بعد الن�سحاب من 

لبنان يف عام 2000.
اإ�سرائيل  ُي��دخ��ل  الت��ف��اق  ه��ذا  اأن  اإىل  “والال”  لفت 
عن  ف�����س��اًل  اأه��م��ي��ة،  اأك���ر  �سيا�سية  عملية  يف  ول��ب��ن��ان 
املحتملة  الغاز  اأرب���اح  ُيق�سم  لأن��ه  القت�سادي  اجلانب 
املتنازع عليها، حيث  املنطقة  يف  “قانا”  من حقل غاز 
�ستح�سل اإ�سرائيل على ما يقرب من %17 على الأقل 
الطاقة  وزارة  تقديرات  وبح�سب  الأرب��اح.  اإجمايل  من 

•• عوا�شم-وكاالت

ت��رك��ت ال���زي���ارة الأخ�����رية ال��ت��ي ق����ادت رئ��ي�����س��ة ال�����زراء 
الفرن�سية اإليزابيث ب�رن، اإىل اجلزائر رفقة 16 وزيرا 
 10 اإىل   9 من احلك�مة الفرن�سية، دامت ي�مني من 
ب�ساأن  امل�ؤرخني اجلزائريني،  وا�سعا بني  اأكت�بر، نقا�ساً 

م�ستقبل جلنة الذاكرة امل�سركة.
الفرن�سي  اأو  اجل���زائ���ري  ���س���اء  اجل��ان��ب��ني  اأن  وي��ب��دو 
ي���اج��ه���ن ���س��ع���ب��ة يف اخ��ت��ي��ار اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة، مبا 
املعلنة،  النية  ب���ادر ح�سن  رغم  امللف،  تعقيدات  يعك�ص 
واخلط�ات اجلادة باجتاه اإحداث ن�ع من امل�ساحلة مع 

املا�سي، من اأجل تعزيز التعاون القت�سادي.
وعلى ال�سعيد ال�سيا�سي فقد و�سفت الزيارة بالتاريخية، 
وه��� م��ا ع��رب عنه وزي��ر اخلارجية اجل��زائ��ري رمطان 
لعمامرة �سراحة، م�سريا اإىل فتح �سفحة جديدة بني 

البلدين.

موؤرخو اجلزائر والعتذار
وت��ت��ع��ام��ل ال��ب��ل��دي��ن ب��ك��ث��ري م��ن ال�����س��ري��ة ف��ي��م��ا يخ�ص 
الأ�سماء املقرحة للم�ساركة يف اللجنة امل�سركة املكلفة 
اإميان�يل  الفرن�سي  الرئي�ص  حتدث  اأن  منذ  بالذاكرة، 
م���اك���رون لأول م���رة ع��ن امل�����س��روع خ���الل زي���ارت���ه اإىل 

اجلزائر اأغ�سط�ص املا�سي.
واأم�����ام ه���ذه احل���ال���ة، ط��ف��ت ع��ل��ى ال�����س��ط��ح يف اجلزائر 
العديد من الأ�سئلة اأبرزها: “هل فكرة ت�سكيل اللجنة 
الأمام  اإىل  الهروب  �سيا�سة  من  جزء  لفرن�سا  بالن�سبة 
اجلزائر  يف  ي�ستطيع  وم��ن  ال���ق��ت،  م��ن  م��زي��د  لك�سب 
من امل�ؤرخني اأن ي�سقط مطلب العتذار من اأجل ف�سح 

املجال مل�ساحلة تاريخية �ساملة؟«
عبد  خالد  اجل��زائ��ري  امل����ؤرخ  ي�ستبعد  ال�سدد،  ه��ذا  يف 
اخلا�سة  اللجنة  ت�سكيل  على  البلدين  ق��درة  ال���ه��اب 
اخلطاب  يحمله  ما  رغ��م  احل��ايل،  ال�قت  يف  بالذاكرة 
امللف من  ال�سيا�سي من حديث عن خروج قريب لهذا 

حالة “ال�ستاتيك�«.

الأمريكي ج� بايدن �سخ�سياً للطرفني، اإل اأن ذلك ل 
يعني اأن الأم�ر �سالكة متاماً اأمام التفاق.

فبح�سب اخلرباء هناك احتمال كبري لأن تنقلب الأم�ر 
انتخابات  اإ�سرائيل �ست�سهد  اأن  راأ�ساً على عقب، خا�سة 

قد تك�ن نتيجتها ف�ز نتنياه�.
يف  ع��ي��ا���ص،  اأح��م��د  والنفطي  ال�سيا�سي  املحلل  وي��ق���ل 
اأمام  اإننا  عربية”،  ني�ز  �سكاي  “اقت�ساد  مل�قع  حديث 
مرحلة يغلب عليها اجلانب املتفائل بقرب ن�س�ج اتفاق 
الروة  تقا�سم  م�ست�ى  على  واإ�سرائيل  لبنان  بني  ما 
البحرية يف املنطقة احلدودية، م�سرياً اإىل اأن خال�سة 
ت�قيع  نح�  فعاًل  ذاه��ب��ان  الطرفني  اإن  تق�ل  الأن��ب��اء 

اتفاق.
ح�ل  تناقلها  يتم  التي  املعل�مات  اأن  اإىل  عيا�ص  ولفت 
حيث  و”معل�مات عامة”،  “عناوين”  التفاق جمرد 
لالتفاق،  املعتمد  الر�سمي  للن�ص  مت��ام��اً  جهل  هناك 
التي  للتعديالت  اأي��ام  اإ�سرائيل منذ  بعد رف�ص  خا�سة 

 3 يك�ن  اأن  يت�قع  الأرب���اح  اإج��م��ايل  ف��اإن  الإ�سرائيلية 
 500 على  منهم  اإ�سرائيل  و�ستح�سل  دولر  مليارات 

ملي�ن دولر.
حقل  م��ن  �سياأتي  ال���ذي  املبلغ  اأن  اإىل  امل���ق��ع  واأ���س��اف 
بالن�سبة لالقت�ساد  للغاية  �سخماً  يعد مبلغاً  قانا  غاز 
فه�  الإ�سرائيلي  لالقت�ساد  بالن�سبة  ولكن  اللبناين، 
مبلغ �سغري. ووفقاً للم�قع الإ�سرائيلي، يزعم منتقدو 
اإ���س��رائ��ي��ل على  اأن حت�سل  امل��م��ك��ن  اأن���ه م��ن  الت��ف��اق��ي��ة 

%40 على الأقل من الأرباح.
هذا واألقت الأج�اء الإيجابية بظاللها على ملف تر�سيم 
احلدود البحرية بني لبنان واإ�سرائيل، وذلك بدعم من 
ت�سريحات امل�س�ؤولني يف البلدين، الذين ت�سارك�ا على 

و�سف ما ت��سل�ا اليه بالتفاق التاريخي.
اخل�اتيم  نح�  كبرية  بثقة  الطرفان  ي�سري  ح��ني  ويف 
اأمريكي وا�سح ظهر جلياً،  امللف، بدعم  ال�سعيدة لهذا 
م���ن خ���الل ال��ت��ه��ن��ئ��ة امل��ب��ا���س��رة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا الرئي�ص 

م�سريا اإىل اأن عدم ال��س�ل اإىل ت�افق يف هذه النقطة، 
ينذر بف�سل �سامل مل�سروع امل�ساحلة التاريخية التي يتم 
الرويج اإليها. وه� ما يدفع بعدد كبري من امل�ؤرخني 
اجل��زائ��ري��ني ل��رف�����ص الن���خ���راط يف م�����س��روع اللجنة 

امل�سركة.

موؤرخو فرن�ضا وعقلية امل�ضتعمر
م��ن ج��ه��ت��ه، ي���رى امل�����ؤرخ وامل��ج��اه��د اجل���زائ���ري عي�سى 
تاأخر كثريا  الذاكرة قد  اأن الهتمام مب��س�ع  قا�سمي 

من اجلانب اجلزائري اأي�سا.
“لقد حان  “�سكاي ني�ز عربية”:  وقال قا�سمي مل�قع 

ال�قت مل�اجهة امل�ؤرخني الفرن�سيني باحلقائق«.
بني  امل�سركة  ال��ذاك��رة  اأن  اجل��زائ��ري  الباحث  واعترب 
اجلزائر وفرن�سا ت�سمل 132 عاما واأكر، وهي تعك�ص 

“هناك  وقال عبد ال�هاب مل�قع “�سكاي ني�ز عربية”: 
فج�ة كبرية ح�ل مفه�م التاريخ امل�سرك بني البلدين، 
ففرن�سا لها وجهة نظر خا�سة يف التعامل مع ما�سيها 
ال�ستعماري يف اجلزائر على عك�ص باقي الدول، بينما 
ت�اجه اجلزائر م�سكلة كبرية مع الراأي العام ال�سعبي 
الذي ي�سغط على امل�ؤرخني ب�سكل مبا�سر لعدم التنازل 

على مطلب العتذار«.
مطلبا  فيه  وت��رى  الع��ت��ذار،  م�ساألة  فرن�سا  وترف�ص 
جدليا جتاوزه الزمن يندرج يف خانة النقا�ص ال�سيا�سي، 
بينما ي�سدد الغالبية يف اجلزائر على اأن تتقدم فرن�سا 
باعتذارها ر�سميا للجزائر عن جرائمها خالل احلقبة 

ال�ستعمارية.
والغم��ص ح�ل  التاأخر  امل���ؤرخ اجلزائري هذا  ويرجع 
“العتذار”،  م�ساألة  اإىل  امل�ؤرخني  اأ�سماء  عن  الك�سف 

“الطفافات”  بخط  يتعلق  ما  وحتديداً  لبنان  اأدخلها 
املنطقة  يف  كلم   5 ب��ح��دود  وه��ي  الطافية  احل���دود  اأو 

احلدودية البحرية.
ودعا عيا�ص لالنتظار والتمهل قبل الإفراط بالتفاوؤل، 
م��س�ع  يف  غ���ارق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��ان��ب  اأن  خ�س��ساً 
�سيك�ن  “لبيد”  ف��ح��ك���م��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات 
اأم��ام��ه��ا ع��ائ��ق ب��ال��ذه��اب اإىل ات��ف��اق حم��اط ب���اب��ل من 
ي�سعى  ال��ذي  نتنياه�  جانب  من  وال�سك�ك  التهامات 
نفقاً  الت��ف��اق  ي��دخ��ل  ق��د  م��ا  وه���  بالنتخابات،  للف�ز 

جمه�ًل يف حال حقق الف�ز.
الطاقة  ح�كمة  ���س���ؤون  يف  اخلبرية  تق�ل  جهتها،  من 
ني�ز  �سكاي  “اقت�ساد  مل�قع  حديث  يف  القي�سي  دي��ان��ا 
اإن التفاق ي�اجه دعاوى يف لبنان واإ�سرائيل،  عربية”، 
كما اأنه ي�اجه احتمال ف�ز حزب نتنياه� يف النتخابات 
وه���ذا حتديداً  قليلة،  اأ���س��اب��ي��ع  خ���الل  ���س��ُت��ج��رى  ال��ت��ي 
اأن  اإىل  م�سرية  الأم����ر،  م�سار  بانقالب  يت�سبب  قد  ما 
نتنياه� الذي جاهر علناً اأنه �سد هذا التفاق باإمكانه 
الن�سحاب منه يف حال اأم�سك حزبه بزمام ال�سلطة بعد 

النتخابات.
ال�ست�سارية  اللجنة  يف  ع�س�  وه��ي  القي�سي،  وت�سرح 
للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز، اأن ما �سي�قعه لبنان 
لي�ص عقداً بل ر�سائل �ستحال اإىل الأمم املتحدة، ولذلك 
�سيء  ف��ال  وتعديلها  الر�سالة  �سحب  املمكن  م��ن  ف��اإن��ه 
النتظار  يجب  ولذلك  ح�سل  ال��ذي  التفاق  يف  قاطع 

وترقب ال�سغ�ط الأمريكية.
وبح�سب القي�سي فاإن املالحظات التي اأدخلها لبنان منذ 
اإىل  اإ�سالحات تهدف  اإىل التفاقية كانت مبثابة  اأي��ام 
حفظ حقه وتفادي الفخاخ التي كانت م�ج�دة والتي 
قد ت�ؤثر على اإمكانية ا�ستثمار ثروته النفطية، م�سرية 
اإىل اأن التفاق الذي ح�سل ل يعد اإجنازاً للبنان الذي 

كان باإمكانه احل�س�ل على اأكر مما ح�سل عليه.
اأن ال��ت��اري��خ ���س��ي��ح��ا���س��ب م���ن مل يقم  وت����رى ال��ق��ي�����س��ي 
باللتزام باخلط 29 وت�سبب بتنازل لبنان عن 1430 
بيده  كانت  ال��ذي  لبنان  اأن  معتربة  مربعاً،  كيل�مراً 
ورق���ة ح��ظ رب���ح رب��ع��ه��ا ب���دًل م��ن ال����روي وال��ف���ز بها 

كلها.

ج�هر م�اجهة �سر�سة مل تت�قف طيلة تلك الفرة.
تتعلق  ال��ك��ربى  امل�سكلة  اأن  اجل���زائ���ري  امل������ؤرخ  وي����رى 
يف ع��ق��ل��ي��ة ال���ق���ادة وامل�����ؤرخ����ني ال��ف��رن�����س��ي��ني ع��ل��ى وجه 
من  كامل  ب�سكل  يتخل�س�ا  مل  الذين  من  اخل�س��ص، 
العقلية ال�ستعمارية والنظرة العن�سرية جتاه اجلزائر، 

رغم الت�سريحات ومبادرات ح�سن الن�ايا.
بنية  فرن�سا  ج���اءت  “لقد  اجل���زائ���ري:  امل��ج��اه��د  وق���ال 
ب��اع��راف �سباط فرن�سا  ال�سعب اجل��زائ��ر وه��ذا  اإب���ادة 
كبري  ع��دد  هناك  ولالأ�سف  ال�ستعمار،  خ��الل  وقادتها 
كانت  اجل��زائ��ر  اأن  ينكرون  الفرن�سيني  امل���ؤرخ��ني  م��ن 
�سيحاول�ن  بب�سالة،  امل�ستعمر  ق��اوم  ال�سعب  واأن  اأم��ة 
بكل الطرق ت�س�يه التاريخ والتقليل من قيمة ون�سال 

ال�سعب اجلزائري«.

تداعيات على القت�ضاد
واختتمت زيارة ب�رن بالت�قيع على 11 اتفاقية تعاون 
عددا  م�ست  والفرن�سية  اجل��زائ��ري��ة  احلك�متني  ب��ني 
والتكن�ل�جيا،  ال�سناعة  جم���الت  يف  القطاعات  م��ن 
والتعليم  وال��ف��الح��ة،  والب��ت��ك��ار،  النا�سئة  وامل�ؤ�س�سات 
العلمي، والعمل والت�سغيل، وال�سياحة  العايل والبحث 
القت�سادي  اخل��ب��ري  وي����رى  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة.  وال�����س��ن��اع��ة 
مل  الي�م  “فرن�سا  اأن  ه��ادف  الرحمن  عبد  اجل��زائ��ري 
داخلي  �سغط  حت��ت  تعي�ص  وه��ي  الأم�����ص،  فرن�سا  تعد 

وخارجي، كما اأن جزائر الي�م مل تعد جزائر الأم�ص«.
وقال اخلبري القت�سادي مل�قع “�سكاي ني�ز عربية”: 
اأك����ر م���ن اأي  “ملف ال���ذاك���رة اأ���س��ب��ح ي��زع��ج ف��رن�����س��ا 
التي  ال��ك��ب��رية  ال�سغ�طات  اإىل  بالنظر  م�سي،  وق��ت 

ي�اجه�نها«.
واأ����س���اف: “فرن�سا ت��ت��دارك ب���اأن الت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي مت 
ت�قيعها يجب اأن تتج�سد يف اأجل اأق�ساه �سنتني، خا�سة 
واقت�ساد  املتجددة  الطاقة  مبجالت  تتعلق  التي  تلك 
امل��ع��رف��ة وال�����س��ن��اع��ات ال�����س��ي��دلن��ي��ة، وه���ي ل���ن تقبل 
بت�سييع كل فر�ص ال�ستثمار يف اجلزائر ب�سبب ملفات 

الذاكرة«.

ال�شودان.. قرب التو�شل التفاق بت�شكيل �شلطة مدنية •• اخلرطوم-وكاالت

ال��ساطة  جتريها  ترتيبات  تقرب 
الدولية من ال��س�ل اإىل حل يق�م 
على  للمدنيني  ال�سلطة  نقل  على 
اأ���س��ا���ص الإع����الن ال��د���س��ت���ري الذي 
�سبتمرب  يف  املحامني  نقابة  اأع��دت��ه 

املا�سي.
واأكد مبارك الفا�سل املهدي، رئي�ص 
اأن م��ف��او���س��ات جرت  الأم�����ة،  ح���زب 
املك�ن  بني  املا�سية  ال�ساعات  خالل 
لق�ى  امل��رك��زي  واملجل�ص  الع�سكري 
احلرية والتغيري اأ�سفرت عن اتفاق 
�سراكة  ���س��ك��ل  يف  م��الحم��ه  ت��ت��ب��ل���ر 

جديدة.
ني�ز  “�سكاي  مل���ق��ع  امل��ه��دي،  وق���ال 
على  ي���ق����م  الت���ف���اق  اإن  عربية”، 
الد�ست�ري  بالإعالن  العمل  اأ�سا�ص 

الت�سيريية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���دت���ه  ال����ذي 
ال�س�دانيني،  امل���ح���ام���ني  ل���ن���ق���اب���ة 
اجلي�ص  ق��ائ��د  ت��راج��ع  اإىل  م�����س��ريا 
عدم  مبداأ  عن  الربهان  عبدالفتاح 
الإق�������س���اء وع����ن ب���ي���ان ال����راب����ع من 
الن�سحاب  فيه  اأع��ل��ن  ال���ذي  ي�لي� 
املقابل  ال�����س��ي��ا���س��ي، ويف  ال��ع��م��ل  م��ن 
عن  والتغيري  احلرية  ق���ى  تراجع 
ال�سراكة  اأو  ال��ت��ف��او���ص  ع���دم  م��ب��داأ 
املجل�ص  ق��ي��ام  وق��ب���ل  امل�����س��اوم��ة  اأو 
ب�سلطات  امل�سلحة  ل��ل��ق���ات  الأع��ل��ى 
ت��رت��ي��ب��ات حاليا  وا����س���ع���ة. وجت�����ري 
ق�ى  ب���ني  مف�سلي  اج��ت��م��اع  ل��ع��ق��د 
احلرية والتغيري - املجل�ص املركزي 
اإطالق  ملناق�سة  الع�سكري  واملك�ن   -

ت�سمح  ج����دي����دة  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
مدنية  �سلطة  بت�سكيل  للمدنيني 
اأن يك�ن الربهان قائدا  كاملة على 
للجي�ص وحممد حمدان دقل� قائدا 

لق�ات الدعم ال�سريع.
والتغيري  احل��ري��ة  ق����ى  وت��ن��خ��رط 
حاليا مع ق�ى الث�رة الأخ��رى مبا 
امل��ق��اوم��ة ومنظمات  ذل���ك جل���ان  يف 
املهنيني  وجتمعات  امل���دين  املجتمع 
م��ن اأج���ل اخل���روج ب��اإع��الن �سيا�سي 
ي���ؤدي لت�سكيل جبهة مدنية  م�حد 

عري�سة.
من  املك�نة  الثالثية  الآل��ي��ة  وكانت 
الإفريقي  والحت���اد  املتحدة  الأمم 
وجم���م����ع���ة الإي�����ق�����اد ق����د اأمل����ح����ت، 

لت�س�ية  الت��سل  ق��رب  اإىل  الأح���د، 
حلل الأزمة ال�سيا�سية احلالية التي 

يعي�سها ال�س�دان.
اأك���د الربهان،  الآخ����ر،  ويف اجل��ان��ب 
الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  التزام  الثنني، 
ال�سيا�سية  العملية  م��ن  ب���اخل���روج 
واحل����ف����اظ ع���ل���ى ا����س���ت���ق���رار واأم�����ن 

البالد.
امل�سلحة  الق�ات  “لي�ص لدى  وقال: 
رغ��ب��ة ب���اأن ت��ك���ن م����ج����دة يف �سدة 
متر  “البالد  اأن  م�سيفا  احلكم”، 
مبرحلة حتتاج اإىل الإجماع ال�طني 
وت�������س���اف���ر اجل����ه�����د ل���ت���ج���اوز هذه 
باأن  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  م��ع��رباً  املرحلة”؛ 
“انفراجاً  ال�سيا�سية  ال�ساحة  ت�سهد 

اأن  وخ����ا�����س����ة  امل���ق���ب���ل���ة  ال����ف����رة  يف 
التي  املخاطر  ي�ست�سعر  بداأ  اجلميع 
حت��ي��ط ب��ه��ا«. وم��ن��ذ اأك���ر م��ن 11 
احتجاجات  ال�س�دان  ي�سهد  �سهرا، 
120�سخ�سا،  فيها  قتل  مت�ا�سلة 
ال��ت��ي اتخذها  اإث���ر الإج�����راءات  على 
والع�سرين  اخل��ام�����ص  يف  ال���ربه���ان 
اأنهت  وال��ت��ي   ،2021 اأك��ت���ب��ر  م��ن 
ال�����س��راك��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ق��ائ��م��ة بني 
اإ�سقاط  منذ  والع�سكريني  املدنيني 
نظام املخل�ع عمر الب�سري يف اأبريل 

.2019
يف  معقدة  اأو���س��اع��ا  ال��ب��الد  وتعي�ص 
ظ��ل ا���س��ت��م��رار الح��ت��ج��اج��ات وتاأثر 
بالأو�ساع  ���س��ل��ب��ا  ال���ب���الد  اق��ت�����س��اد 

احلالية وبا�ستمرار تعليق امل�ساعدات 
م�ؤ�س�سات  ت���ق����ل  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة، 
التم�يل الدولية وال�ليات املتحدة 
ودول الحتاد الأوروبي اإن ا�ستئنافها 

مرب�ط بع�دة امل�سار املدين.
وطرحت خالل الفرة املا�سية عدة 
مبادرات للخروج من املاأزق ال�سيا�سي 
املبادرات  اأي��ا من تلك  احل��ايل، لكن 
الآن.  ح���ت���ى  اخ����راق����ا  ي���ح���دث  مل 
ع��دد من  وق��ع  املا�سي،  الأ�سب�ع  ويف 
احلراك  تق�د  التي  املقاومة،  جل��ان 
احلايل يف ال�سارع ال�س�داين، ميثاقا 
حكم  لكيفية  روؤي�����ة  ق���دم  م�����س��رك��ا 
النتقالية،  ال��ف��رة  خ���الل  ال��ب��الد 
املجل�ص  ت�سمل  هياكل  لثالثة  وفقا 
ال���ت�������س���ري���ع���ي وجم����ل���������ص ال�����������زراء 
والنيابية  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  وال�����ّس��ل��ط��ة 

وب�سالحيات منف�سلة.
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عربي ودويل

قب�ل ان�سمام اأوكرانيا اإىل حلف �سمال الأطل�سي قد ي�ؤدي 
اإىل حرب عاملية ثالثة.

“كييف  اإن  مقابلة  يف  ق�له  فينيديكت�ف  عن  تا�ص  ونقلت 
حتميا  ت�سعيدا  �ستعني  اخلط�ة  هذه  مثل  اأن  جيدا  ت��درك 

اإىل حرب عاملية ثالثة«.
عليه.. لإحداث  يع�ل�ن  ما  ه��ذا  يبدو،  ما  “على  واأ���س��اف: 

�سجيج اإعالمي ولفت النتباه اإىل اأنف�سهم مرة اأخرى«.
ال��غ��رب، من  ب���اأن  ال��رو���س��ي  امل���ق��ف  ك���رر فينيديكت�ف  ك��م��ا 
خالل م�ساعدته اأوكرانيا، ي�سري اإىل اأنه “طرف مبا�سر يف 

ال�سراع«.
ع�س�ية  ط��ري��ق  يف  تقف  عقبات  ث��ّم��ة  اأن  م��راق��ب���ن  وي���رى 

التحالف الدويل لدع�����م اأوكراني���ا مل�اجه�����ة ق���رارات ال�س���م 
الرو�سية.

وعلى الرغم من الدعم الأمريكي والغربي الدائم لأوكرانيا، 
اإل اأن م�ساألة ان�سمام كييف للنات� ُق�بلت برد فعل خمتلف، 
�س�ليفان  جيك  الأمريكي  الق�مي  الأم��ن  م�ست�سار  قال  اإذ 
احللف  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  ان�سمام  عملية  اأن  تعتقد  ب���الده  اإن 

الع�سكري “يجب اأن تتم يف وقت خمتلف«.
اأف�سل  اأن  نظرنا هي  احل��ايل، وجهة  ال�قت  “يف  واأ���س��اف: 
الدعم  خ��الل  من  هي  اأوكرانيا  لدعم  لنا  بالن�سبة  طريقة 
يف  للحلف  الن�����س��م��ام  عملية  واأن  الأر�������ص،  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل��ي 

بروك�سل يجب اأن تتم يف وقت خمتلف«.

•• عوا�شم-وكاالت

جددت ال�ليات املتحدة التاأكيد على دعمها التام ووق�فها 
للدفاع عن كافة الدول الأع�ساء يف حلف �سمال الأطل�سي، 

جتاه اأي اعتداء رو�سي.
فقد اأكد وزير الدفاع الأمريكي ل�يد اأو�سنت اأم�ص اخلمي�ص 
اأن  الثاين لجتماعات وزراء دفاع احللف،  الي�م  يف م�ستهل 
بالده �ستدافع عن كل �سرب من اأرا�سي دول النات� بكل ق�ة 

اإذا دعت احلاجة.
اإىل ذلك، قال نائب اأمني جمل�ص الأمن الرو�سي، األك�سندر 
اإن  اخلمي�ص  لالأنباء  الر�سمية  تا�ص  ل�كالة  فينيديكت�ف، 

الرئي�ص  طلب  بعدما  الأطل�سي،  �سمال  حلف  يف  اأوك��ران��ي��ا 
الأوكراين ف�ل�دميري زيلين�سكي تعجيل قب�ل طلب بالده 

بالنات�.
الرئي�ص  ت�قيع  على  فعل  ك��رد  الأوك����راين  الطلب  وج����اء 
مناط������ق  �س������م  وثيق������ة  ب���ت��ني  ف��الدمي��ري  الرو�س��������ي 
الأوكرانية  وزاب�ريجيا  وخري�س�ن  ودونيت�سك  ل�غان�سك 

اإىل بالده.
وقال زيلين�سكي: “نتخذ قرارا حا�سما عرب ت�قيع تر�س�������ح 
�سمال  ح��ل��ف  اإىل  ال��ع��اج�����ل  الن�����س��م��ام  ب���ه���دف  اأوك���ران���ي���ا 

الأطل�سي”..
تعزيز  اإىل  الأوك��������راين  ال��ق���م��ي  الأم������ن  داع���ي���اً جم��ل�����ص   

اأو�شنت: �شندافع بقوة عن كل �شرب من اأرا�شي الناتو

•• وا�شنطن-وكاالت

الأبي�ص  البيت  اأ�سدر  �ساعات  قبل 
لالأمن  اجل���دي���دة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه 
الرئي�ص  و�سفها  وال��ت��ي  ال��ق���م��ي، 
الأمريكي ج� بايدن باأنها “ترتكز 
وت�سع  الي�م،  ه�  كما  العامل  على 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ال�������ذي ن�����س��ع��ى اإل����ي����ه، 
لكيفية  ط��ري��ق  خ���ارط���ة  وت���ق���دمي 

حتقيق ذلك«.
اطلع  ال��ت��ي  ال�سراتيجية  ووف���ق 
عليها م�قع “�سكاي ني�ز عربية”، 
فاإنها حتدد كيف �ستعمل ال�ليات 
م�ساحلها  “تعزيز  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
احل��ي���ي��ة وال�����س��ع��ي اإىل ع���امل حر 

ومنفتح ومزدهر واآمن«.
من  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  و�ست�ستفيد 
للتغلب  الأمريكية  الق�ة  عنا�سر 
ال�سراتيجيني،  املناف�سني  على 
وت�سكيل  ال���ت���ح���دي���ات  وم���ع���اجل���ة 
ق��������اع�������د خل�������ارط�������ة ال�����ط�����ري�����ق، 
اأمن  حماية  بالأ�سا�ص  وت�ستهدف 
ال�سعب الأمريكي، وتعزيز الفر�ص 
الق��ت�����س��ادي��ة، وال��دف��اع ع��ن القيم 

الدميقراطية.
وت��ق��دم ال���ث��ي��ق��ة امل��ك���ن��ة م��ن 48 
���س��ف��ح��ة ن��ظ��رة اأك����ر ت��ع��م��ق��ا على 
حتى  ل��ل��ع��امل  ب���اي���دن  اإدارة  ن��ظ��رة 
جملة  و���س��ف��ت��ه��ا  ح�����س��ب��م��ا  الآن، 

“ف�رين ب�لي�سي” الأمريكية.

وتعتمد ال�ضرتاتيجية
 على 3 حماور اأ�ضا�ضية:

والأدوات  امل�����س��ادر  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
الأ�����س����ا�����س����ي����ة ل����ل����ق�����ة وال����ن����ف�����ذ 

•• عوا�شم-وكاالت

الحتجاجات  ا���س��ت��م��رار  وق��ع  على 
اإي�����ران ل��الأ���س��ب���ع ال���راب���ع على  يف 
الت�ايل، اأ عد العديد من امل�س�ؤولني 
م�ا�سلتهم  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  يف 
ت�ا�سل  لتي�سري  امل�ساعدة  تقدمي 
مع  تعاملهم  كا�سفني  املحتجني، 
�سركات تكن�ل�جيا لت�فري خدمة 
الإن���رن���ت. وق���ال امل��ت��ح��دث با�سم 
ل�سبكة  ب��راي�����ص،  ن��ي��د  اخل��ارج��ي��ة، 
“منذ  اإنرنا�سي�نال”:  “اإيران 
لت�سدير  الإع��ف��اء  رخ�سة  اإ���س��دار 
م��ع��دات وخ��دم��ات الت�����س��الت اإىل 
قرارات  ال�سركات  ات��خ��ذت  اإي����ران، 
الفر�سة  ه����ذه  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
وت�������س���ه���ي���ل ت�����ف����ري ال���ربجم���ي���ات 

والأجهزة لالإيرانيني.
كما �سدد على اأن “النظام الإيراين 
على  لل�سيطرة  ي�سعى  ا�ستبدادي 
امل�اطنني  ب���ني  امل��ع��ل���م��ات  ت���ب���ادل 
ال��ع��امل، واإع���ف���اء احلك�مة  وب��ق��ي��ة 
بع�ص  ي�فر  اأن  ميكن  الأم��ريك��ي��ة 
الأدوات لل�سعب الإيراين للت�ا�سل 

مع العامل اخلارجي«.
اإىل ذلك، اأكد اأن الإدارة الأمريكية 
�ستفعل “كل ما يف و�سعها مل�ساعدة 
اإي�سال  اأج��ل  ال�سعب الإي��راين من 
���س���ت��ه يف ال���داخ���ل واخل������ارج، مع 
ال�ستمرار يف ال�قت نف�سه بفر�ص 
ب�سبب  امل�����س���ؤول��ني  على  العق�بات 
و�سفت  ب����دوره����ا،  ال���ق���م���ع«.  ه����ذا 
الأمريكية،  اخلارجية  وزير  نائبة 
ويندي �سريمان، احلملة الإيرانية 
باأنها  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ع��ل��ى  العنيفة 

اإهانة حلق�ق الإن�سان.
اإىل  اأن��ه��ا حتدثت  اإىل  اأ���س��ارت  كما 
الأمريكية  التكن�ل�جيا  ���س��رك��ات 
ا�ستخدام  م��ن��ه��ا  ط��ال��ب��ة  ال���ك���ربى، 
احلك�مية  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  رخ�����س��ة 

الأم��ريك��ي��ني. ب��ن��اء اأق�����ى حتالف 
النف�ذ  لتعزيز  ال���دول  م��ن  ممكن 
البيئة  ل���ت�������س���ك���ي���ل  الأم�������ريك�������ي 

ال�سراتيجية العاملية.
حت���دي���ث اجل��ي�����ص وت��ق���ي��ت��ه حتى 
املناف�سة  ل��ع�����س��ر  ج����اه����زا  ي���ك����ن 

ال�سراتيجية.

ال�ضني.. املناف�س الوحيد
الأمريكية،  ال�سراتيجية  حددت 
ال�سني باعتبارها املناف�ص ال�حيد 
ل�ا�سنطن، يف اإعادة ت�سكيل النظام 

العاملي.
وف���ق ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ف��اإن��ه خالل 
“العقد  ه��ذا  من  الأوىل  ال�سن�ات 
�سروط  حتديد  �سيتم  احلا�سم”، 
املناف�سة اجلي��سيا�سية، مع التاأكيد 
على اأنه “ل ميكن التناف�ص بنجاح 
ل��ت�����س��ك��ي��ل ال��ن��ظ��ام ال�����دويل م���ا مل 
مل�اجهة  اإيجابية  لدينا خطة  يكن 

التحديات امل�سركة«.
اأن  اإىل  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اأ�����س����ارت 
“�ستتناف�ص  امل���ت���ح���دة  ال�����لي����ات 
ال�سني،  ج��م��ه���ري��ة  م���ع  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
لديه  ال��ذي  ال�حيد  املناف�ص  وه��ي 
ت�سكيل  اإع���ادة  على  وال��ق��درة  النية 

النظام الدويل ب�سكل متزايد«.
ا�سراتيجية  ال����ث���ي���ق���ة،  ح�����ددت 
 3 ب����ك����ني يف  وا�����س����ن����ط����ن جت��������اه 

با�سم  وامل����ع����روف����ة  الأم�����ريك�����ي�����ة، 
D-2، وتقدمي املزيد من خدمات 

الت�سال لل�سعب الإيراين«
ي�������ذك�������ر اأن��������������ه م������ن������ذ ان������ط������الق 
 16 الح��ت��ج��اج��ات ال���ا���س��ع��ة، يف 
�سبتمرب عقب وفاة ال�سابة الكردية 
م��ه�����س��ا اأم���ي���ن���ي، ب��ع��د 3 اأي������ام من 
اع��ت��ق��ال��ه��ا ع��ل��ى اأي����دي ع��ن��ا���س��ر ما 
عمدت  الدينية،  بال�سرطة  يعرف 
قطع  اإىل  الإي���ران���ي���ة  ال�����س��ل��ط��ات 
املحم�لة،  اله�اتف  عن  الإنرنت 
اأعلنت  واأم���������ص  م��ت��ق��ط��ع.  ب�����س��ك��ل 
هيئة  وهي  بل�ك�ص”،  “نت  �سبكة   
م���راق���ب���ة ح���ري���ة الإن����رن����ت ح�ل 
العامل، اأن ا�سطراباً وا�سع النطاق 
�سهدته  الإنرنت  اإىل  ال��س�ل  يف 
تزامنا  الأربعاء،  اإي��ران منذ �سباح 
تظاهرات  تنظيم  اإىل  ال��دع���ة  مع 

وا�سعة على م�ست�ى البالد.
اأميني منذ ذلك  اأ�سعلت وفاة  وقد 
احل�����ني ن�����ار ال��غ�����س��ب ح������ل عدة 
ق�سايا، من بينها القي�د املفرو�سة 
على احلريات ال�سخ�سية والق�اعد 
مبالب�ص  امل���ت���ع���ل���ق���ة  ال���������س����ارم����ة 
امل��راأة، ف�ساًل عن الأزم��ة املعي�سية 
والق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ي��ع��اين منها 
الق�اعد  ع��ن  ناهيك  الإي��ران��ي���ن، 
ي��ف��ر���س��ه��ا نظام  ال���ت���ي  ال�����س��ارم��ة 
ب�سكل  ال�سيا�سية  وتركيبته  احلكم 

عام.

�ضرطة الأخالق 
اإي���ران  الأخ����الق يف  ���س��رط��ة  ُت�سيع 
الرعب  اأج����اء من  نح� عقد  منذ 

اأرا�����س����ي  م����ن  �سرب”  ك����ل  “عن 
بناء  وم���ا���س��ل��ة  “النات�”،  ح��ل��ف 
ال�سراكات مع احللفاء ملنع م��سك� 
من “الت�سبب يف مزيد من ال�سرر 
لالأمن والدميقراطية وامل�ؤ�س�سات 

الأوروبية«.
اأن  ال�����س����رات����ي����ج����ي����ة  اأك����������دت   -
عند  و���س��رد  “�سردع  وا���س��ن��ط��ن 
ال�سرورة على الإجراءات الرو�سية 
الأمريكية  امل�����س��ال��ح  ت��ه��دد  ال��ت��ي 

الأ�سا�سية«.

حتالفات ملواجهة الأزمات
وتتبنى ال�سراتيجية بناء “اأق�ى 
واأو�سع” حتالف من الدول لتعزيز 
ال��ق��درة اجل��م��اع��ي��ة ع��ل��ى م�اجهة 

التحديات.
“يف ال�قت  اأنه  ال�ثيقة  واأو�سحت 
املناف�سة  ه���ذه  ف��ي��ه  ال����ذي جت���ري 
ال��ع��امل��ي��ة، ي��ك��اف��ح ال��ن��ا���ص يف جميع 
اأن���ح���اء ال��ع��امل ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع اآث���ار 
كانت  ���س���اء  امل�سركة،  التحديات 
الأم�����ن  ت���ه���دي���د  اأو  امل����ن����اخ،  ت���غ���ري 
اأو  املعدية،  الأم��را���ص  اأو  الغذائي، 

الت�سخم..
لي�ست  امل�سركة  التحديات  وتلك   
ث���ان����ي���ة يف  اأو  ق�����س��اي��ا ه��ام�����س��ي��ة 
اجل��غ��راف��ي��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، اإن���ه���ا يف 
وال���دويل  ال��ق���م��ي  الأم����ن  �سميم 

ال�سادور الأ�س�د وبداأت هذه ال�حدة 
اأوىل دورياتها يف 2006. واأ�سدر 
اأف��راده��ا بعد ذل��ك حت��ذي��رات قبل 
الن�ساء  واعتقال  بجلد  ي��ب��دوؤوا  اأن 
يف العام التايل وتط�ر دور �سرطة 
الأخالق على مر ال�سنني لكنه كان 
بني  حتى  لالنق�سام  م��ث��رياً  دائ��م��اً 

املر�سحني للرئا�سة.

عالمة فارقة
الن�ساء  م��ن  واح���دة  اأم��ي��ن��ي  مه�سا 
الأخ����الق  ���س��رط��ة  اعتقلتها  ال��ت��ي 
اأيل�ل-�سبتمرب   16 يف  طهران  يف 
 22 اأي���������ام ع�����ن   3 ب���ع���د  وم�����ات�����ت 
ع���ام���اً واأث�������ار م���ت��ه��ا م����ج���ة من 
ن�ساء  فيها  اأح��رق��ت  الحتجاجات 
وي�ؤكد  ال�سعر  وق�س�سن  ال��ن��ق��اب 
قتلت  اأم��ي��ن��ي  مه�سا  اأن  ن��ا���س��ط���ن 
ب�سربة على راأ�سها يف حني ربطت 
�سحية  مب�ساكل  وفاتها  ال�سلطات 

ينفيها والداها.
امل����ع����ت����دل  ال����رئ����ي���������ص  ع����ه����د  ويف 
ح�����س��ن روح�����اين ك���ان مي��ك��ن روؤي���ة 
ال�سيق  اجل��ي��ن��ز  ي���رت���دي���ن  ن�����س��اء 
ي�لي�- يف  لكن  مل�نة،  بحجابات 

الرئي�ص  خلفه  دع��ا  امل��ا���س��ي  مت���ز 
املحافظ اإبراهيم رئي�سي اإىل ح�سد 
قان�ن  لتعزيز  امل�ؤ�س�سات  “جميع 
“اأعداء  اأن  م�����ؤك����داً  احلجاب”، 
تق�ي�ص  يريدون  والإ�سالم  اإي��ران 
القيم الثقافية والدينية للمجتمع 

عرب ن�سر الف�ساد«.
املحم�ل  للهاتف  تطبيق  واأن�����س��ئ 
 ،  2016 يف  “غري�ساد”  ي�سمى 

املقبلة،  ال��ف��رة  خ���الل  اإج������راءات 
“اأ�س�ص  يف  ال�ستثمار  راأ�سها  على 
قدرتنا  م���ث���ل  ال���داخ���ل���ي���ة  ق����ت���ن���ا 
ومرونتنا،  وابتكارنا،  التناف�سية، 
اإىل  اإ����س���اف���ة  ودميقراطيتنا”، 
م����اءم���ة اجل��ه���د الأم��ريك��ي��ة مع 
جه�د �سبكة من احللفاء وال�سركاء 
التي تعمل لغر�ص و�سالح م�سرك، 
اإىل جانب التناف�ص مب�س�ؤولية مع 

ب�سدة”  ت�����س��اءل��ت  “قد  وال��ه��ن��د 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����ص  ق�����رار  ب�����س��ب��ب 
احلرب  بخ��ص  ب�تني  فالدميري 

الراهنة.
يف  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  �ستعتمد   -
ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع رو���س��ي��ا ع��ل��ى م�سار 
ل��ك��ن بع�سا  اأوك���ران���ي���ا،  احل����رب يف 
مقدمتها  ويف  ثابتة  اأه��داف��ه��ا  م��ن 
م���ا���س��ل��ة دع����م ك��ي��ي��ف، وال���دف���اع 

م�ساحلنا  ع��ن  “للدفاع  ال�����س��ني 
وبناء روؤيتنا للم�ستقبل«.

رو�ضيا اخلطرة
هدفا  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  و���س��ع��ت   -
رئي�سيا للعمل على “تقييد رو�سيا 
ت�ساعد  خ�����س��م  يف  اخلطرة”، 
اأعقاب  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  الأزم������ة 

احلرب الأوكرانية.

“رو�سيا  اأن  على  ال�ثيقة  تن�ص   -
ت�سكل تهديدا ف�ريا للنظام الدويل 
الق�انني  وتنتهك  واملفت�ح،  احل��ر 
الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام ال�����دويل، كما 
�سد  ال��ع��دوان��ي��ة  حربها  م��ن  ظهر 

اأوكرانيا«.
- ت��ق��ّر ال���س��رات��ي��ج��ي��ة اأي�����س��ا باأن 
بالق�ى  م���ق���ارن���ة  رو����س���ي���ا  م��ك��ان��ة 
ال�سني  مثل  الأخ����رى،  الآ���س��ي���ي��ة 

الإيرانيات  �سف�ف  يف  والتخ�يف 
وهي نتاج منظ�مة دينية مت�سددة 
تطبيقاً  ت��ت���ىل  مقننة  قمع  واأداة 
احلجاب  ارت��داء  ل�س�ابط  �سارماً 
ال�سارع  يف  امل����اط���ن���ني  و����س���ل����ك 

وطريقة لبا�سهم.
�سرطة  ع�����ن  ي����ع����رف  م�����ا  ورغ��������م 
الأخ�����الق م���ن مم��ار���س��ات ق��م��ع يف 
اأن وفاة الفتاة الكردية  اإل  ال�سابق 
الإي�����ران�����ي�����ة م��ه�����س��ا ام���ي���ن���ي بعد 
من  لل�سرب  وتعر�سها  احتجازها 
اأف������راد ه���ذا اجل���ه���از الأمني  ق��ب��ل 
على  اأك��ر  ال�س�ء  �سلطت  الديني 

اأو حتى  ارت�����داء احل���ج���اب  ك��ي��ف��ي��ة 
التعر�ص لل�سرب املربح.

ال���ت���ه���دي���د وال���ق���م���ع والح���ت���ج���از 
والتعنيف وال�سرب مبادئ �سرطة 
ت��ه��م��ة جاهزة  الخ����الق ول��ل��ن�����س��اء 
“عدم اأرتدى املالب�ص ب�سكل  دائماً 
لئق” وفقاً لق�اعد الآداب العامة 
الإي��ران��ي��ة يف الأم��اك��ن العامة كما 
با�سم  الأخ��������الق  ����س���رط���ة  ت���ع���رف 
عهد  يف  تاأ�س�ست  الإر���س��اد  دوري���ات 
حمم�د  املت�سدد  املحافظ  الرئي�ص 
اأح��م��دي جن��اد وت��ت��األ��ف م��ن رجال 
يرتدون زياً اأخ�سر ون�ساء يرتدين 

البع�ص  ي�سبهها  التي  الهيئة  تلك 
من  وداع�������ص  ال��ق��اع��دة  بتنظيمي 

حيث املمار�سة وال�سل�ك.

جت�ضيد للقمع
وي�سمى هذا اجلهاز يف اإيران بهيئة 
الإر����س���اد ال��دي��ن��ي اأو ه��ي��ئ��ة الأم���ر 
بينما  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
اجلهاز  ه��ذا  اأي��ن  كثريون  يت�ساءل 
من الإر�ساد اأو الأمر باملعروف وه� 
الذي يج�سد حالة قمع متاأ�سلة يف 
نظاماً  خ�س�مه  ي��راه  ديني  نظام 

متبلداً.

وذكر م�قع “اإيران اإنرنا�س�نال” 
اأنه ولأكر من 10 �سن�ات، ت�سعر 
الن�ساء الإيرانيات الل�اتي يغامرن 
ب����اخل����روج م���ن م��ن��ازل��ه��ن ول����� يف 
من  خ���ف��اً  بالقلق  ب�سيطة،  مهمة 
م���اج��ه��ة ���س��رط��ة الأخ�����الق �سيئة 

�سمعة.
ينتهكن  ال��ل���ات��ي  الن�ساء  وت���اج��ه 
ق�����اع����د ال���ل���ب���ا����ص ال�������س���ارم���ة يف 
الإ�سالمية خطر  اإيران  جمه�رية 
ال�سيارات  واحدة من  اقتيادهن يف 
لهذه  التابعة  واخل�سراء  البي�ساء 
ح�ل  حم��ا���س��رات  لتلقي  ال���ح��دة 

وي�����ج�����ب م���ع���ام���ل���ت���ه���ا ع����ل����ى ه����ذا 
الأ�����س����ا�����ص«. ول��ل��ت��ع��ام��ل م���ع هذه 
ال�ليات  “�ستتجنب  ال��ت��ح��دي��ات 
املتحدة النظر اإىل العامل فقط من 
واإ�سراك  تناف�سية،  عد�سة  خ��الل 

البلدان ب�سروطهم اخلا�سة«.

�ضيا�ضات وخطط دولية
املتزايدة  لل�سراكة  الأول�ية  اإي��الء 
م���ع ح��ل��ف��اء ال�����لي����ات امل��ت��ح��دة يف 
منطقتي اأوروبا واملحيطني الهادي 
التكن�ل�جيا  والهندي يف جمالت 
وال����ت����ج����ارة والأم���������ن، ن���ظ���را لأن 
بع�سهما  ت��ع��ززان  املنطقتني  ك��ال 

وم�سريهما مت�سابك.
�سراكاتنا  تعميق  على  نعمل  بينما 
ح�ل العامل، �س�ف نبحث عن ن�سر 

الدميقراطية لت�سكيل امل�ستقبل.
عرب  فالعالقة  لأوروب����ا،  بالن�سبة 
ُتبنى  ح��ي���ي��ة  م��ن�����س��ة  الأط��ل�����س��ي 
العنا�سر  م����ن  ال���ع���دي���د  ع��ل��ي��ه��ا 
ل�سيا�ستنا اخلارجية، من  الأخرى 
اأجندة عاملية م�سركة ب�سكل  اأجل 

فعال.
ال�����س��رق الأو����س���ط الأك����ر تكامال 
الذي ميّكن حلفاءنا و�سركاءنا من 
والزده���ار  ال�سالم  يعزز  اأن  �ساأنه 
تقليل  م�����ع  ول����ك����ن  الإق����ل����ي����م����ي، 
تفر�سها  ال��ت��ي  امل������ارد  م��ت��ط��ل��ب��ات 
املنطقة على ال�ليات املتحدة على 

املدى الط�يل.
والنم�  والب����ت����ك����ار  ال���ع���م���ل  دع�����م 
الدمي�غرايف لأفريقيا من الأم�ر 
امل�سكالت  م��ع��اجل��ة  يف  امل���رك���زي���ة 

العاملية املعقدة.

ل���الإب���الغ ع��ن م��ك��ان وج�����د وحدة 
من  الن�ساء  تتمكن  حتى  الإر���س��اد 
جتنبها. وهذه ال�حدة تهاجم عادة 
اأجل  م��ن  الن�ساء  م��ن  قلياًل  ع���دداً 
“ترهيب وتخ�يف” الأخريات كما 
ال�سحايف  ميمريان  اأوم��ي��د  يحلل 
ال�����لي����ات  امل���ق���ي���م يف  وال���ن���ا����س���ط 
مه�سا  “وفاة  اأن  م�سيفاً  املتحدة، 
اإجبار  من  �سه�ر  بعد  تاأتي  اأميني 
ال��ن�����س��اء ع��ل��ى ارت�����داء احل��ج��اب يف 

الأماكن العامة«.

امراأة حياة حرية
الأخ��رية خلع  التظاهرات  وخ��الل 
ع�����دد م����ن ال�������س���اب���ات احل����ج����اب يف 
حياة،  “امراأة،  وه��ت��ف��ن  ال�����س���ارع 
ق�ات  ي���اج��ه��ن  واأح��ي��ان��ا  حرية”، 
الأمن وتخ�سى العديد من الن�ساء 
عليهن  ت��ق��ب�����ص  اأن  الإي����ران����ي����ات 
يتذكرن  وكلهن  الأخ���الق  �سرطة 
الق�س�ص املروعة التي رواها اأفراد 

العائلة اأو الأ�سدقاء.
“اإيران  م���ق��ع  ن��ق��ل  م��ا  وب��ح�����س��ب 
الن�ساء  اإر���س��ال  ميكن  اأقنعة”  بال 
�سرطة  قبل  م��ن  يعاقنب  ال��ل���ات��ي 
الأخالق اإىل مراكز اإعادة التاأهيل، 
اأو  اجللد  اأو  لل�سرب  يتعر�سن  اأو 
ال��ق��ت��ل وعلى  اأو ح��ت��ى  الغ��ت�����س��اب 
ال��رغ��م م��ن ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي تفيد 
من  اختفت  الأخ����الق  �سرطة  ب���اأن 
الحتجاجات  خ�����الل  ال���������س�����ارع 
الأخرية التي قادتها الن�ساء، عززت 
ق�ات الأمن قب�ستها عرب كامريات 

مراقبة وخمربين جمه�لني.
الإيرانيات  م��ن  ال��ع��دي��د  وحت���دث 
الجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل  على 
ال�سرطة  م��ن  ر�سائل  تلقني  اإن��ه��ن 
ب��ع��د ق��ي��ادت��ه��ن ل�����س��ي��ارات��ه��ن بدون 
حجاب، وهي جرمية يعاقب عليها 

بغرامة اأو مب�سادرة ال�سيارة.

حتدد كيف �ضتعمل الوليات املتحدة على »تعزيز م�ضاحلها احليوية 

ا�شرتاتيجية االأمن القومي االأمريكي.. اأولوية لل�شني وخطورة رو�شيا

وا�ضنطن: �ضنفعل كل ما بو�ضعنا لإي�ضال الإنرتنت لالإيرانيني

»االأخالق« يف اإيران.. جهاز قمعي ي�شتخدم الدين لن�شر الرعب بني الن�شاء

»�شائد املقاتالت« ي�شل كييف.. هل يغرّي م�شار احلرب االأوكرانية؟ •• عوا�شم-وكاالت

الأول  اأم�����ص  ك��ي��ي��ف  ب��رل��ني  �سلمت 
الثالثاء اأنظمة دفاع ج�ي من طراز 

“اإيري�ص تي”، يف اإطار الدعم الغربي املقدم لأوكرانيا، مل�اجهة العمليات 
الع�سكرية الرو�سية التي زادت وتريتها خالل الي�مني املا�سيني.

واأم���ط���رت رو���س��ي��ا، ع��ل��ى م���دار ي���م��ي الث��ن��ني وال��ث��الث��اء، ���س��م��اء املدن 
اأو�سع  الأوكرانية التي حت�لت لكرات من اللهب بع�سرات ال�س�اريخ يف 
اأوق��ع خ�سائر ج�سمية يف اجلانب  هجمات ج�ية منذ بداية احل��رب، ما 

الأوكراين.
اإن  الأمل��ان��ي��ة كري�ستني لم��ربخ��ت  ال��دف��اع  ذل��ك، قالت وزي���رة  وردا على 
“اإطالق ال�س�اريخ جمددا على كييف والعديد من املدن الأخرى يظهر 
ت�سليم  �سيتم  ب�سرعة.  ج�ي  دفاع  باأنظمة  اأوكرانيا  تزويد  اأهمية  مدى 
اأول منظ�مة من 4 اأنظمة دفاع ج�ي طراز )IRIS-T( اإىل اأوكرانيا، 

واأن الأنظمة الثالثة املتبقية �سيتم ت�ريدها اإىل كييف، العام املقبل«.

 • قدرات املنظومة “اإيري�س تي«
النظام من �سنع �سركة “دييل ديفن�ص” الأملانية.

يبلغ �سعر النظام ال�احد 140 ملي�ن ي�رو.
و�س�اريخ  واملروحيات  املقاتلة  الطائرات  ل�سّد  النظام  ا�ستخدام  ميكن 

كروز واملدفعية ال�ساروخية.
قادر على الت�سدي لل�س�اريخ امل�سادة للرادار، والقنابل، وبالتايل تاأمني 

املجال اجل�ي الأوكراين.
امليزة ال�ستثنائية يف النظام الدفاعي الأمل��اين، تتمثل يف امتالكه رادار 

360 درجة.
قادر على الدفاع �سد الهجمات من جميع الجتاهات واأهداف متعددة 

يف نف�ص ال�قت.
ي�فر حماية �ساملة �سد الأهداف املتحركة.

ي�ؤمن املن�ساآت احلي�ية ال�اقعة يف دائرة قطرها 40 كيل�مرا، وخا�سة 
املدن والبنى التحتية. ت�سم املنظ�مة �س�اريخ بنظام ت�جيه اأ�سعة حتت 

احلمراء، من ن�ع ج�- ج�.
ت�ستخدم من عام 2005 حتى الي�م.

يبلغ مدى النظام 40 كيل�مرا وميكن مقارنته تقريبا بنظام الدفاع 
اجل�ي الرو�سي “ب�ك«.

املنظومة؟ فعالية  مدى  • ما 
اعترب املحلل ال�سيا�سي الرو�سي، ماكل�يد �س�ملان، اأن اإمداد اأملانيا اأوكرانيا 
�سيخلق عددا من امل�ساكل  باأنظمة دفاع ج�ي من طراز “اإيري�ص تي”، 

لق�ات اجل� الرو�سية، اإل اأنها لن تك�ن فعالة للغاية.
ذلك لعدة اأ�سباب،  واأرجع �س�ملان، يف حديث مل�قع “�سكاي ني�ز عربية”، 
منها اأن “برلني لن متد اأوكرانيا بكميات كافية من املنظ�مة ملثل هذه 

ال��ك��ب��رية. وك���ذل���ك ك�نها  اجل��ب��ه��ة 
الأق�سى  م��داه��ا  تكتيكيا،  �سالحا 
اأنظمة  ت�ساهي  ل  كيل�مرا،   40
 300 اإ����ص  ال��دف��اع ال��رو���س��ي��ة مثل 

�س�اء باملدى اأو القدرات«.
ال�سالح  ا�ستخدام  اأج��ل  “من  اأن��ه  يف  يتمثل  الثالث  ال�سبب  اأن  واأو���س��ح 
اجلديد �سيتعني على الأوكرانيني التدريب �سهرا على الأقل، ما يعني 

اأنه لن يدخل اخلدمة ب�سكل �سريع«.
وح�ل قدرة �سالح اجل� الرو�سي، قال �س�ملان اإن اجلي�ص الرو�سي “قادر 
وغريها،  هيمار�ص  مع  �سابقا  فعل  كما  اجلديدة  املنظ�مة  تدمري  على 
املراوغة،  على  ق��ادرة  اإ�سكندر  ن���ع  من  ال�س�اريخ  اأنظمة  اأن  اإىل  لفتا 

ف�سال عن امتالك الطريان الرو�سي لقدرات عالية«.
ولفت اإىل اأن معظم الطائرات الرو�سية الهج�مية والقاذفات يف ميدان 
املعركة لديها اأنظمة دفاع “فيتب�سك” ميكنها اكت�ساف اأي �ساروخ م�جه 

م�ساد للطائرات وردعه باإطالق ليزر ق�ي بالأ�سعة حتت احلمراء.
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يعّلمنا التاريخ اأن الدبلوما�شية ُوجدت للتحدث مع ال�شيطانيف االأحداث التاريخية، هناك دائًما 5 % من االأحداث غري املتوقعة

جريار اأرو ي�ضتخل�س ع�ضرة درو�س من املا�ضي:

رف�ض التفاو�ض مع بوتني يحكم علينا بحرب اأبدية...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

   بالن�ضبة لل�ضفري الفرن�ضي ال�ضابق يف الوليات املتحدة، 
املفاو�ضات بني كييف ومو�ضكو يف  ا�ضتبعاد  لو مت  حتى 

الوقت احلايل، يجب على الغربيني ال�ضتعداد لذلك.
اىل   2014 من  املتحدة  الوليات  لدى  فرن�ضا  �ضفري     

2019، بعد متثيل فرن�ضا يف جمل�س الأمن التابع لالأمم 
الدبلوما�ضية  عمل  طريقة  اأرو  جريار  يعرف  املتحدة، 
متاًما. ويف كتابه الأخري تواريخ ديبلوما�ضية “غرا�ضيه، 
م�ضتوحاة  درو�س  ع�ضرة  ي�ضتخل�س   ،”2022 �ضبتمرب 
الفرن�ضي:  العام  الــراأي  ت�ضليح”  “لإعادة  املا�ضي  من 
من ال�ضراع العربي الإ�ضرائيلي اإىل الربيك�ضيت مرورا 

مبعاهدة فر�ضاي اأو الوفاق الودي. اأحد املعجبني بهرني 
الأمريكية  للدبلوما�ضية  ال�ضابق  -الرئي�س  كي�ضنجر 
الذي تعر�س لنتقادات كثرية ب�ضبب مواقفه الأخرية 
ب�ضاأن احلرب يف اأوكرانيا -يقدم قراءة فريدة لنقطة 
الرو�ضي.  الــغــزو  فر�ضها  الــتــي  التاريخية  التحول 

احلوار:

امريكا ل تخ��ص حرب قيمل منا�ص من التفاو�ص مع ب�تني

   * تقولون يف كتابكم اإن 
عودة احلرب اإىل اأوروبا 

حطمت اأ�ضطورة. اأّي 
ال�ضاطري هذه؟

   - منذ عام 1945، عا�ست اأوروبا 
تاريخية،  غ���ري  ج��ن��ة  يف  ال��غ��رب��ي��ة 
حيث اعتقدنا اأن احلرب باتت من 
ال�ليات  بف�سل  وذل����ك  امل��ا���س��ي، 
عن  ال��دف��اع  �سمنت  التي  املتحدة، 
اأن كل  ف��ك��رة  اأوروب�������ا. و���س��ي��ط��رت 
ومن  ت��ع��اوين.  ب�سكل  يعمل  ���س��يء 
وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ه���ذه، ف���اإن الحتاد 
الأوروب�����������ي ه����� ال����ن����م�����ذج، حيث 
م�ساألة  ه����  ���س��يء  ك���ل  اأن  ن��ع��ت��ق��د 
ح��ل و���س��ط وت�����س���ي��ة، ع��ل��ى الرغم 
م��ن اخل���الف���ات وامل��ن��اف�����س��ات. لقد 
انتهى هذا الع�سر، وقادتنا العديد 
اإىل عامل قائم على  من الأح��داث 
الربيك�سيت،  ال����ق�����ة:  ع����الق����ات 
“اأمريكا  وانتخاب ترامب، وتاأكيد 
 ،19- ك���ف��ي��د  وف���ريو����ص  اأوًل”، 

والآن احلرب يف اأوكرانيا.
تع�د،  احل�����رب  اأن  ف��ق��ط  ل��ي�����ص     
ولكن بقية العامل يق�ل لنا: “اإنها 
الأبي�ص،  ال�سعب  ح���رب  ح��رب��ك��م، 
منا  ت��ط��ل��ب���ا  ل  ن���ه���ت���م،  ل  ن���ح���ن 
اإفريقيا  تعتقد جن�ب  النحياز”. 
الغرب  اأن  اأخ�����رى،  ودول  وال��ه��ن��د 
ا القان�ن الدويل، على  انتهك اأي�سً
ويتم�سك  ال��ع��راق،  امل��ث��ال يف  �سبيل 
هذه  اإّن  اخل����ا�����س����ة.  مب�������س���احل���ه 
الدول ل م�سلحة لها يف امل�ساركة، 
وع���ل���ى ال��ع��ك�����ص م����ن ذل������ك، فهي 
ت�ستفيد حالًيا من النفط الرو�سي 
احلقيقة،  ه��ذه  ولفهم  الرخي�ص. 
من املفيد الع�دة اإىل التاريخ، لأن 
العامل  ي�سبه  اجلديد  العامل  ه��ذا 
 :1939 ع��ام  عرفناه حتى  ال��ذي 

عامل الق�ى العظمى.
   *من بني الدرو�س الع�ضرة 

التي ت�ضتخل�ضها يف هذا 
الكتاب، ما هو براأيك الأكرث 

�ضلة باملو�ضوع يف �ضوء 
الأحداث اجلارية؟

احللقات  اأك�����ر  م���ن  واح������دة   -    
حي�ية يف ذاكرتنا الي�م هي دخ�ل 
والطريقة  الثانية  العاملية  احلرب 
هتلر  �سع�د  مع  بها  تعاملنا  التي 
مه�و�سني  زل��ن��ا  م��ا  ال�سلطة.  اإىل 
بهذه املاأ�ساة املطلقة، وت�سعر فرن�سا 
الذنب لقيامها  بهذا  ب�سكل خا�ص 
بت�سيك��سل�فاكيا،  ب��ال��ت�����س��ح��ي��ة 
“التي اأعطيت” لهتلر يف مي�نيخ 

عام 1938.
ي��ق���ل الرئي�ص  ل��ذل��ك ع��ن��دم��ا      
ال��ف��رن�����س��ي اإمي���ان����ي���ل م���اك���رون: 
نتلقى  ب�تني،  مع  التفاو�ص  علينا 

اخلنادق.  دخ����ل  اإىل  ت�سطر  اأن 
م���ن ال���ا���س��ح اأن���ه���م ق��ل��ق���ن، لكن 
ما  غالًبا  القت�سادية  م�ساحلهم 
اأكر  ال�سني  نح�  م�جهة  ت��ك���ن 
باخت�سار،  املتحدة.  ال���لي��ات  من 
ب��ني املطرقة وال�����س��ن��دان. هذا  ه��م 
ه� ال�سبب يف اأننا، يف راأيي، ل�سنا يف 
حرب باردة جديدة بني مع�سكرين، 

ولكن يف و�سع لزج اأكر .
   *من حيث القيم، األ 
ن�ضهد، مع ذلك، “حربا 

عاملية بني الدميقراطية 
والديكتاتورية”؟

اأ�سدقاوؤنا  ي��ري��د  ق���راءة  ه��ذه   -   
الأمريكي�ن فر�سها. لكن ال�ليات 
امل��ت��ح��دة ل ت�����س��اع��د اأوك���ران���ي���ا يف 
ال��دف��اع ع��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة؛ هذه 
لي�ست ح��رب��ا م��ن اج���ل ال��ق��ي��م. ل� 
ا�سبحت قريغيز�ستان دميقراطية 
قبل  م��ن  للهج�م  وتعر�ست  غ���ًدا 

رو�سيا، ملا كنا قد حتركنا!
   *ملاذا يدعم الغربيون 

اأوكرانيا اإذن؟
اجلي��سيا�سية  م�سلحتنا  لأن   -    
ف��ل��ي�����ص لدينا  ل��ل��خ��ط��ر،  م��ع��ر���س��ة 
ح���دود  ت��ت��ع��ر���ص  اأن  يف  م�����س��ل��ح��ة 
اأن  ول  ب��ال��ق���ة،  للمراجعة  اأوروب����ا 

ت�سبح اأوكرانيا تابعة لرو�سيا.
عن لك�ضربي�س

ال�زراء  رئي�ص  من  ال�سخيف  ال��رد 
مع  التفاو�ص  اأن  على  الب�لندي 
هتلر.  مع  التفاو�ص  ي�سبه  ب�تني 
ب�سبب هذا املا�سي، مبجرد اأن تق�ل 
ديكتات�ر،  مع  التفاو�ص  عليك  اإن 
اأنتم  “مي�نيخ!  عليك:  ال��رد  يتم 
درو����ص  م��ن  ل��ك��ن  ت�ست�سلم�ن!”، 
هي  ال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة  اأن  ال���ت���اري���خ 
التحدث مع ال�سيطان. اإذا رف�سنا 
هل  نفعل؟  ف��م��اذا  م��ف��او���س��ات،  اأي 
اأن  منه  ننتظر  ه��ل  ب���ت��ني؟  نقتل 
ي��ن��ت��ح��ر؟ ل م��ع��ن��ى ل��ك��ل ه����ذا. اإن 
رف�ص التفاو�ص من حيث املبداأ مع 
م�سدودة  طريق  اإىل  ي���ؤدي  ب�تني 

ويحكم علينا بحرب اأبدية.
التفاو�ص  اأن  الي�م، يبدو     *لكن 

بعيد املنال ...
   - يعلمنا التاريخ اأن �ساحة املعركة 
ُننهي حربا؟  التي تقرر. كيف  هي 
اأو بالأحرى، متى ميكن ان ن�سعى 
رابح  هناك  يك�ن  عندما  لل�سالم؟ 
اخلا�سر  يعرف  وعندما  وخا�سر، 
ب��اأن��ه خ�����س��ر، وي���اف��ق ال��ف��ائ��ز على 

ونرى  “لقد �سئمنا من تف�قكم”. 
ه���ذا ال��ن���ع م��ن اجل���دل خ��ا���س��ة يف 
يف  ��ا  اأي�����سً ول��ك��ن  ال�ساحل،  منطقة 

الهند.
   *هل عودة لعبة “القوى 

ثانية  ن�ضخة  العظمى” تعني 
من احلرب الباردة؟

   - ل�س�ء احلظ، لدينا القليل من 
الباردة  احل��رب  برجمية  اخل��ي��ال: 
يعل�ها الغبار بع�ص ال�سيء، لكنها 
راأيي،  يف  ن�ستعيدها.  لذا  م�ج�دة 
 1 التحليل ل�سببني:  هذا خطاأ يف 
- تعتمد ال�ليات املتحدة وال�سني 
البع�ص،  بع�سهما  على  اقت�سادًيا 
�ستارة  تريدان  ل  اأنهما  يعني  مما 

حديدية اأو “�ستارة من خيزران«.
ال����دول ال���س��ي���ي��ة ل تريد،   2  -  
اخلم�سينيات،  يف  اوروب��������ا  م���ث���ل 

النحياز اىل طرف ما.
 اإندوني�سيا “273 ملي�ن ن�سمة” 
التي  ال��������دول  وح����ت����ى  وت����اي����الن����د 
ال�سني  ظ��ه���ر  م��ن  بالقلق  ت�سعر 
وف��ي��ت��ن��ام، ل تريد  ال���ي���اب���ان  م��ث��ل 

اأخرى، العودة اإىل اأوكرانيا 
بدون �ضبه جزيرة القرم 

ودونبا�س حتت الحتالل. من 
الوا�ضح اأن هذا الراأي مثري 

للجدل. ما هو راأيكم؟
   - قالها كي�سنجر يف ماي�، ول�ست 
اأن�����ه ���س��ي��ق���ل نف�ص  م���ت���اأك���ًدا م���ن 
اأخ���رى، �ساحة  ال�سيء ال��ي���م. م��رة 
بداية  ت��ق��رر. يف  ال��ت��ي  ه��ي  املعركة 
ال�سراع، اأكد زيلين�سكي اأنه م�ستعد 
و���س��ب��ه جزيرة  مل��ن��اق�����س��ة دون��ب��ا���ص 
القرم... لقد تغري م�قفه، فه� ل 
يريد التفاو�ص على اأي تنازل عن 

الأر�ص، وهذا اأمر طبيعي.
   ال��ي���م، ن���ع “احلل” ال���ذي دعا 
لي�ص فقط  ماي�  كي�سنجر يف  اإليه 
غري م�سم�ع، ولكنه مل يعد يت�افق 

مع ال��سع على الأر�ص.
   *كيف يكون “التعاطف” 

الذي تدعو اإليه يف 
كتابك مفيًدا يف الأمور 

الدبلوما�ضية؟
   - خذ على �سبيل املثال ال�سني. 

اي��ج��اد ات��ف��اق. يف اأوك��ران��ي��ا، نحن 
بعيدون كل البعد عن ذلك. ولهذا 
التفاو�ص يف هذه املرحلة م�ستبعد. 
اأوكرانيا  اإن  ي��ح��دث،  ال��ع��ك�����ص  ب��ل 
تك�سب على امليدان، وعندما تتقدم، 
فاأنت تريد اأن مت�سي اىل النهاية. 
وال�����رو������ص، خ����ا�����س����رون، ي���ري���دون 
وبالتايل، ميكننا  ال��سع.  ا�ستعادة 
اأن نت�قع ا�ستمرار القتال  لالأ�سف 
با�ستثناء  امل��ق��ب��ل��ة،  الأ����س���اب���ي���ع  يف 
ففي  م��ت���ق��ع��ة.  غ���ري  ظ�����روف  اأي 
دائًما  هناك  التاريخية،  الأح���داث 
الح�����������داث غري  م�����ن  ب����امل����ائ����ة   5

املت�قعة...  
   *يف كتابك، تقتب�س كثرًيا 

من هرني كي�ضنجر، الذي 
كر�ضت له كتابا �ضابًقا. يف 
مايو املا�ضي، خالل جل�ضة 

للمنتدى القت�ضادي 
العاملي، قال الرئي�س ال�ضابق 

للدبلوما�ضية الأمريكية 
اإنه يوؤيد اإعادة الو�ضع اإىل 
ما قبل 24 فرباير. بعبارة 

اح���ت����اء ال�����س��ني وال��ت��ح��دث معها 
ب�سكل بناء.

   *فيما يتعلق بعودة القوى 
العظمى، فاإن اللقطات 

التاريخية التي ن�ضهدها ل 
ت�ضدق: بوتني يريد جتاوز 

�ضتالني، واأردوغان يريد 
جتاوز م�ضطفى كمال، و�ضي 

جني بينغ على و�ضك احل�ضول 
على ولية ثالثة غري 

م�ضبوقة على راأ�س ال�ضني...
نهاية  ن�����س��ه��د  ن���ح���ن  ف���ع���ال،   -    
العامل.  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ه��ي��م��ن��ة 
لقد تغرّي ميزان الق�ى مع ظه�ر 
الغربيني  ... نحن  والهند  ال�سني 
ل ندرك كم ه� غربي هذا العامل، 

وكم نحن ن�سيطر عليه.
 انظر اإىل امل�ؤ�س�سات الدولية: يدير 
ال�����دويل و���س��ن��دوق النقد  ال��ب��ن��ك 
الأمريكي�ن والأوروبي�ن.  الدويل 
الهامة  املنا�سب  املتحدة،  يف الأمم 
ي�سغلها الغربي�ن ... العامل يتغري 
وال��ع��دي��د م���ن ال�����دول ت��ق���ل لنا: 

اإذا و�سعت نف�سك مكان بكني، ماذا 
ترى؟ اأن جميع حدود ال�سني غري 
التي  الهند  اأفغان�ستان؛  م�ستقرة: 
ه���ي ع����دو ب���ح���دود غ���ري حم����ددة؛ 
فيتنام واليابان اللتان كانت ال�سني 
تاي�ان؛  م��ع��ه��م��ا؛  ح���رب  ح��ال��ة  يف 
ال���ك����ري���ة، ناهيك  ���س��ب��ه اجل���زي���رة 
الأمريكية  ال��ق���اع��د  ع�����س��رات  ع��ن 
الزوارق  تق�م  ال��ه��ادئ.  املحيط  يف 
الأم���ري���ك���ي���ة ب����دوري����ات ع��ل��ى بعد 
ال�سيني.  ال�ساحل  200 ميل من 
ل  م����راًرا:  لالأمريكيني  قلت  كما 
ت�جد زوارق �سينية تق�م بدوريات 
لذلك  الأم��ري��ك��ي!  ال�ساحل  قبالة 
اإذا كنت �سينًيا وتعترب، لأن ال�سني 
كانت الق�ة الأعظم يف العامل حتى 
عام 1750، اأن من حقك ان تنعم 
ال��سع  اأن  �ستعترب  فاأنت  بالأمن، 

لي�ص جيًدا.
   وانطالقا من هذه الروؤية، ومبا 
تتطلب  ال��دول��ي��ة  ال�سيا�سة  اأي  اأن 
ال����س���ت���ع���داد ل����الأ�����س�����اأ، ي���ج���ب اأن 
املتحدة قادرة على  ال�ليات  تك�ن 

هذه لي�ضت حرب قيم، والوليات املتحدة ت�ضاعد اأوكرانيا لأن م�ضلحة الغرب اجليو�ضيا�ضية معر�ضة للخطر

هذا العامل اجلديد ي�ضبه العامل الذي عرفناه
حتـى عـــام 1939: عالـــــم القــوى العظمــى

ن�ضهد نهاية الهيمنة الغربية على العامل، 
لقد تغرّي ميزان القوى مع ظهور ال�ضني والهند

جريار اأرو م�ؤلف الكتاب ي�ستخل�ص العرباحلرب م�ستمرة والتفاو�ص امل�ستحيل

ال�شني تتم�شك ب�شيا�شة �شفر كوفيد  •• �شنغهاي-رويرتز

يف  ك�رونا  بفريو�ص  اجلديدة  الإ�سابة  حلالت  الي�مي  العدد  ت�ساعف 
احت�اء  على  ال�سلطات  ع��زم  م��ن  زاد  مم��ا  اأي��ل���ل،  �سبتمرب  منذ  ال�سني 
الآم��ال يف تخفيف  باأ�سرع ما ميكن ف�ر ظه�رها وق��ص  التف�سي  ب���ؤر 

�سيا�ستها املعروفة با�سم )�سفر ك�فيد(.
واأعلنت جلنة ال�سحة ال�طنية  اأم�ص اخلمي�ص اأن ال�سني �سجلت 1624 
اإ�سابة بفريو�ص ك�رونا يف 12 اأكت�بر ت�سرين الأول منها 372 اإ�سابة 

م�سح�بة باأعرا�ص و1252 بال اأعرا�ص.
و�سجلت ال�سني 1890 اإ�سابة جديدة بفريو�ص ك�رونا يف الي�م ال�سابق 

منها 417 م�سح�بة باأعرا�ص و1473 دون اأعرا�ص.
ومل ت�سجل ال�سني اأي وفيات جديدة، دون تغري عن الي�م ال�سابق، ليظل 

الر�سمية  اجلريدة  وهي  الر�سمية،  ال�سينية  ال�سعب  �سحيفة  وح��ذرت 
للحزب ال�سي�عي، يف مقالت ن�سرتها لثالثة اأيام متتالية هذا الأ�سب�ع 
من اأي تخفيف يف �سيا�سة ال�سني املتمثلة يف الق�ساء على اأي ب�ؤر لتف�سي 
فريو�ص ك�رونا، رغم ما ت�سببت فيه من خ�سائر لقت�ساد يعاين بالفعل 

ومن اإرهاق لل�سكان.
ي�جد  “ل  اخلمي�ص  ال��ي���م  م��ذك��رة  يف  اإيك�ن�ميك�ص  كابيتال  وكتبت 
القريب،  امل�ستقبل  يف  ك�فيد  �سفر  �سيا�ستها  ال�سني  تلغي  باأن  احتمال 

وقد ل يحدث هذا قبل نهاية عام 2023«.
من  اآخ���ر  ع��ام��ا  يعني  ك�فيد  �سفر  �سيا�سية  م��ن  اآخ���ر  “عام  واأ���س��اف��ت 

ويعني هذا اأن عدد احلالت اأ�سبح �سعف ما كان  عددها عند 5226. 
عليه يف الن�سف الثاين من �سبتمرب اأيل�ل، عندما كان مت��سط احلالت 

اجلديدة 900 حالة يف الي�م.
ال�طني  العيد  عطلة  بعد  تف�ص  م�جة  على  لل�سيطرة  ال�سني  وتكافح 
)الأ�سب�ع الذهبي( يف وقت �سابق من هذا ال�سهر وقبل م�ؤمتر رئي�سي 
خالله  بينغ  جني  �سي  الرئي�ص  يعلن  اأن  املت�قع  من  ال�سي�عي  للحزب 

متديد قيادته للبالد.
اأن  العاملية، ت�سر ال�سني على  اأن عدد الإ�سابات �سئيل باملعايري  ورغم 

�سيا�ساتها تهدف لإنقاذ الأرواح.

الن�ساط ال�ستهالكي املنخف�ص والحتمالت املرتفعة لإغالقات متكررة 
وا�سعة النطاق«.

وحتى 12 اأكت�بر ت�سرين الأول، �سجل بر ال�سني الرئي�سي 254855 
اإ�سابة م�ؤكدة م�سح�بة باأعرا�ص.

واأ�سارت بيانات ال�سلطات املحلية اإىل ت�سجيل العا�سمة بكني 12 اإ�سابة 
مقارنة  وذل��ك  اأعرا�ص،  دون  ح��الت  و�ست  باأعرا�ص،  جديدة م�سح�بة 
الي�م  يف  اأع��را���ص  دون  وواح���دة  باأعرا�ص  م�سح�بة  اإ�ساب����ات   10 مع 

ال�سابق.
للب�الد،  املال�ي  املرك�����ز  �س�����نغهاي،  يف  ال�س���لطات  بيان�����ات  اأو�سحت  كم������ا 
م�سح�بة  اإ�ساب�����ات  وث����الث  اأع�������را�ص  ب����ال  اإ�ساب��ة   44 �س��جلت  اأنها 
منق�لة  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة   26 �سنت�سن  مدين�ة  و�س������جلت  ب��اأع��را���ص.  

حمليا.
 

غالف الكتاب
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�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  التخ�س�سية  :مابك�  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والديك�ر رخ�سة رقم:CN 1140544 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة رامى زيدان عيد امل�سرى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رامى زيدان عيد امل�سرى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد ا�سماعيل عبداهلل احمد

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ مابك� التخ�س�سية للمقاولت والديك�ر
MAPCO SPECIALIZED CONTRACTING & DECOR

اإىل/ مابك� التخ�س�سية للمقاولت والديك�ر �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
MAPCO SPECIALIZED CONTRACTING & DECOR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الإجراءات املطل�بة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ميالن� ملعدات املطابخ للتجارة

رخ�سة رقم:CN 3764770 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد خلف ال�سلمان من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد خلف ال�سلمان من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف خليفه نا�سر �سعيد معي�ف الهطاىل

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 10000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ميالن� ملعدات املطابخ للتجارة
MILANO KITCHEN EQUIPMENT TRADING

اإىل/ ميالن� لتجارة معدات املطاعم و املطابخ - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
MILANO OF RESTAURANTS & KITCHENS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع معدات املطاعم و املطابخ و ل�ازمها - بالتجزئة  4773927

 تعديل ن�ساط / حذف التجارة باجلملة 10048
فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  �سينغ  �سيم  :�سركة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1134622 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيم �سينغ راخا �سينغ %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سيم �سينغ راخا �سينغ
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه حديد مبارك ال�سادرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيم �سينغ راخا �سينغ
تعديل راأ�ص املال / من 1500000 اإىل 150000

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة �سيم �سينغ للمقاولت العامة ذ م م

SEM SINGH GENERAL CONTRACTING-CO - L L C
اإىل/ �سركة �سيم �سينغ للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م

SEM   SINGH GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي 

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :جايدلين لل�سفريات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2544310 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سالح ح�سني �سالح حممد ال على

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ جايدلين لل�سفريات ذ.م.م

GUIDELINE TRAVELS . L.L.C

اإىل/ جايدلين لل�سفريات - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
GUIDELINE TRAVELS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

را�سد �سيف  ال�سيد  اب�ظبي �سرق 1-20 134919  اأب�ظبي جزيرة  تعديل عن�ان / من 
را�سد  �سيف  را�سد   177700  177700   1-20 �سرق  نهيان  اآل  اأب�ظبي  اإىل  �ساملني  را�سد 

�ساملني
فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :باك اريبيا خلدمات الت��سيل - �سركة 

ال�سخ�ص ال�احد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 4503923 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

 تعديل اإ�سم جتاري من/ باك اريبيا خلدمات الت��سيل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م

PAK ARABIA DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / باك اريبيا للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م

PAK ARABIA GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  4690018

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

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

مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :خي�ل ال�سرق للمقاولت العامه 

رخ�سة رقم:CN 1526247 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ خي�ل ال�سرق للمقاولت العامه

KHUYOOL ALSHARQ GENERAL CONTRACTING

اإىل/ خي�ل ال�سرق للمقاولت العامه - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
KHOUYOUL ASHARQ GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تنظيف  خلدمات  ون  :فيفتي  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املباين  رخ�سة رقم:CN 4415178 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ص املال / من 1000 اإىل 100000

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ فيفتي ون خلدمات تنظيف املباين
FIFTY ONE BUILDING CLEANING SERVICE

اإىل/ فيفتي ون خلدمات تنظيف املباين - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
FIFTY ONE BUILIDNG CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
لال�ست�سارات  �سلبايه  :ح�سن  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سريبيه  رخ�سة رقم:CN 4245441 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ن�ع  رخ�سة / من جتارية اإىل مهنية

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل اإ�سم جتاري من/ ح�سن �سلبايه لال�ست�سارات ال�سريبيه

HASAN SHILBAYEH TAX CONSULTATION

اإىل/ ات�ص ا�ص لال�ست�سارات ال�سريبية
HS TAX CONSULTANCY

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
وال�سيانة  للعقارات  ميدفايل  :�ستار  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة  رخ�سة رقم:CN 3710439 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عرافات جالل الدين جالل الدين %100

تعديل مدير / اإ�سافة عرافات جالل الدين جالل الدين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه �سامل حممد الربيعى املن�س�رى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �ستار ميدفايل للعقارات وال�سيانة العامة
STAR MID VALLEY REAL ESTATE & GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ �ستار ميدفايل للعقارات وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
STAR MID VALLEY REAL ESTATE & GENERAL MAINTENANCE  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

تعديل ن�ساط / حذف اأعمال الطالء والدهانات للمباين  4330003
فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :خليفه عبيد الظاهري للخيام

رخ�سة رقم:CN 4158687 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رحمت اهلل رفيق الدين فقري %100

تعديل مدير / اإ�سافة رحمت اهلل رفيق الدين فقري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه عبيد �سامل نهيه الظاهرى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ خليفه عبيد الظاهري للخيام
KHALIFA OBAID ALDHAHERI TENTS

اإىل/ بي�ست في� للخيام واملظالت - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
BEST VIEW TENTS AND SUNSHADE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب اخليام واملظالت  4390022
فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :قرطا�سية برنت ون

رخ�سة رقم:CN 4120208 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ج�سيل خالد خالد بتني بيدياكال %100

تعديل مدير / اإ�سافة ج�سيل خالد خالد بتني بيدياكال
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مهري مطر غميل عبيد النعيمى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ قرطا�سية برنت ون
PRINT ONE STATIONERIES

اإىل/ قرطا�سية برنت ون - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
PRINT ONE STATIONERIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ي�روب لعمال الطرق

رخ�سة رقم:CN 4154591 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالقدو�ص خان �سراب خان %100

تعديل مدير / اإ�سافة عبدالقدو�ص خان �سراب خان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمار عبيد احمد �سيف الكعبى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 20000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ي�روب لعمال الطرق
EUROPE ROAD WORKS

اإىل/ ي�روب لعمال الطرق - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
EUROPE ROAD WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :خدمات ا�سرف اللكرونية

رخ�سة رقم:CN 1102862 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مب�سر جاويد غالم حممد %100

تعديل مدير / اإ�سافة مب�سر جاويد غالم حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه �سعيد خ�يدم عبيد النيادى

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ خدمات ا�سرف اللكرونية

ASHRAF ELECTRONIC SERVICES

اإىل/ خدمات ا�سرف اللكرونية - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
ASHRAF ELECTRONIC SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ار�ص دار الزين الذهبي لالأزياء

رخ�سة رقم:CN 1336289 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف مبارك عمر مبارك ع�ن ال�سيعرى

تعديل ن�ع نرخ�سة / من جتارية اإىل مهنية
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل م�ؤ�س�سة مهنية

تعديل اإ�سم جتاري من/ ار�ص دار الزين الذهبي لالأزياء
GOLDEN DAR AL ZAIN LAND FASHION

اإىل/ خياط زايرة لل�سيدات
  ZAIRAH LADIES TAILOR

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة 

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
 - املرافق  لدارة  املتحدة  العربية  :ال�سركة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

�سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 1282060 قد  ئ اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابت�سام امل�سطفى عبداهلل لعطيه %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / على حممد ع��ص البداد من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / على حممد ع��ص البداد من 100 % اإىل %49

تعديل مدير / اإ�سافة على حممد ع��ص البداد
تعديل راأ�ص املال / من 150000 اإىل 100000

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م اإىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سركة  العربية املتحدة لدارة املرافق - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
UNITED ARAB FACILITIES MANAGEMENT COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ال�سركة العربية املتحدة لدارة املرافق ذ.م.م
UNITED ARAB FACILITIES MANAGEMENT COMPANY L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
اخلليج  :بريزم�  ال�سادة   / باأن  ال�سناعة  تنمية  مكتب   - الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ل�سناعة ال�سباغ    رخ�سة رقم:IN 1001402 قد  ئ اإلينا بطلب:
Foucs Invesment l l c تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ف�كا�ص ل�ستثمار ذ م م

S B R investment L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �ص ب ر ل�ستثمار ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد �سلطان را�سد �سعيد الظاهري

قان�ين تعديل ن�ع / من م�ؤ�س�سة فردية حملية اإىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ بريزم� اخلليج ل�سناعة ال�سباغ

Prismo Gulf paint Industries
اإىل/ بريزم� اخلليج ل�سناعة ال�سباغ ذ.م.م

PRISMO GULF PAINT INDUSTRIES L.L.C
تعديل راأ�ص املال/جملة ال�ستثمار )بالدرهم ( من 3300000 اإىل 3000000

اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية -  فعلى كل من له حق 
مكتب تنمية ال�سناعة خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
الإجراءات  �ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري 

املطل�بة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :املراعي العربية للتجارة - �سركة ال�سخ�ص 

ال�احد ذ م م - فرع  رخ�سة رقم:CN 1130585 -2 قد  ئ اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة م�سطفى احمد نا�سر  %49

تعديل مدير / اإ�سافة م�سطفى احمد نا�سر
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حميد عبيد �سامل بن ح�سيبه النعيمى  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل حريز بخيت �سهيل الرا�سدى
تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م اإىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ املراعي العربية للتجارة - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م - فرع

ALMARAI ALARABIA TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH
اإىل/ ام واي للخدمات البيطرية ذ.م.م

M Y VETERINARY SERVIES L.L.C. 

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو 

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :املجم�عة الدولية لال�ستثمار ذ 

م م   رخ�سة رقم:CN 1098843 قد  ئ اإلينا بطلب:
تعديل ن�سب ال�سركاء 

 حممد عاهد معروف عارف الرطروط من 65 % اإىل %5
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل منري حممد رطروط من 35 % اإىل %95

تعديل راأ�ص املال / من 250000 اإىل 50000
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال��ساطة يف بيع العقارات و�سرائها  6820004

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�ست�سارات عقارية  6820005
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري 

الإجراءات املطل�بة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

اإلغاء وكالة  �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

تعلن / �ضركة )�ضمارت �ضكاي لل�ضيانة العامة ذ م م (
حممد  �ضعيد  عادل  للمدعو/   ال�ضادرة   الوكالة  الغاء  عن 
رقم   هوية  بطاقة  جــواز  يحمل  اجلن�ضية(  م�ضري   ( علي 
784198795280571  حيث كان يحمل وكالة من ال�ضركة 

بالرقم )2205018730 ( ومت اإلغائها بتاريخ 2022-10-13   
كما نحذر من التعامل معه او توقيعه مبوجب الوكالة حتى 

ل يقع يف امل�ضائلة القانونية.
فعلى من له حق او اعرتا�س مراجعة ال�ضركة خالل ا�ضبوع 

وال فان ال�ضركة غري م�ضوؤولة بعد هذه املدة .. وهذا للعلم.
ن�ضر على م�ضئولية املعلن

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2022/18395
املنذر :  بنك اأب�ظبي الأول )حاليا( بنك اب�ظبي ال�طنى )�سابقا( .

املنذر اإليه  :  خمي�ص عي�سى مالح رم�سان الرميثي.
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )52،438.62( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�سب�ع من  وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 
29654 / خ�س��سي /5/ اب�ظبي ( من ن�ع ) جيب راجنلر  �سحارى  _ اأ�ستي�سن ( 
م�ديل )2012( _ ل�ن ) ف�سي( واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،، 
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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املال والأعمال

النقد واال�شتياء موجودان بال�شرورة يف هيكل ي�شم 90 مليون ع�شو

املوؤمتر،  اقــرتاب  مع 
ــات  ــوي اأول اأ�ضبحت 
�ـــضـــي جـــــني بــيــنــغ 
تــــــرّكــــــز خـــا�ـــضـــة
الـــ�ـــضـــاحـــة  ـــى  ـــل ع  
ال�ضينية الداخلية 

القمة  اجــتــمــاعــات 
هذه للحزب ال�ضيني 
م�ضتوحاة  الواحد، 
املوؤ�ض�ضات  عمل  من 
ـــة يف  ـــي ـــوع ـــي ـــض ـــ� ال
ال�ضوفياتي الحتاد 

ا�ستعادة اخلطاب الأيدي�ل�جي يف عهد �سي جني بينغ

رئي�ص ه�ارونغ لي �سياومني اأبرز وج�ه حملة مقاومة الف�ساد قبل امل�ؤمتر

�سي جني بينغ على و�سك الف�ز ب�لية ثالثة تاريخية على راأ�ص ال�سني

مع ب� �سيالي بدا الق�ساء على املناف�سني املحتملني
عن  مراقبته  يتم  يقرح�نه  م��ا  ك��ل   
به  وامل��ب��ادرة  ب�ساأنه،  والتحكيم  كثب، 
تاأتي يف بع�ص الأحيان من قبل الأمني 

العام �سي جني بينغ وفرقه.

يف عهد دنغ �ضياو بينغ، الرغبة 
يف النفتاح والتحديث

وع�������س���رون مقاطعة  ث����الث  ه���ن���اك     
واأربع  خا�ستان  اإداري��ت��ان  ومنطقتان 
بلديات رئي�سية يف ال�سني. يف كل من 
مندوبني  تعيني  ي��ت��م  ال���دوائ���ر،  ه���ذه 
اجمايل  ي��ج��ت��م��ع  امل�����ؤمت����ر.  حل�����س���ر 
حتت  ب���ك���ني  يف  ���س��خ�����س��ي��ة   2300
تيان  ميدان  غ��رب  ال�سعب  ق�سر  قبة 
امل�افقة  دوره�����م  و���س��ي��ك���ن  م���ني.  اآن 
راأ�ص  على  تتخذ  التي  ال��ق��رارات  على 
احلزب، من خالل ح�س�ر اجتماعات 
اللجان، حيث �سيتم تف�سيل ما تقرر. 
�سُيدرج كل �سيء يف تقرير، كما متليه 
بالإجماع  عليه  والت�س�يت  التقاليد، 

تقريًبا يف نهاية امل�ؤمتر.
للحزب  ه����ذه  ال��ق��م��ة  اج���ت���م���اع���ات     
مبا�سرة  م�ست�حاة  ال���اح��د،  ال�سيني 
م���ن ع��م��ل امل���ؤ���س�����س��ات ال�����س��ي���ع��ي��ة يف 
املاوية،  ال�س�فياتي. يف ع�سر  الحت��اد 
من عام 1949 اإىل عام 1976، مت 
قرارات  لتحديد  امل���ؤمت��رات  ا�ستخدام 
�سيا�سي  ا���س��ط��راب  و���س��ط  الأغ��ل��ب��ي��ة 
الث�رة  خ��الل   ،1973 ع��ام  م�ستمر. 
الأربعة،  ع�سابة  ا�ستغلت  الثقافية، 
ب���ق���ي���ادة ج��ي��ان��غ ت�����س��ي��ن��غ، زوج�����ة ماو 
للحزب  العا�سر  امل���ؤمت��ر  ت���ن��غ،  ت�سي 
الطابع  لإ���س��ف��اء  ال�سيني  ال�سي�عي 
الذي  الي�ساري  اخل��ط  على  الر�سمي 

كانت تن�ي فر�سه.
ب��ع��د وف���اة ماو،   ،1976    ل��ك��ن ع���ام 
متت الإطاحة باأع�ساء ع�سابة الأربعة 
بينغ  �سياو  دنغ  ا�ست�ىل  ثم  و�سجنهم. 
على ال�سلطة وج�سد الرغبة ال�سينية 
تاأكيد  �سيتم  والتحديث.  النفتاح  يف 
ه���ذا اخل���ط وت�����س��خ��ي��م��ه ب��ع��د القمع 
ال���دم����ي مل��ظ��اه��رات م��ي��دان ت��ي��ان اآن 

مني عام 1989.
اأجل  1992، م��ن  ب��ال��ت���ازي، ع���ام     
�سلطة  ت����ط�����ر  خم����اط����ر  م����ن  احل������د 
�سياو  دينغ  فر�ص  امل�ستقبل،  يف  الفرد 
ال�سينيني  ال���ق���ادة  ع��ل��ى  ق��اع��دة  بينغ 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ني: ل مي��ك��ن��ه��م ال��ب��ق��اء يف 
مدتهما  فرتني  من  لأك��ر  ال�سلطة 
ت�سه  جيانغ  �سي�سغل  ���س��ن���ات.  خم�ص 
م����ني، وه����� ج��ي��ن��ت��او م��ن�����س��ب رئي�ص 
جمه�رية ال�سني ال�سعبية طيلة ع�سر 
اإىل   1993 من  منهما،  لكل  �سن�ات 
اإىل   2003 وم���ن  ل�����الأول،   2003

2013 لالآخر.

�ضي جني بينغ “التم�ضاح«
   يف ن�فمرب 2012، ت�ىل �سي جني 
اكت�سف  احل���زب.  زع��ي��م  من�سب  بينغ 
يتجنب  ال��ذي  ال�سخم  ج�سده  العامل 
احلادة  ونظرته  مفاجئة،  اإمي���اءة  اأي 
تاأخذ وقًتا لتقييم حماوريه. يف  التي 
الرئي�ص  نائب  التقى   ،2011 اأبريل 
رافاران  بينغ مع جان بيري  �سي جني 
املقابلة،  م����غ����ادرت����ه  ب���ع���د  ب���ك���ني.  يف 
لل�سيا�سة  اليقظ  امل��راق��ب  ه��ذا  اأع��ل��ن 
ال�����س��ي��ن��ي��ة، ث���م ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص 
ان  ���س��ب��ق  “لقد  ال��ف��رن�����س��ي:  ال�����س��ي���خ 
راأيت متا�سيح يف ال�سيا�سة... وهذا ه� 

واحد منهم!«
اأّن �سي جني  للكثريين،  ب��دا     لذلك 
ب��ي��ن��غ ���س��ي��ج�����س��د، ل ���س��ي��م��ا يف الأم�����ر 
انفتاًحا  اأك��ر  �سيا�سة  الدبل�ما�سية، 
م��ن ���س��ل��ف��ه، ه��� ج��ي��ن��ت��او. اأ���س��ب��ح عام 
اأحد الأع�ساء الت�سعة للجنة   2007

 93 تعادل  عم�لت  لتلقيه  ب��الإع��دام 
ُح��ك��م عليه  ي����رو. وم��ع ذل���ك،  ملي�ن 
التنفيذ  تاأجيل  م��ع  عامني  بال�سجن 
اأن يق�سي عق�بة بال�سجن مدى  قبل 
احل���ي���اة. ك��م��ا ُح��ك��م ع��ل��ى ث��الث��ة من 
مقاطعات  يف  ال�سرطة  م�س�ؤويل  كبار 
بتهمة  �سديدة  �سجن  باأحكام  �سينية 
“ع�سابة”  اإىل  والنتماء  “الف�ساد” 

�س�ن ليج�ن.
   ح��ك��م الإع������دام م���ع ع��ام��ني تاأجيل 
زينه�ا.  ف�  على  اأي�سا  �سدر  التنفيذ 
مكافحة  يف  امل����ه����م  ال�����الع�����ب  ه�������ذا 
 2018 العدل بني  الف�ساد كان وزير 
يعادل  ما  بتلقي  اُتهم  وقد  و2020. 
نف�ص  ك���ر����س���اوى.  ي�����رو  م��ل��ي���ن   17
العق�بة على وانغ ليك، الذي يراأ�ص 
مقاطعة  يف  القان�نية  ال�س�ؤون  ق�سم 
ما  باختال�ص  اتهم  وال���ذي  جيانغ�س� 

يعادل 63 ملي�ن ي�رو.
لعزل  اأخ�������رى  ات���ه���ام���ات     وجت������ري 
ق�������ادة ع���ل���ى امل�������س���ت����ى ال�����ط����ن����ي اأو 
امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي. مت ف��ت��ح حتقيق 
ال�سناعة  وزي���ر  �سد  ملح�ظ  ب�سكل 
ياكينغ  �سياو  املعل�مات  وتكن�ل�جيا 
من  ط���رده  ومت  امل��ا���س��ي.  ي�لي�  حتى 

احلزب ب�سبهة الف�ساد.

م�ؤمتر ال�حدة ال�سماء
ال�سلطات  اآخ���ر، ت�ساعف     يف جم��ال 
ل�سمان  ج��ه���ده��ا  ح��ال��ًي��ا  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
الأمن ال�سامل ح�ل امل�ؤمتر الع�سرين 
مظاهرات  م�ساألة  امل�ساألة  تك�ن  -ل��ن 
اإجرامية.  ت��ع��ت��رب  اأخ�����رى  اأع���م���ال  اأو 
منذ ي�لي� املا�سي، يف املدن الرئي�سية 
لل�سرطة  اأوام����ر  ���س��درت  ال�����س��ني،  يف 
الأمنية  “املخاطر  يف  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق 
النقل  و���س��ائ��ل  يف  خا�سة  املحتملة”، 
 70 اأك��ر من  العام. مت القب�ص على 
األف “م�ستبه به جنائياً” دون اإعطاء 
وجهت  التي  التهم  عن  تف�سيل  اأدن��ى 

اإليهم.
   بالإ�سافة اإىل ذلك، مت الإعالن يف 2 
�سبتمرب عن حملة دامت ثالثة اأ�سهر 
الكاذبة  واملعل�مات  “الإ�ساعات  �سد 
الإدارة  وق���ال���ت  الإنرنت”.  ع��ل��ى 
ال�سيني  ال�سيرباين  للف�ساء  املركزية 
“بالجتماعات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ت���ل���ك  اإن 
وجه  على  يجب  الكربى”  ال�سيا�سية 
“ب�سرعة  عليها  الق�ساء  اخل�س��ص 

وبدقة«.
   وب����غ���������ص ال����ن����ظ����ر ع�����ن ك�����ل ه����ذه 
الح��ت��ي��اط��ات، م��ن امل��ح��ت��م��ل ج����ًدا اأن 
�سي  ل�سلطة  م��ع��ار���س��ة  ه��ن��اك  ت��ك���ن 
ال�سي�عي  احل����زب  داخ����ل  ب��ي��ن��غ  ج���ني 
ال�سيني. واأن هذه، ح�سب امل��س�عات 
جمم�عات  ع��ل��ى  ت���ق����م  وال�����ف�����رات، 
ال�سي�عي  احل��زب  اأع�ساء  من  معينة 

ال�سيني �سد اآخرين.
هناك  ال�سا�سع،  البلد  ه��ذا  مثل  ويف   
تعجبهم  ل  مقاطعات  ق��ادة  بالتاأكيد 
جًدا  مقّربني  ك��ان���ا  اأو  بكني  �سيطرة 
م��ن ال��ق��ادة ال��ذي��ن اأب��ع��ده��م �سي جني 

بينغ.
النقد  ف����اإن  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة     
وال���س��ت��ي��اء م����ج����دان ب��ال�����س��رورة يف 
وكل  ع�س�.  ملي�ن   90 ي�سم  هيكل 
فّن �سي جني بينغ يتمثل يف اإدارة تن�ع 
املعار�سات، والتي، ح�سب امل�سطلحات 
يف  “التناق�ص”.  ث��م��رة  امل��ارك�����س��ي��ة، 
ك��ل احل�����الت، م��ن امل��ح��ت��م��ل ج���ًدا اأنه 
بكل  القيام  �سيتم  ال��ق��ادم،  امل���ؤمت��ر  يف 
او  �سيء، �س�اء من قبل قيادة احل��زب 
ي�سمح  ل  حتى  احلا�سرين،  املندوبني 
لأي ا�سطراب بالظه�ر، وعلى العك�ص 

من ذلك، تقدمي اإجماع �سبه كامل.

ال�سيني،  ال�سي�عي  للحزب  الدائمة 
م�ستقبلي،  ع���ام  ك��اأم��ني  تعيينه  ومت 
وكان نادرا ما يتحدث ل��سائل الإعالم 
ال�سحفيني  اأم�����ام  وح���ت���ى  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
الأج����ان����ب. ب��ب�����س��اط��ة، ب���دا اأن����ه ميثل 
ال�سيا�سة.  ال�سخ�سيات  يف  جت��دي��دا 
مطربة  ل��ي���ان،  بنغ  زوجته  و�ساهمت 
م�سه�رة يف املن�عات ال�سينية، يف هذه 
ال�حيدة،  ابنته  كانت  بينما  ال�س�رة 
���س��ي م��ي��ن��ج��ز، امل����ل����دة ع���ام 1992، 
تدر�ص تاريخ الفن -حتت ا�سم م�ستعار 

-يف جامعة هارفارد الأمريكية.
   خالل فرة وليته الأوىل، من عام 
2017، مار�ص �سي  اإىل عام   2012
ال�سلطة  اأ�سكال  من  �سكاًل  بينغ  جني 
التي جتمع بني قدر من احلذر و�سكل 
من اأ�سكال ت�سّلب ال�سلطة. بداأ ب��سع 
ب� �سيالي حتت الإقامة اجلربية. اأدار 
مدينة-مقاطعة  ال�سابق  ال�زير  ه��ذا 
�سكانها  ع��دد  يبلغ  التي  ت�س�نغت�سينغ 
جتمع  اأك��رب  وه��ي  ن�سمة،  ملي�ن   32
ب���� �سيالي  ال�����س��ني. ك���ان  ���س��ك��اين يف 
على  ق�����ادرة  ق����ي���ة،  �سخ�سية  اآن�����ذاك 
ممار�سة تاأثري ق�ي والتغلب على �سي 
جني بينغ، غري ان اغتيال رجل اأعمال 
من  جعل  ت�س�نغت�سينغ  يف  بريطاين 
امل�سهد  من  واإق�سائه  ت�ريطه  املمكن 

ال�سيا�سي ال�سيني.
   مت جتديد وليته عام 2018، اأعلن 
مركزية  جلنة  خ��الل  بينغ،  جني  �سي 
 ،2023 ع��ام  اأن��ه   ، ال�سي�عي  للحزب 
بعد اأن مُي�سي ع�سر �سن�ات على راأ�ص 
ثالثة  رئا�سية  لفرة  �سيبقى  ال��ب��الد، 

ي��ج��ب ع��ل��ى وج���ه اخل�����س������ص تقييم 
حمالت مكافحة الف�ساد املتعددة التي 
مت اإطالقها منذ عام 2012. وت�سري 
م��ن ملي�ن  اأك���ر  اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات 
ال�سي�عي  احل���زب  ك����ادر  م��ن  ون�سف 
ال�����س��ي��ن��ي ق���د مت���ت م��ع��اق��ب��ت��ه��م لهذا 
تتعلق  م�ساألة  اإن��ه��ا  ر�سمًيا،  ال�سبب: 
“الذباب”،  و  “النم�ر”  مب��ع��اق��ب��ة 
ال��ك��ب��ري وال�����س��غ��ري ال��ف��ا���س��د. ومينح 
ه����ذا ���س��ي ج���ني ب��ي��ن��غ م��ي��زة احلفاظ 
بني  جيد  م�ست�ى  عند  �سعبيته  على 
ال�قت،  نف�ص  ويف  ال�سينيني.  ال�سكان 
التاأثري  خ�����الل  م����ن  ���س��ل��ط��ت��ه  ي���ع���زز 
جميع  من  امل�س�ؤولني  على  الع�س�ائي 
الأن������اع، اإداري�����ني اأو اق��ت�����س��ادي��ني، يف 

جميع اأنحاء البالد.
اأبرز     لي �سياومني، ه��� واح��د م��ن 
رئي�ص  ب���ال���ف�������س���اد:  الإدان���������ة  ح������الت 
اإدارة  �سركات  اأك��رب  اإح���دى  ه���ارون��غ، 
الأ�����س�����ل ال���ع���ام���ة، م��ت��ه��م ب��ت��ل��ق��ي ما 
�سكل  يف  ي�����رو  م��ل��ي���ن   215 ي���ع���ادل 
ر�ساوي، مت اإعدامه يف يناير 2021، 

بعد حماكمته.
   يف الآون��ة الأخ��رية، اأثناء التح�سري 
للم�ؤمتر الع�سرين، ازداد القمع ب�سكل 
كبري. مت اإلقاء القب�ص على �سخ�سيات 
اأحكام  و����س���دور  وحم��اك��م��ت��ه��ا  ق����ي���ة 
اُتهم  املا�سيني،  ال�سهرين  يف  بحقها. 
نائب وزير الأمن العام ال�سابق، �س�ن 
ليج�ن، ب� “عدم التحلي باملثل الأعلى 
و”ا�ستغالل من�سبه للتقدم  مطلًقا” 
على  جمرمني  وم�ساعدة  وظائفه  يف 
عليه  وُح��ك��م  العقاب”.  م��ن  الإف���الت 

فال  ب��اأك��م��ل��ه،  للحزب  ي���روق  ال�سلطة 
حتالف  اأدن��ى  ت�سكيل  اإىل  ي�سري  �سيء 
م���ن امل���ع���ار����س���ني ل���� ���س��ي ج���ني بينغ. 
ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ل ت���ج��د عنا�سر 
تدينه  ان  مي��ك��ن  وح�����س��اده  �سجّله  يف 
ملعار�سة  ح��اف��ز  مبثابة  وت��ك���ن  ب�سدة 

ع��ل��ى الأق����ل. مت��ت امل���اف��ق��ة ع��ل��ى هذا 
د�ست�ر  تعديل  يتطلب  ال��ذي  ال��ق��رار، 
2018 م��ن قبل  احل����زب، يف م��ار���ص 
امل�ؤمتر ال�طني لن�اب ال�سعب، ويجب 

اأن ي�سادق عليه امل�ؤمتر الع�سرين.
   ولئن لي�ص م��ن امل���ؤك��د اأن ب��ق��اءه يف 

رو�سيا يف اأوكرانيا.

مطر اإدانات
اأ�سبحت  امل������ؤمت�����ر،  اق�������راب  م����ع     
ترّكز خا�سة  بينغ  �سي جني  اأول���ي��ات 
ال�سينية.  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 

حازمة. رمبا كان الأمر يختلف، على 
بينغ  ج��ني  �سي  نفذ  اإذا  امل��ث��ال،  �سبيل 
تهديده مبهاجمة تاي�ان وف�سل. لكن 
ال�سيني  الالعب  يحر�ص  الآن،  حتى 
الأول على ع��دم الن��خ��راط يف عملية 
جربته  م��ا  ت�سبه  اأن  ميكن  ع�سكرية 

املوؤمتر الع�ضرون للحزب ال�ضيوعي ال�ضيني:

�شي جني بينغ �شاعة تقييم احل�شاد قبل فرتة ثالثة...!
•• الفجر -ريت�شارد اأرزت 

ترجمة خرية ال�شيباين
يعقد  عــاًمــا،  و�ضبعني  ثالثة  طيلة  ال�ضلطة  يف     
كل  بكني  يف  ــًرا  ــوؤمت م ال�ضيني  ال�ضيوعي  احلـــزب 
اأكتوبر،   16 ــد،  الأح يوم  وهكذا،  �ضنوات.  خم�س 

الجتماع  هذا  من  الع�ضرين  الن�ضخة  افتتاح  �ضيتم 
لن  لكن  ــام.  اأي ع�ضرة  ي�ضتمر  اأن  املقرر  ال�ضيا�ضي، 
ال�ضيا�ضية  التوجهات  مناق�ضة  مب�ضاألة  المر  يتعلق 

والقت�ضادية: فهذه الجتاهات ثابتة ا�ضال.
   ملا يقرب من ن�ضف عام، كان بع�س القادة قادرين 
على التعبري، بحذر واأثناء مداولت �ضرية يف الغالب، 

عن وجهات نظرهم حول اأداء احلزب والإجراءات 
التي ميكن اأن يتخذها.

رمبا مت الخذ يف العتبار ببع�س مالحظاتهم، ويف 
كل الحوال، مت ت�ضهيل العملية هذا العام من خالل 

اإمكانية احلوار عرب الإنرتنت.
اأعمال  جدول  حتديد  يتم  الغالب،  يف  ذلك،  ومع     

للمركزية  املارك�ضي  املــبــداأ  -با�ضم  املــوؤمتــر  ــذا  ه
الدميقراطية -من قبل قيادة احلزب.

ال�ضني  �ضتتبعه  الـــذي  ــط  اخل تطوير  مت  وهــكــذا 
من   ،2027 عام  عقده  املقرر  القادم،  املوؤمتر  حتى 
ال�ضيا�ضي، مب�ضاعدة كبار  املكتب  22 ع�ضًوا يف  قبل 

امل�ضوؤولني.

اإذا مل يكن متاأكدًا من اأن بقـاءه يف ال�ضـلطة ل يروق اجلميع، فمن امل�ضـتبعد جدًا اأن ُيرفـع �ضوت �ضـده خـالل املوؤمتر
ت�ضري التقديرات اإىل اأن اأكرث من مليون ون�ضف من كوادر احلزب ال�ضيوعي ال�ضيني قد متت معاقبتهم بتهمة الف�ضاد

احلزب ال�سي�عي ال�سيني يعقد م�ؤمتره الع�سرين يف ق�سر ال�سعب
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�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003815 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ني�ز ات�ص دي )م.م.ح( ذ.م.م. 99  
جمه�ل حمل الإقامة  

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

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

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003731 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ليلة القمر لتجارة القم�سة - م�ؤ�س�سة فردية رخ�سة جتاري 
عجمان رقم 34825 - جمه�ل حمل الإقامة 

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

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/5 م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003107 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد هارون حممد جميل اجلرن  
جمه�ل حمل الإقامة

الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/31 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية  الدع�ى رقم 
على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/11 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سامل يو�سف ح�سن �جلنابي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005020/ 

اإىل املحك�م عليه : �سامل ي��سف ح�سن اجلنابي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ مكتب �سامل خمي�ص اليماحي للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية ال�سارقة وميثله ال�سيد/ 
�سامل خمي�ص اليماحي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطل�ب  تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف 5850.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : تو�ضكا للتجارة العامة )�س ذ م م(  
العن�ان : مكتب رقم 901 - ملك ت��سكا للتجارة العامة - بردبي - اخلليج التجاري 
589499 رقم القيد  - ال�سكل القان�ين : ذات م�س�ؤولية حم��دودة ،  رقم الرخ�سة : 
بال�سجل التجاري : 1003276 مب�جب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل�ثق   2022/10/5 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مب�جب 
دبي بتاريخ 2022/10/5 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
704 ملك  ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات - �س ذ م م  العن�ان : مكتب رقم  املعني 
   : فاك�ص   04-2288982  : هاتف  دي���رة    - �سعيد  ب���ر   - الغيث  خلف  �سعيد  حممد 
تاريخ  من  ي�ماً  وذلك خالل )45(  الثب�تية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : فري�ضت ت�ضوي�س �ضبيد لتاأجري ال�ضيارات - ذ م م   
ال�سكل   - رم���ل  اأم   - دي��رة   - العقارية  دب��ي  م�ؤ�س�سة  12 ملك  رق��م  : م�ست�دع  العن�ان 
بال�سجل  القيد  رقم   883576  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�س�ؤولية حم��دودة   : القان�ين 
التجاري : 1489656 مب�جب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/4 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2022/10/4
ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات - �س ذ م م  العن�ان : مكتب رقم 704 ملك حممد 
�سعيد خلف الغيث - ب�ر �سعيد - ديرة  هاتف : 2288982-04 فاك�ص :   م�سطحباً 
ن�سر ت��اري��خ  م��ن  ي���م��اً   )45( خ���الل  وذل���ك  الثب�تية  والأوراق  امل�����س��ت��ن��دات  ك��اف��ة   م��ع��ه 

هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 70021
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات - �س ذ م م
العن�ان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - ب�ر �سعيد - ديرة  
هاتف : 2288982-04 فاك�ص :       مب�جب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة 
للتجارة  تو�ضكا  لت�سفية  اأع��اله  املذك�ر  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف 
العامة )�س ذ م م( وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/5 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/5 وعلى من لديه 
اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العن�ان املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات - �س ذ م م
العن�ان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - ب�ر �سعيد - ديرة  
هاتف : 2288982-04 فاك�ص :       مب�جب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاله لت�سفية فري�ضت ت�ضوي�س �ضبيد 
لتاأجري ال�ضيارات - ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/4 
2022/10/4 وعلى من لديه  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
الكائن بدبي على  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�ص 
العن�ان املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
 �إخطار عديل باإلغاء �لوكالة  
برقم �ملحرر 2022/0085507

اإع�الن ع�زل ب�ا�سطة الكاتب العدل
املعل�ن : حماد مبارك �سامل حممد بن عل�به - اإماراتي اجلن�سية

هاتف / 0505233220 - العن�ان : ال�سارقة - الرفاعة
املعلن اإليه : عدنان عب�د �سالح او �سجاع - �س�ري اجلن�سية ،

العن�ان : ال�س�ارق�ة - ال�س�ر - �سارع ابراهيم املدفع 118- بناية رقم 105 - �سقة 204
هاتف رقم : 0568253315

امل��س�ع : عزل من ال�كالة
العدل  الك�اتب  ال�س�ي�د  م�ن  عليه�ا  امل�س�دق  و   2014/11/17  : بتاري�خ  ل�ساحل�ك  املحررة  لل�كالة  اإ�س�ارة 
بال�سارق�ة برقم )SH20141117A65677( وعمال لن�ص امل�ادة : )955( من قان�ن املعامالت املدنية 

رقم : )5( ل�سنة : )1985( و املعدل بالقان�ن رقم : )1( ل�سنة : )1987( ، ل�ذلك :
فاإنني نعلمك مب�جبه بعزلك من ال�كالة امل�سار اإليه اأعاله اعتبارا من ي�م ت�سلمك هذا الإعالن ، 

فاإن كان لديك اأي اعرا�ص على ذلك يرجى اتباع ال�سب�ل الق�ان��ني�ة. 
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

�الإ�سهاد رقم : 2022/8478
��سهاد خا�س بوز�رة �ل�سحة جلنة �ملو�ليد و�لوفيات

طالب الإ�سهاد : من�سر على من�سر حممد - اجلن�سية : اليمن
بيانات ال�ساهدين :

ال�ساهد الأول : عبدالرحمن فريد �سالح هادى - اليمن اجلن�سية 
ال�ساهد الثاين : حممد خ�سر حممد �سالح - اليمن اجلن�سية

احلمد هلل وحده و ال�سالة و ال�سالم على من ل نبي بعده، فاإنه يف اخلمي�ص 17 من �سهر ربيع الأول �سنة 
القا�سي  ال�سيخ  اأزهري احلاج حممد  اأنا د.  2022 م لدى  اأكت�بر �سنة  13من �سهر  امل�افق  ه�   1444
�سرعاً  املعتربة  بحالته  وه�  اعاله  املذك�ر  ح�سر  ال�سخ�سية  الأح�ال  حمكمة   - الإبتدائية  دبي  مبحاكم 
وقرر قائاًل : اإنني اأرغب يف تغيري ا�سمي يف �سهادة ميالدي من )من�سر( اإىل )من�س�ر( وقد ورد خطاب من 
قن�سلية بالده بعدم املمانعه وطلب اثبات ذلك. و بناء على الطلب و بح�س�ر ال�ساهدين عبدالرحمن فريد 

�سالح هادى و حممد خ�سر حممد �سالح اأ�سدرنا هذا الإ�سهاد للعمل مب�جبه
الت�قيع
القا�سي / د. اأزهري احلاج حممد ال�سيخ

حماكم دبي

 حمكمة �الحو�ل �ل�سخ�سية

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
�إعلن بالن�سر

رقم )151134/2022(
مقدم من املنذر / ايج�ر ابرام�ف - ب�كالة املحاميني / حممد عبد اهلل العامري ون�ره احمد

�سد 
املنذر اليه : وايز ما�سر لتجارة اللكرونيات ملالكها �سلطان بن عبد اهلل بن �سليمان الراجحي

امل��س��ع / انذار عديل بتجديد عقد اليجار و�سداد القيمة اليجارية مبلغ وقدره /1،450،000 درهم للفرة من تاريخ 
بالن�س�ر  30/9/2023 تاريخ  اىل   1/10/2022

يف   162–0 رق��م  الأر����ص  على  الكائنة   BRM01 رق��م  الفيال  ال�سكني  لال�ستخدام  ا�ستاأجرت  اليها  امل��ن��ذر  اإن  حيث 
اجلزيرة رقم 2 من منطقة جمريا 2 يف م�سروع ب�لغاري اوتيل اأند ريزورت�ص مب�جب عقد ايجار م�ؤرخ يف 9/8/2021 
يبلغ  �سن�ي  ايجاري  وببدل   30/09/2022 بتاريخ  وتنتهي   1/10/2021 تاريخ  من  تبداأ  ايجارية  بفرة  وذل��ك 

تدفع مب�جب �سيك واحد. درهم   1،450،000
على  الكائنة   BRM01 رق��م  الفيال  للماأج�ر  اليجارية  القيمة  �سداد  ب�سرورة  اإليها  املنذر  بخطر  املنذر  ف��اإن  وعليه، 
الأر�ص رقم 0-162 يف اجلزيرة رقم 2 من منطقة جمريا 2 يف م�سروع ب�لغاري اوتيل اأند ريزورت�ص، للفرة من تاريخ 
30 ي�م من تاريخ اعالنكم بهذا  1،450،000 درهم خالل   / 30/9/2023 مبلغ وقدره  تاريخ  1/10/2022 اىل 
كافة  لتخاذ  اأ�سفني  �سن�سطر  فاإننا  واإل  ))�سكني((  لأجله  امل�ؤجر  للغر�ص  اإل  املاأج�ر  ا�ستعمال  بعدم  ويخطركم  الإن��ذار 
الإجراءات القان�نية ل�سمان حقنا يف املبلغ املطالب به، بالإ�سافة اىل اإخالء املاأج�ر وت�سليمه باحلالة التي كان عليه وقت 

التعاقد مع اإلزامكم بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
�علن مدعي عليه بالن�سر   

 يف �لدعوى رقم SHCFICIGRIPET2022/0006939، �لتظلم من �أمر على عري�سة 
املتحدة/  العربية  المارات  الزرع�ين  حممد  احمد  حمم�د  منرية   : عليه  املدعي  اإىل 

اجلن�سية، نعلمكم باأن املدعي �ساره وليد �س�كت علي ميني/ اجلن�سية،
قد اأقام الدع�ى املذك�رة اأعاله للمطالبة 0.0

املدنيه  البتدائية  املحكمة  الإحتادية،  ال�سارقه  اأمام حمكمة  لذا يجب عليكم احل�س�ر 
امل�افق 2022/10/25/، ال�ساعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع   tuesday
املحكمة  فاإن  عنكم  ين�ب  وكيل معتمد  اإر�سال  اأو  وم�ستندات، ويف حالة عدم ح�س�ركم 

�ستبا�سر الإجراءات القان�نية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2022/10/10 

حرر ب�ا�سطة امل�ظف
مركز �سعادة املتعاملني

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
 �علن بالن�سر

�إعـلن �سحيفة �لطعن رقم 963 /2022 
بوكالة �ملحامي / عبيد �ل�سام�سي

ال�ى / 1- حممد �سحادة ر�سيد ح�سني 
جت�اري  ل�يكن معل�م�اً ل�دي�كم ب�اأن احلك�م ال�س��تئناف رق��م 726/2022 
من  بالنق�ص  عليه  الطعن  مت  قد   21/06/2022 بتاريخ  ال�س�ادر 
طرف الطاعن / �سركة البراء ل�سناعة ال�سغال ، يف الطعن امل�سار اليه 
اعاله وعليكم اإيداع مذكرة بدفاعكم م�سف�عة ب�سند ت�كيل املحامي امل�كل 
عنكم وبامل�ستندات التي يرى تقدميها لدى مكتب اإدارة الدع�ى يف م�عد 

اأق�ساه خم�سة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العالن.
ليلى حممد �ل�سكيلي
مدير مكتب �د�رة �لدعوى

 �المار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملحكمة �الحتادية �لعليا

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
MOJAU_2022- 0094904 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معل�ما للجميع ب�ان : ال�سيد/حممد ن�ر العامل ن�ر ال�سالم اجلن�سية:بنغالدي�ص يرغب يف البيع والتنازل 
علي  مياه حممد مرتاز  �س�م�ن  ال�سيد/حممد  اإىل  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�سته  عن )50%( من 
البيع  يف  بنغالدي�ص  اجلن�سية  ال�سالم-  ن�ر  العامل  ن�ر  حممد  ال�سيد/  يرغب  وكذلك  بنغالدي�ص،  اجلن�سية   -
 - علي  حممد  مفيد  حممد  ال�سيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  من   )%50( عن  والتنازل 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  املتحركة(  اله�اتف  لتجارة  جهاز  )اف�سل  امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغالدي�ص  اجلن�سية 
الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )749419(،  تعديالت اأخرى : تغيري ال�سكل القان�ين للرخ�سة من )وكيل 
خدمات( اإىل )�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة(،  تغيري ال�سم التجاري للرخ�سة من )اف�سل جهاز لتجارة اله�اتف 
اإىل )اف�سل جهاز لتجارة اله�اتف املتحركة ذ.م.م(،  تغيري الن�ساط التجاري للرخ�سة من )ا�سالح  املتحركة( 
اله�اتف املتحركة، بيع اله�اتف املتحركة - بالتجزئة، بيع �سرائح اله�اتف اللكرونية - بالتجزئة( اإىل )بيع 
اله�اتف املتحركة - بالتجزئة، بيع �سرائح اله�اتف اللكرونية - بالتجزئة(، وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
MOJAU_2022- 0094905 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معل�م�ا للجميع باأن ال�سيد : حممد حميد احلق حممد عزيز احلق - اجلن�سية : بنغالدي�ص، 
عمران  حممد   : ال�سيد  اإىل  وذلك   )100%( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
باد�ساه مياه - اجلن�سية : بنغالدي�ص يف الرخ�سة امل�سماه )حممد حميد احلق ل�سيانة ال�سيارات ( 
تا�س�ست باأمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )612691( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
بال�سارقة، تعديالت اأخرى: • تغيري ال�سم التجاري من )حممد حميد احلق ل�سيانة ال�سيارات( اىل 

خدمات.  وكيل  )ور�سة منارة الن�ر ل�سيانة ال�سيارات( • تغيري 
�سان  2013 يف  ل�سنة  القان�ن الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ص 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 70555
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معل�ماً للجميع باأن ال�سيد : خالد حممد ح�سن حممد ال�سال الطنيجي - اجلن�سية : 
الإمارات ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : 
او�ستانى كل�دى بارب�زا - اجلن�سية : الهند يف الرخ�سة امل�سماه )النادي الوربي الريا�سي( 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )516253( رقم  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�ست 
القت�سادية بال�سارقة،  تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القان�ين من )م�ؤ�س�سة فردية( اىل 

)وكيل خدمات( ،  تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
MOJAU_2022- 0094686 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معل�ما للجميع باأن ال�سيد / حممد عمران ليت كبري احمد، اجلن�سية : بنغالدي�ص يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 33% وذلك اىل ال�سيد / حممد عثمان غنى احلاج 
ن�ر ال�سالم، اجلن�سية : بنغالدي�ص بالرخ�سة امل�سماه )ور�سة بحر احلديبية ل�سيانة ال�سيارات( 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )519088( رقم  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: ل ي�جد
2013 يف  ل�سنة  القان�ن الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سب�عني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
مذكرة �إعلن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
�أد�ء    �أمر   AJCFICICPL2022 /0003463 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحك�م عليه / ن�ا�ص عبداهلل كروبام فيتيل فيتيل
العن�ان : 9609968 

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/9/8 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدع�ى بالرقم اأعاله ل�سالح / خالد عبدالرحمن بالتايل : ناأمر املعرو�ص �سده 
بان ي�ؤدي للطالب مبلغا قدره ثمانية واربع�ن الفا وت�سعمائة درهما ف�سال عن 
الفائدة القان�نية امل�ستحقة ب�اقع 7% �سن�يا بدء من تاريخ اإفادة رف�ص البنك 
وحتى متام ال�فاء مع الزامه بالر�س�م وامل�سروفات. حكما قابال لال�ستئناف خالل 

املدة القان�نية 15 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
MOJAU_2022- 0088762 رقم �ملعاملة

�إخطار عديل بالوفاء
اإخطار عديل 

املخطر / املحامي الدكت�ر عدنان حممد احلمادي ب�سفته وكيال عن ال�سيد/ اأحمد �سيف خليفه ال�سام�سي - اإماراتي 
اجلن�سية  العن�ان : مكتب الدكت�ر عدنان حممد احلمادي للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية ال�سارقة ك�رني�ص البحرية 

056988881  : الهاتف  رقم  - كري�ستال بالزا - الطابق الثامن - مكتب 806 
اإمارة ال�سارقة، �سارع القا�سمية، بناية علي بالزا ،  اإليه : �سيف حممد علي خالد - اأردين اجلن�سية، العن�ان :  املخطر 

�سركة قمة الريادة  - رقم الهاتف : 065508280 - 0503131124
امل��س�ع : تكليف بال�فاء 

بالإ�سارة للم��س�ع اعاله ، وحيث اأنه نتيجة تعامل بينكم وبني م�كلنا تر�سد يف ذمتكم ل�ساحله مبلغ وقدره ع�سرون 
تاريخه   791921 ال�سيك رقم  املبلغ املر�سد ل�ساحله  اإماراتي )20000( درهم وقد حررمت عن ذلك  الف درهم 
2021/4/24 وامل�سح�ب على بنك اخلليج الأول، وبعر�ص ال�سيك على البنك امل�سح�ب عليه اأعيد ال�سيك دون �سرفه 
للمادة  واإعمال  بالكتابة،  وثابت  املقدار  ومعني  الأداء  حال  به  املطالب  املبلغ  اأن  وحيث  البنكي،  احل�ساب  اغالق  ب�سبب 
التنظيمية لقان�ن الإجراءات املدنية : على الدائن اأن يكلف املدين اأول بال�فاء يف ميعاد خم�سة  الالئحة  من   63/1
اأيام على الأقل. لذلك ، فاإننا نخطركم بال�فاء باإجمايل املبلغ وقدره ع�سرون )20000( درهم، خالل خم�سة اأيام واإل 

�ستتخد كافة الإجراءات القان�نية �سدكم ، 
بالوكالة عن املخطر 

املحامي الدكتور / عدنان حممد احلمادي 

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70392 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف �لتنفيذ رقم 1122/2020/207 تنفيذ جتاري
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 1799/2018 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )11444940.73 درهم( �سامال للر�س�م وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : بنك برودا - عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - ال�س�ق الكبري ، بناية بنك برودا - مقابل للعربة 
بالقرب من الدي�ان ، مكتب رقم 201 )مكاين : 2809195296(  

3-برول�جيك�ص   ، �سانا   �سينغ  نريمال  ك��ارو  2-باجليندر   ، به�جال   �سينغ  لل   -1  : اإعالنهم  املطل�ب 
���س��اروان �سينغ لل �سينغ به�جال   -5  ، 4-برول�جيك�ص )���ص ذ م م(   ، اإل تي )���ص ذ م م(  ك�م�سريف جي 
بتاريخ )2022/9/19(  الإبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   : الإع��الن  : منفذ �سدهم.  م��س�ع  - �سفته 
اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )11444940.73( درهم خالل 15 ي�م من تاريخ التبليغ واإل 
 3 66 منطقة اخلليج التجاري - مبنى اكزويكتيف باي - رقم املبنى :  18 رقم الر�ص  بيع العقار رقم 

والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ص املادة 295 من قان�ن الإجراءات املدنية.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2022/18537
املنذر :  بنك اب�ظبي التجاري  �ص م ع.

املنذر اإليه  :  ابيال�ص هار�سا �سريهار�سا   
نتيجة  دره��م   )138،474.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�����س��اط  ب�����س��داد  الإخ����الل 
خالل اأ�سب�ع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
اأب�ظبي( من ن�ع ) جيب جراند  على ال�سيارة رقم  ) 24056 / خ�س��سي /9/ 
�سريوكي   ( م�ديل )2020( _ ل�ن ) ابي�ص(    واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 70197
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2022/18397
املنذر :  بنك اأب�ظبي الأول )حاليا( بنك اب�ظبي ال�طنى )�سابقا( .

املنذر اإليه  :  فريده عيظه احمد �سامل.
نتيجة  دره��م   )103،870.80( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�سب�ع من تاريخ 
ال�سيارة رقم  ) 44761 / خ�س��سي /14/ اب�ظبي ( من ن�ع ) ه�ندا اك�رد  _ 
�سال�ن ( م�ديل )2018( _ ل�ن ) بيج( واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2022/18431
املنذر :  بنك اأب�ظبي الأول �ص م ع )حاليا( بنك اأب�ظبي ال�طني �ص م ع )�سابقا( .   

املنذر اإليه :  ا�سرف حممد الدريبي     
نتيجة  دره��م   )58،640.25( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�سب�ع من تاريخ 
ال�سيارة رقم  ) 54134 / خ�س��سي /13/ اأب�ظبي ( من ن�ع ) مازدا  3 _ �سال�ن 
( م�ديل )2014( _ ل�ن ) اأ�س�د(   واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197 �لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2022/18432
املنذر :  بنك اأب�ظبي الأول .

املنذر اإليه  :  ارون ل�ي�ص �سيجز   .
نتيجة  دره��م   )55،269.07( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�سب�ع من تاريخ 
ال�سيارة رقم  ) 30382 / خ�س��سي /11/ اب�ظبي( من ن�ع ) بي ام دبلي� 318   
_ �سال�ن( م�ديل )2018( _ ل�ن ) اأبي�ص( واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197
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املال والأعمال
دبي اجلنوب تعلن عن افتتاح ثالث مرفق لوج�شتي ل�شركة دي بي �شينكر

•• دبي -وام:

يركز  اأك��رب م�سروع تط�ير ح�سري   - دبي اجلن�ب  اأعلنت 
والعقارات  الل�ج�ستية  واخلدمات  الطريان  قطاعات  على 
DB Schenker ثالث  �سينكر«  “دي بي  افتتاح  - عن 
وذلك  الل�ج�ستية  املنطقة  يف  لها  �سخم  ل�ج�ستي  مركز 
الأو�سط  ال�سرق  الناجحة يف منطقة  �سمن م�سرية من�ها 
املدير  اأح��م��د  حم�سن   .. الفتتاح  ح�سر  اأفريقيا.  و�سمال 
التنفيذي للمنطقة الل�ج�ستية يف دبي اجلن�ب وكري�ستيان 
درينثني ع�س� جمل�ص الإدارة ل�س�ؤون النقل الربي وعق�د 
وكري�ست�فر  �سينكر”  ب��ي  “دي  يف  الل�ج�ستية  اخل��دم��ات 
واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  التنفيذي  املدير  �سميث 

امل��ت��ط���ر م�����س��دراً واح����داً جلميع  امل��رف��ق اجل��دي��د  و�سيك�ن 
لدول جمل�ص  ت�زيع  باعتباره مركز  الل�ج�ستية  املتطلبات 
التعاون لدول اخلليج العربية. ويتم التحكم بدرجة حرارة 
ا�ستيعاب  على  القادرة  الإجمالية  مب�ساحته  الثالث  املرفق 
حل�ل  و�سي�فر  الأوروب����ي  باملعيار  �سحن  من�سة  األ��ف   90
الب�سائع  ال�سناعات مبا يف ذلك تخزين  التخزين ملختلف 
بني  الإل��ك��رون��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  الت�سليم  وخ���دم���ات  اخل��ط��رة 
الت�سال  من  ال�ستفادة  عن  ف�ساًل  وامل�ستهلكني  ال�سركات 
وال���رب���ط ب�سكل م��ث��ايل ل��ن��ق��ل ال��ب�����س��ائ��ع ع��ن ط��ري��ق الرب 
على طابق ميزانني  اأي�ساً  املرفق  والبحر واجل�. ويحت�ي 
تبلغ م�ساحته 5،000 مر مربع، ومت ت�سميمه خ�سي�ساً 

ملختلف اأن�سطة اخلدمات ذات القيمة امل�سافة.

ل�س�ؤون  ال��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ج���اف  واأك�����  �سينكر”  ب��ي  “دي  يف 
خدمات العق�د الل�ج�ستية واإدارة �سل�سلة الت�ريد يف دي بي 
اإىل جانب عدد من كبار  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  �سينكر 
امل�س�ؤولني التنفيذيني من كال ال�سركتني. و�سي�فر النظام 
على  الكامل  الطلب  املن�ساأتني  �سطح  على  املثبت  ال�سم�سي 
الطاقة للم�ساحة البالغة 74 األف مر مربع من م�ساحة 
امل�ست�دعات و 5،000 مر مربع من مباين املكاتب ما ي�سهم 
يف ت�فري 4،000 طن من انبعاثات ثاين اأك�سيد الكرب�ن 
�سجرة.  األ���ف  من400  اأك���ر  زراع���ة  ي��ع��ادل  م��ا  اأي  �سن�ياً 
و�سي�فر مركز اخلدمات الل�ج�ستية اخل�سراء نظاماً بيئياً 
وجمم�عة  املجمركة  وغري  اجلمركية  للعمليات  م�ستداماً 
متكاملة من خدمات ال�سلع واخلدمات املخ�س�سة للعمالء. 

ك�ضفت عن نظام جديد لإدارة ال�ضاحنات يف جيتك�س دبي

»تبادل« ال�شعودية تعر�ض م�شتقبل خدمات املوانىء بالواقع املعزز

بقيمة 3.6 مليار درهم.. اأدنوك البحرية ُتر�شي عقد ا�شتئجار من�شتي حفر ذاتية الرفع على �شركة اأدنوك للحفر

تعاون بني )اإم دي �شي خلدمات اإدارة االأعمال( و �شركة اأمريكية 
لتوفي�ر حلول رقمي��ة قائم�ة على الذك�اء اال�شطناعي يف املنطقة

اأه����ّم ال��ع��م��ل��ي��ات الداخلية  دع���م ع��م��الئ��ن��ا ع��رب اأمت��ت��ة 
وال�ستفادة من اأحدث التقنيات واخلربات. كما نتطّلع 
وم�ساعدتها  الأ�سا�سية  ال�سركات  احتياجات  تلبية  اإىل 
على حتقيق النجاح على املدى الط�يل من خالل هذه 

ال�سراكة الالفتة.«
من جهته، قال ديني�ص �ساندرا ، نائب الرئي�ص التنفيذي 
 :Automation Anywhere ل�سركة  الإق��ل��ي��م��ي 
متكني  بهدف  �سي  دي  اإم  مع  �سراكة  اإق��ام��ة  ت�سعدنا   «
الأمتتة  وتعّد  ال��روب���ت��ات.  برامج  با�ستخدام  الأع��م��ال 
الذكية ركيزة اأ�سا�سية لتنفيذ م�سرية التحّ�ل الرقمي 
الأن�سطة  على  الركيز  للم�ظفني  تتيح  الناجح حيث 
املهام  اإمت���ام  م�س�ؤولية  للروب�تات  وت��رك  التحليلية 

املتكررة.«

•• اأبوظبي -وام:

الأعمال  اإدارة  خل���دم���ات  ���س��ي  دي  اإم  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
 Automation التابعة ملبادلة عن تعاونها مع �سركة
مقراً  املتحدة  ال�ليات  من  تتخذ  التي   Anywhere
يف  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  امل�ؤ�س�سات  ل��دع��م  ل��ه��ا، 
عّدة  ال��رق��م��ي يف جم���الت م�سركة  م�����س��رية حت��ّ�ل��ه��ا 

ت�سمل التم�يل وامل�ارد الب�سرية وامل�سريات.
اإم  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  النبهاين،  نا�سر  وق��ال 
“ ملتزم�ن بالريادة  اإدارة الأعمال:  دي �سي خلدمات 
املتقدمة  وامل����ارد  التكن�ل�جيات  ا�ستخدام  خ��الل  من 
املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  امل�ست�ى.  عاملية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
 Automation Anywhere ستتيح لنا �سراكتنا مع�

•• دبي-الفجر:

ال�سع�دية  ال�������س���رك���ة  ع���ر����س���ت 
اإلكرونياً  امل���ع���ل����م���ات  ل���ت���ب���ادل 
مل�ستقبل  من����������اذج  )ت���������ب���������ادل(، 
امل�انىء  يف  الل�ج�ستية  اخلدمات 
ال�اقع  تقنيات  عرب  وامل�ست�دعات 
املعزز وال�اقع الفرا�سي، خالل 
جيتك�ص  م��ع��ر���ص  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
غ����ل�����ب����ال امل����ق����ام يف م����رك����ز دب���ي 

التجاري العاملي .
كما عر�ست ال�سركة املتخ�س�سة يف 
ابتكار وتقدمي احلل�ل واخلدمات 
للقطاع  الذكية  واملالية  الرقمية 
الل�ج�ستي وقطاع الأعمال، نظاما  
لت�سهيل  ال�ساحنات  لإدارة  جديدا 
الل�ج�ستية  ال��ع��م��ل��ي��ات  وت��ف��ع��ي��ل 

داخل امل�انئ ال�سع�دية.
اأحدث  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  ويعتمد 
ت�سغيل  وحت�سني  لإدارة  التقنيات 
ال�ساحنات  دخ�ل وخروج  عمليات 
على منافذ حدود اململكة العربية 
الإج�����راءات  وت�سهيل  ال�����س��ع���دي��ة 
جلميع املعنيني من خالل من�سة 
م����ح���دة.  وي��ت��م م���ن خ���الل هذا 
النظام تتبع ال�ساحنات با�ستخدام 
ت��ق��ن��ي��ات ن���ظ���ام حت���دي���د امل����اق���ع 
العاملي )جي بي اأ�ص(، ومن خالل 
مع  اخل��دم��ات  وت��ك��ام��ل  التن�سيق 

املنطقة  تطلعات  لدعم  الت�سغيلي 
امل�ستمرة  ورح��ل��ت��ه��ا  الق��ت�����س��ادي��ة 
ويجمع  ال�����س��ام��ل��ة.  التنمية  ن��ح��� 
معر�ص جيتك�ص دبي نح� 5 اآلف 
اأك����رب واأه����م �سركات  ع��ار���ص م��ن 
والعاملية  الإق���ل���ي���م���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
من  احلك�مية  الهيئات  وممثلي 
اأك����ر  وي���ح�������س���ره  دول�������ة،   170
اأو  زائ���ر خمت�ص  األ���ف   100 م��ن 
مهتم بقطاع تقنية املعل�مات من 

خمتلف دول العامل.

اإع��������ادة ه��ن��د���س��ة الإج���������راءات  يف 
وحي�ية،  ���س��ل�����س��ة  رح��ل��ة  ل��ت�����س��ب��ح 
ن���ع��ي��ة يف قطاع  ن��ق��ل��ة  واإح�������داث 
وتخت�سر  وال���س��ت��رياد  الت�سدير 
ال������ق�����ت واجل�����ه�����د وامل������������ارد مع 
مبا  الأداء،  ج��������دة  م�������س���اع���ف���ة 
املرفق  ه�����ذا  ت���ط����ي���ر  يف  ي�����س��ب 
القت�سادية  للمنظ�مة  احلي�ي 
امل��ن��ط��ق��ة. وتهدف  وال��ت��ج��اري��ة يف 
لتي�سري  ال�������س���ع����دي���ة  )ت�����ب�����ادل( 
الأداء  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

وتتبع حركتها،  ال�ساحنات،  لعب�ر 
يف  ال�ستيعابية  قدرتها  وتنظيم 
امل�انئ با�ستخدام اأحدث التقنيات، 
الإل��ك��روين مع اجلهات  والربط 
واأمتتة  ال�����س��ل��ة،  ذات  احل��ك���م��ي��ة 
جميع امل�افقات وعمليات التحقق 
الالزمة، واإدارة منطقة العمليات.  
خالل  “تبادل”  ا�ستعر�ست  كما 
من  ع���دداً  جيتك�ص  يف  م�ساركتها 
امل�����ب�����ادرات امل��ب��ت��ك��رة يف الأع���م���ال 
ت�سهم  التي  الل�ج�ستي،  والقطاع 

اخلدمات  يف  واملعنيني  ال�����س��رك��اء 
الرئي�ص  وق������ال  ال���ل����ج�������س���ت���ي���ة.  
“تبادل”  ل�������س���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
م����اج����د ب����ن ف����ال����ح ال���ع���ت���ي���ب���ي اإن 
ابتكار  اإىل  دائماً  ت�سعى  “تبادل” 
لتط�ير  الرقمية  احلل�ل  اأف�سل 
اململكة،  يف  الل�ج�ستية  املنظ�مة 
الرقمي  التح�ل  ولتعزيز م�سرية 
رقمي  اق��ت�����س��ادي  م�ستقبل  ن��ح��� 
م�ستهدفات  مع  متا�سياً  م�ستدام، 
واأ�سار    .2030 ال�سع�دية  روؤي��ة 
اإدارة  “نظام  اأن  اإىل  ال��ع��ت��ي��ب��ي 
حتديد  على  ي�ساعد  ال�ساحنات” 
امل�انئ  ت����اج���ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
اململكة،  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  وامل���ن���اف���ذ 
اأف�سل  وتنفيذ  اإيجاد  يف  وي�ساهم 
الإقليمية  وامل��م��ار���س��ات  احل���ل����ل 
ورفع  ال�ساحنات  لإدارة  والعاملية 
الت�سغيلية  ال����ك����ف����اءة  م�����س��ت���ى 
لكل  امل�����ان����ئ  ال���ع���م���ل يف  ل���ن���ظ���ام 
�س�اء  العالقة  �ساحبة  الأط���راف 
خا�سة.  اأو  حك�مية  جهات  كانت 
ال�ساحنات”  اإدارة  “نظام  ويهدف 
اإىل تقليل مدة و�س�ل ال�ساحنات 
امل�انئ،  التخلي�ص يف  اإىل منطقة 
الت�سغيلية  ال��ك��ف��اءة  زي����ادة  واإىل 
وت�������س���ه���ي���ل اإج������������راءات ال����دخ�����ل 
من  وذل���ك  لل�ساحنات،  واخل����روج 
امل�سبقة  امل����اع���ي���د  ح��ج��ز  خ����الل 

وخربتها املتميزة يف جمال احلفر 
ممكنات اأ�سا�سية ت�ؤهلها للح�س�ل 
ع��ل��ى ع��ق���د ح��ف��ر مل�����س��اري��ع وا�سعة 
ل�������س���رك���ات م���ه���م���ة مثل  ال���ن���ط���اق 

“اأدن�ك البحرية«.

•• اأبوظبي-وام:

اأب�ظبي  ب�����رول  ���س��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
عن  اأم�������ص  “اأدن�ك”  ال���ط��ن��ي��ة 
مليار   3.6 بقيمة  ع��ق��د  ت��ر���س��ي��ة 
“اأدن�ك  دره���م م��ن خ���الل ���س��رك��ة 
“اأدن�ك للحفر”  على  البحرية”، 
وذل����ك ل���س��ت��ئ��ج��ار م��ن�����س��ت��ي حفر 
الالزمة  وامل��ع��دات  ت�سغيل  وف��ري��ق 

لإمتام عمليات احلفر.
ويدعم هذا العقد هدف “اأدن�ك” 
لتلبية  الإن��ت��اج��ي��ة  ال�سعة  ب��زي��ادة 
امل����ت����زاي����د على  ال���ع���امل���ي  ال���ط���ل���ب 
منخف�سة  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  م�����ارد 

النبعاثات.
للحفر”  “اأدن�ك  �سركة  وتعترب 
اأك��������رب ����س���رك���ة ح���ف���ر وط���ن���ي���ة يف 
ال�����س��رق الأو���س��ط م��ن حيث حجم 
اأ���س��ط���ل احل���ف���ارات. وي��ه��دف هذا 
اأ�سط�ل  من  ال�ستفادة  اإىل  العقد 
حفاراتها املتط�ر وقدراتها الفنية 
العالية لتمكني ال�ستغالل الأمثل 

مل�����ارد ال��ط��اق��ة ال��ب��ح��ري��ة يف دولة 
اإع�����ادة ت�جيه  الإم�������ارات. و���س��ت��ت��م 
%80 من قيمة العقد  اأك��ر من 
امل��ح��ل��ي م��ن خالل  اإىل الق��ت�����س��اد 
القيمة  لتعزيز  “اأدن�ك”  برنامج 
النم�  يدعم  مما  امل�سافة،  املحلية 
وال���ت���ن����ي���ع الق���ت�������س���ادي يف دول���ة 

الإمارات.
وق������ال ي���ا����س���ر ���س��ع��ي��د امل�����زروع�����ي، 
ال����رئ����ي���������ص ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����دائ����رة 
والإنتاج  وال��ت��ط���ي��ر  ال�ستك�ساف 
 :  - املنا�سبة  بهذه   - “اأدن�ك”  يف 
“يدعم هذا العقد جه�د “اأدن�ك” 
و�����س����رك����ائ����ه����ا ال����س���رات���ي���ج���ي���ني 
قيمة  اأق�����س��ى  لتحقيق  امل�����س��ت��م��رة 
والغاز  ال��ن��ف��ط  م�����ارد  م��ن  ممكنة 
منخف�سة النبعاثات وامل�ساهمة يف 
حيث  العاملي،  الطاقة  اأم��ن  �سمان 
العاملية  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ق���درات  ت�����س��ك��ل 
ممكنا  للحفر”  “اأدن�ك  ل�سركة 
امل�ساعي.  ه���ذه  لتحقيق  اأ���س��ا���س��ي��اً 
املحلية  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ت�����س��اه��م  ك��م��ا 

ال�س�ق  يف  رائ��دة  ربحية  وه�ام�ص 
ت�زيع  ���س��ي��ا���س��ة  ت�����س��ه��م يف مت��ك��ني 

الأرباح التدريجية«.
ومع تر�سية هذا العقد، ت�سل قيمة 
الت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي اأب��رم��ت��ه��ا �سركة 
و�سركاوؤها  البحرية”  “اأدن�ك 
ال�سراتيجي�ن مع �سركة “اأدن�ك 
القيمة من  زي��ادة  بهدف  للحفر” 
يف  البحرية  وال��غ��از  النفط  م����ارد 
 2022 اأب�ظبي خالل عام  اإم��ارة 
اإىل 21.84 مليار درهم “5.95 
حيث  اأمريكي”  دولر  م���ل���ي���ار 
من�سات  ت���ف��ري  ع��ق��د  ت��ر���س��ي��ة  مت 
حفر ذات��ي��ة ال��رف��ع وح��ف��ارات جزر 
وت�����ق�����دمي خ�����دم�����ات احل����ف����ر ذات 
درهم  مليار   5.58 بقيمة  ال�سلة 
اأمريكي”  دولر  م��ل��ي��ار   1.52“
يف  للحفر”  “اأدن�ك  �سركة  على 
اأعقاب  يف  وذل�����ك  اأك���ت����ب���ر،  ���س��ه��ر 
ت��ر���س��ي��ت��ه��م��ا عليها  ع��ق��دي��ن مت���ت 
بقيمة  املا�سي  اأغ�سط�ص  �سهر  يف 
 3.43“ دره����م  م��ل��ي��ار   12.59

هذا  عن  الناجتة  الكبرية  امل�سافة 
والتن�يع  ال��ن��م���  دع����م  يف  ال��ع��ق��د 
الق���ت�������س���ادي يف دول�����ة الإم�������ارات 
وت�جيهات  روؤي��ة  مع  يتما�سى  مبا 
قيادتنا الر�سيدة«. من جانبه قال 
ال�سيعري،  ع��ب��داهلل  عبدالرحمن 
اأدن�ك  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
هذه  م��ث��ل  “ُت�ساعدنا  ل��ل��ح��ف��ر: 
العق�د يف �سمان ا�ستمرار حتقيقنا 
تعزيز  ويف  وم�����س��ت��دام،  ق���ي  لنم� 
برنامج  ودع��م  مل�ساهمينا،  القيمة 
ت��سعة اأ�سط�ل حفاراتنا الطم�ح، 
الراأ�سمالية  نفقاته  ت�سكل  ال���ذي 
ال��ت��زام��ات��ن��ا، مما  م��ن  ج���زءاً مهماً 
العق�د  ه���ذه  مل��ث��ل  تنفيذنا  يجعل 
اأمراً ممكناً.« واأ�ساف :”كما متنح، 
متكني  عن�سر  باعتبارنا  مكانتنا 
اأدن�ك  اأه���داف  حتقيق  يف  رئي�سي 
الطم�حة لزيادة �سعتها الإنتاجية، 
فر�سة ق�ية للم�ستثمرين لتحقيق 
الأرباح،  يف  ومت�قع  م�ستدام  من��� 
ت��دف��ق��ات نقدية  ت���ف��ر  اإىل ج��ان��ب 

عام  بحل�ل  ي�مياً  برميل  ماليني 
الذاتي  الكتفاء  وحتقيق   2030
م��ن ال��غ��از ل��دول��ة الإم�����ارات، ومن 
“اأدن�ك  ���س��رك��ة  ت�����س��اه��م  ج��ه��ت��ه��ا 
حتقيق  يف  رئي�سي  ب���دوٍر  للحفر” 

امتالكها  امل�ساعي من خالل  هذه 
ذل����ك  يف  مب�����ا  ح�������ف�������ارات،   105
ذاتية  ب��ح��ري��ة  ح��ف��ر  م��ن�����س��ة   28
اأ����س���ط����ل احلفر  ال���رف���ع. ومي���ث���ل 
للحفر”  “اأدن�ك  ل�  التابع  الكبري 

مليار دولر اأمريكي” ل�ستئجار 8 
من�سات حفر ذاتية الرفع. وتدعم 
�سركة “اأدن�ك البحرية” م�ساعي 
“اأدن�ك” لزيادة �سعتها الإنتاجية 
 5 اإىل  لت�سل  اخل����ام  ال��ن��ف��ط  م��ن 

االقت�شاد تطلق املرحلة الثانية من »موطن ريادة االأعمال«»دو« و»م�شدر« تتعاونان لتاأ�شي�ض مركز متيز لتقنية اجليل اخلام�ض
لدع���م من��و وتو�ش���ع ال�ش���ركات ال�شغي��رة واملتو�ش��طة •• دبي -وام:

تعاون  اتفاقية  ت�قيع  عن  “دو”  اأعلنت 
يف  عاملياً  الرائدًة  م�سدر”،  “مدينة  مع 
امل�ستدامة،  وال��ت��ن��م��ي��ة  الب��ت��ك��ار  جم���ايل 
لتقنية  مت���ي���ز  م���رك���ز  وت���ط����ي���ر  ل���ب���ن���اء 
اجليل اخلام�ص يف مدينة م�سدر باإمارة 
التفاهم  م���ذك���رة  ت���ق��ي��ع  مت  اأب����ظ���ب���ي. 
خالل فعاليات معر�ص جيتك�ص جل�بال 
2022، الذي ت�سارك فيه دو حتت �سعار 
احلك�مية...ن�سنع  اجل���ه���ات  “متكني 
معكم ال�اقع الإماراتي” وت�ستعر�ص يف 
جناحها جمم�عة من العرو�ص التفاعلية 
والت��سيحية مبا يف ذلك اأحدث تقنيات 
وال�اقع  الأ�سياء  اإنرنت  مثل  امل�ستقبل 
وبل�ك  “امليتافري�ص”  وع����امل  امل���ع���زز 
القابلة  غ���ري  ال����رم�����ز  وت��ق��ن��ي��ة  ت�����س��ني 

لال�ستبدال والروب�تات.
جممع  م�سدر،  مدينة  م��ع  دو  وت��ت��ع��اون 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط���ي��ر امل��ع��ت��م��د ال���ح��ي��د يف 

وتفعيل  لتط�ير  التفاقية،  ه��ذه  اإط��ار  يف  لالبتكار،  ال��رائ��دة  وال�جهة  اأب�ظبي 
اأو  التحتية  البنية  ب��ني  جتمع  وال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة،  امل��دي��ن��ة  لأن��ظ��م��ة  ج��دي��دة  من�سة 
الذكية لتقدمي م�ست�ى غري م�سب�ق  والتطبيقات  وامل�سركة  املفت�حة  البيانات 

من اخلدمات عالية القيمة.
املدينة  باأنظمة  والتحكم  للقيادة  متقدم  مركز  تط�ير  اأي�ساً  امل�سروع  وي�سمل 
اإىل جانب مركز متيز لتقنية اجليل اخلام�ص يتم فيه عر�ص جمم�عة  الذكية 
من التقنيات ذات الكفاءة العالية. و�سي�ؤدي ذلك اإىل تعزيز الكفاءات الت�سغيلية 
لإدارة مدينة م�سدر وحت�سني ج�دة حياة املقيمني وال�سياح. وتعزز هذه ال�سراكة 
مكانة دو ونهجها ال�سامل لتعزيز البتكار مبا يتما�سى مع اأجندة ال�ستدامة التي 

•• دبي-وام:

امل�سروع  الأعمال”،  ري��ادة  “م�طن  من  الثانية  املرحلة  القت�ساد  وزارة  اأطلقت 
ال�طني املتكامل والفريد من ن�عه لتط�ير بيئة ال�سركات ال�سغرية واملت��سطة 
وامل�ساريع الريادية يف دولة الإمارات، والذي يق�م على اأكرب �سل�سلة �سراكات بني 

القطاعني احلك�مي واخلا�ص.
ت�ستهدف املرحلة الثانية من امل�سروع تط�ير اأدوات تنمية ثقافة وممار�سات ريادة 
الأعمال يف الدولة، وفتح قن�ات جديدة لل��س�ل اإىل الفر�ص اأمام رواد الأعمال، 
ودعم ممكنات النم� لدى امل�ساريع النا�سئة وامل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة مبا 
العاملية،  اإىل  و���س���ًل  الإم���ارات  دول��ة  من  انطالقاً  اأعمالها  ومن���  ت��سعها  يعزز 
وذل���ك ب��ال�����س��راك��ة وال��ت��ع��اون م��ع جم��م���ع��ة وا���س��ع��ة ومتنامية م��ن ال�����س��رك��اء يف 
القطاعني العام واخلا�ص مبا فيها حا�سنات الأعمال و�سناديق التم�يل وغرف 
الإطالق  وعاملياً. وجاء  واإقليمياً  املرم�قة حملياً  واملنظمات  وال�سركات  التجارة 
يف مركز   ”2022 “جيتك�ص غل�بال  42 من معر�ص  ال��دورة  فعاليات  خالل 
املري، وزير القت�ساد،  العاملي، بح�س�ر معايل عبد اهلل بن ط�ق  التجاري  دبي 

وال�سركاء ال�سراتيجيني للم�سروع.
ال��ي���م ف�ساًل ج��دي��داً يف تط�ير  امل���ري: ند�سن  ب��ن ط���ق  وق��ال معايل عبد اهلل 
منظ�مة ريادة الأعمال يف دولة الإمارات باإطالقنا املرحلة الثانية من م�سروع 
اأ�سا�سية يف جه�د حك�مة دولة  ال��ي���م رك��ي��زة  ب��ات  ال��ذي  الأع��م��ال  ري���ادة  م�طن 
باأف�سل  ورفدها  الدولة  يف  النا�سئة  ال�سركات  وتط�ير ومتكني  لدعم  الإم��ارات 
املحلي  ال��ن��اجت  من���  يف  م�ساهمتها  وزي����ادة  ع��امل��ي��اً،  املتبعة  وامل��م��ار���س��ات  الأدوات 
الناجحة  الريادية  امل�ساريع  ا�ستقطاب  يف  املح�ري  دوره  اإىل  اإ�سافة  الإج��م��ايل، 
وال�سركات ال�اعدة لتتخذ من الدولة مقراً لها، مبا يعزز مكانة الإمارات ك�جهة 
واأ���س��اف معاليه  والب��ت��ك��ار.  ل��الإب��داع  مف�ساًل  الأع��م��ال، وم�طناً  ل��ري��ادة  عاملية 
الأوىل  املرحلة  خ��الل  كبرية  جن��اح��ات  حتقيق  الأع��م��ال  ري���ادة  م�طن  ا�ستطاع 
�سملت تقدمي دعم يقدر بنح� 20 ملي�ن درهم مقدم لرواد الأعمال وال�سركات 
النا�سئة من قبل �سركاء امل�سروعمن القطاع اخلا�ص، ودعم نح� 1000 م�سروع 

حددتها دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
املناخي  للحياد  ال�سراتيجية  واملبادرة 

.2050
و قال فهد احل�ساوي الرئي�ص التنفيذي 
يف دو اإن ت�سكيل مالمح امل�ستقبل ي�ستند 
الت�سغيلية  ال��ن��م��اذج  اب��ت��ك��ار  اإع�����ادة  اإىل 
تعزيز  خ��الل  م��ن  وتط�يرها  لالأعمال 
وت��اأ���س��ي�����ص من�سات  ال��ت��ع��اون��ي��ة  اجل��ه���د 
على  وال���ق���درة  ب��امل��رون��ة  تت�سم  م��ب��ت��ك��رة 
دعم  يف  ي�ساهم  مب��ا  ال��ت��ح���لت  م�اكبة 
الرقمي.  ال��ت��ح���ل  ل��دف��ع عجلة  روؤي��ت��ن��ا 
ال���ت���ع���اون م���ع م��دي��ن��ة م�سدر  وي�����س��رن��ا 
اجليل  لتقنية  ال��ت��م��ي��ز  م��رك��ز  لإن�����س��اء 
اخل���ام�������ص، وال�������ذي ���س��ي�����س��اع��دن��ا على 
التقنيات  من  متن�عة  حمفظة  تط�ير 
للعي�ص  ت�جهاتنا  ت��دع��م  الأداء  ع��ال��ي��ة 
خالل  م���ن  ات�����س��اًل  اأك����ر  م�ستقبل  يف 
ت���ظ��ي��ف ال��ف��ر���ص والإم���ك���ان���ي���ات التي 
ي�فرها م�سروع املدينة الذكي. وت�ستند 
م�سدر  مدينة  يف  الذكية  املدينة  روؤي���ة 
تدريجي  م�سار  خالل  من  ملم��سة  اإيجابية  حت���لت  لتحقيق  متكامل  نهج  اإىل 
قابل للتط�ير، بالإ�سافة اإىل جمم�عة من الأطر واملعايري املتقدمة التي ت�ساهم 
يف حت�سني كفاءة التكاليف وتعزيز م�ست�يات املرونة. و�ستعمل دو من خالل هذا 
اإنرنت الأ�سياء عاملية امل�ست�ى لت�فري روؤية متكاملة  املركز على ت�سخري تقنية 
وت�سهيل  دع��م  اإىل  بالإ�سافة  م�سدر،  مدينة  اأ�س�ل  ا�ستدامة  تعزيز  ط��رق  ح���ل 
التنب�ؤية،  والتحليالت  والأداء  الأ�س�ل  اأداء  قيا�ص  مثل  العمليات  من  جمم�عة 
اإىل جانب تقدمي روؤى متط�رة لدرا�سة وحتليل العمليات الرقمية وتقييمها على 
و�سال�سة  ج���دة  تعزيز  يف  املطاف  نهاية  يف  ال�سراكة  هذه  و�ست�سهم  متقدم.  نح� 

العمليات يف مدينة م�سدر، ما ي�ؤدي اإىل حت�سني م�ست�ى اخلدمات.

التي  واملت��سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  ال�سركات  اآلف من   5 اأك��ر من  اأ�سل  من 
برامج �سممت   10 اإط��الق  اإىل  اإ�سافة  الأعمال،  ري��ادة  ب�ابة م�طن  �سجلت يف 
 50 مع  التعاون  كذلك  امل�سروع،  من�سة  يف  امل�سجلني  الأع��م��ال  ل��رواد  خ�سي�ساً 
جامعة و90 مدر�سة بهدف اإعداد جيل متمكن من مهارات ريادة الأعمال وقادر 

على دخ�ل ال�س�ق مبق�مات ق�ية وم�ستدامة.
وتابع معاليه: متثل املرحلة الثانية ا�ستكماًل لهذا النجاح املتميز ومتا�سياً مع 
الإم��ارات وفق  لدولة  القت�سادي اجلديد  النم�ذج  �سهده  الذي  الكبري  التط�ر 
ين�سجم  ومبا  وابتكاراً،  ومرونة  ا�ستدامًة  اأك��ر  ليك�ن  الر�سيدة،  قيادتها  روؤي��ة 
معاليه  2071، م�سرياً  الإم��ارات  مئ�ية  م�ستهدفات اخلم�سني وحم��ددات  مع 
اإىل اأن امل�ستهدفات التي يتبناها م�طن ريادة الأعمال هي م�ستهدفات طم�حة 
نا�سئة  �سركة   8000 من  لأك��ر  الدعم  تقدمي  مقدمتها  ويف  امل��دى،  وط�يلة 
اأكر  وحت���ي��ل  ال��دول��ة  يف  واملت��سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  م��ن  ري���ادي  وم�����س��روع 
القت�ساد  وزارة  واأن   ،2031 عام  بحل�ل  )ي�نيك�رن(  مليارية  �سركة   20 من 
ما�سية، بالتعاون مع �سركائها، يف ت�فري كافة الأدوات واخلربات الالزمة التي 
الدولة  يف  الأع��م��ال  رواد  ومت��ك��ني  واملت��سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  من���  ت�سمن 
العاملية. ومن  اإىل  اأعمالهم وو�س�لها  اأن�سطة  ات�ساع  اأم��ام  املع�قات  كافة  واإزال��ة 
مظلة  الأعمال”ت��سيع  “ريادة  م���ط��ن  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  ت�سهد  اأن  امل��ق��رر 
على  وطنية  جهات  مع  جديدة  وتفاهمات  �سراكات  لت�سمل  القائمة  ال�سراكات 
تطلعات  مع  يت�افق  مبا  للحدود،  عابرة  واأخ��رى  واملحلي،  الحت��ادي  امل�ست�يني 
امل�سروع واأهدافه ال�سراتيجيةالطم�حة، ومنها �سقل مهارات وممار�سات ريادة 
وت��سع  ودع��م من�  الأعمال  رواد  اأم��ام  قن�ات جديدة  وفتح  الدولة،  الأعمال يف 
اأعمالهم يف الأ�س�اق العاملية. و�ست�سمل مبادرات وبرامج املرحلة الثانية اإطالق 
12 برناجماً جديداً ترفد رواد الأعمال واأ�سحاب ال�سركات ال�سغرية واملت��سطة 
اأعمالهم  باأف�سل اخلربات والأدوات الرقمية واحلل�ل التم�يلية الالزمة لنم� 
الدول  اإن�ساء فروع ومكاتب لل�سركات يف  العاملية، وتدعم  املمار�سات  اأف�سل  وفق 
امل�ستهدفة والأ�س�اق اخلارجية، وتقدمي الأ�سعار التناف�سية لهم للح�س�ل على 

اخلدمات وتنمية الأعمال.
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املال والأعمال
مليار درهم اأ�شول امل�شارف االإ�شالمية بنهاية يوليو املا�شي  603.7

مليار درهم ت�شرفات عقارات دبي اأم�ض  2.1
•• دبي-وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي اأم�ص اأكر من 
2.1 مليار درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 401 مبايعة بقيمة 1.69 
مليار درهم منها 28 مبايعة لالأرا�سي بقيمة مليار درهم و373 مبايعة 

لل�سقق والفلل بقيمة 687.26 ملي�ن درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 600 ملي�ن درهم يف منطقة نخلة 
جمريا  نخلة  منطقة  يف  دره��م  ملي�ن   207 بقيمة  مبايعة  تليها  جمريا 
تليها مبايعة بقيمة 25 ملي�ن درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن 

را�سد.
عدد  حيث  من  املناطق  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  منطقة  وت�سدرت 
وتلتها منطقة  درهم  ملي�ن   110 بقيمة  مبايعات   5 �سجلت  اإذ  املبايعات 
احلبية اخلام�سة بت�سجيلها 5 مبايعات بقيمة 9 ماليني درهم وثالثة يف 

احلبية الرابعة بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 21 ملي�ن درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 ملي�ن 
درهم مبنطقة منخ�ل كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 ملي�ن درهم 
يف منطقة جممع دبي لالإ�ستثمار الثاين واأخريا مبايعة بقيمة 10 ماليني 

درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد.

من  التايل  اجليل  من  ال�ستفادة 
لتعزيز  اجل���دي���دة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
جه�د البداع والبتكار. ومتا�سياً 
مع اخلطط والت�جهات ال�طنية 
مركز  ���س��ي�����س��اه��م  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
البتكار ال�سحابي يف تقدمي فر�ساً 
التعاون  ل��ل�����س��رك��ات  ت��ت��ي��ح  ه��ام��ة 
واخلا�ص  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ع 
امللحة  للتحديات  احلل�ل  لإيجاد 
اأفكار  واختبار  ي�اجه�نها،  التي 
اآليات  م���ن  ب��ال���س��ت��ف��ادة  ج���دي���دة 
اأم�����������ازون ل���الب���ت���ك���ار واخل�������ربات 
ال���ت���ي متتاز  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
يف  �سريفي�سز،  وي���ب  اأم�����ازون  ب��ه��ا 
�ست�ساهم يف تر�سيخ مكانة  خط�ة 
دول��ة الإم����ارات يف ع��امل الأعمال 
وال�سناعات القائمة على البتكار 

والتكن�ل�جيا«. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  الآن  ال�سركات  ب��اإم��ك��ان  اأ�سبح 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
املبتكرة  احل��ل���ل  اأف�����س��ل  ت��ط���ي��ر 
التي  املختلفة  التحديات  ملعاجلة 
اآليات  ب��ا���س��ت��خ��دام  ي���اج��ه���ن��ه��ا 
الب��ت��ك��ار واأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات من 
التي  ���س��ريف��ي�����س��ز  اأم��������ازون وي����ب 
وت�سخري  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ت�سجع 
ثقافة  ل���ت���ع���زي���ز  ال���ت���ك���ن����ل����ج���ي���ا 
�سبكتها  ع���رب  والب���ت���ك���ار  الب�����داع 
ال���ع���امل���ي���ة م����ن م����راك����ز الب���ت���ك���ار 
املراكز  ه��ذه  تهدف  اإذ  ال�سحابية، 
القطاعني  م�ؤ�س�سات  متكني  اإىل 
الأفكار  و�سع  من  واخلا�ص  العام 
ب�سرعة  واخ���ت���ب���اره���ا  اجل����دي����دة 
من  البتكار  منهجية  با�ستخدام 

النم�  رئي�سي يف دفع عجلة  بدور 
خمتلفة،  ���س��ن��اع��ي��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
العاملة  ال�سركات  جميع  ون��دع��� 
مركز  من  لال�ستفادة  اأب�ظبي  يف 
لالبتكار  �سريفي�سز  ويب  اأم��ازون 
ال�سحابي لر�سيخ ثقافة التفكري 
حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  الإب���داع���ي 

التقدم والرفاه للجميع«. 
اأب�ظبي  مكتب  من  كل  و�سينظم 
ويب  اأم���ازون  و�سركة  لال�ستثمار 
تعريفية مبركز  �سريفي�سز ج�لة 
نهاية عام  ال�سحابي عند  البتكار 
اجل�لة  ه����ذه  وت���ه���دف   ،2022
القيمة  على  ال�س�ء  ت�سليط  اإىل 
العك�سي  اأم������ازون  ل��ن��ه��ج  ال��ك��ب��رية 
العمل  اإن  البتكار، حيث  لتحقيق 
ال��ع��ك�����س��ي ي�����س��اع��د ال�������س���رك���ات يف 
التعرف واعتماد اأف�سل ممار�سات 

ع����ن حتديد  ف�������س���اًل  الب����ت����ك����ار، 
التعديالت والتحديثات التي من 
ال�سركات،  باأعمال  الرتقاء  �ساأنها 
وا�سراتيجيات  روؤى  وت��ط���ي��ر 
الأعمال  نتائج  وت�سريع  البتكار 

الإيجابية.
ف�يت�سيك  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  وم�����ن 
ب���اج���دا، م��دي��ر ال��ق��ط��اع ال���ع���ام يف 
ال�����س��رق الأو���س��ط واأف��ري��ق��ي��ا لدى 
“يعك�ص  اأم��ازون ويب �سريفي�سز: 
ال�سحابي  البتكار  مركز  اإط���الق 
بها  يتمتع  التي  امل�سركة  الروؤية 
كل من مكتب اأب�ظبي لال�ستثمار 
واأم����������ازون وي�����ب ���س��ريف��ي�����س��ز. يف 
ال��ذي نعمل فيه على دعم  ال�قت 
ال�����س��رك��ات وت�����س��ري��ع حت���ل��ه��ا اإىل 
فقد حر�ص  ال�سحابية،  اخلدمات 
على  لال�ستثمار  اأب���ظ��ب��ي  مكتب 

اأم���ازون  اأم�����ازون. ويحظى م��رك��ز 
ويب �سريفي�سز لالبتكار ال�سحابي 
اجل���دي���د يف اأب����ظ���ب���ي ب��دع��م من 
اأب�ظبي لال�ستثمار بهدف  مكتب 
ت�سريع جه�د تط�ير التكن�ل�جيا 
التح�يلية التي ت�ساهم يف حت�سني 
اإمكانيات  وت���ق���دم  احل���ي���اة  ج�����دة 

اقت�سادية جديدة لل�سركات. 
ومي��ث��ل ه���ذا ال��ت��ع��اون ب��ني مكتب 
اأب�ظبي لال�ستثمار واأمازون ويب 
لثالثة  مي��ت��د  وال����ذي  �سريفي�سز 
�سن�ات، ا�ستمراراً للتعاون الناجح 
ل���دف���ع عجلة  امل����ؤ����س�������س���ت���ني  ب����ني 
اأب�ظبي،  يف  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح����ل 
والذي �سهد اإطالق �سركة اأمازون 
خدمات  ملنطقة  �سريفي�سز  وي��ب 
ال�سرق  يف  بياناتها  ملراكز  جديدة 
ويب  اأم����ازون  “منطقة  الأو���س��ط 

واخل��ا���ص يف  ال��ع��ام  القطاعني  يف 
ويب  اأم����ازون  تعترب  اإذ  اأب���ظ��ب��ي، 
���س��ريف��ي�����س��ز ك�����اح����دة م����ن اأك����ر 
ال�����س��رك��ات اب���داع���اً واب���ت���ك���اراً على 
�ست�ستفيد  حيث  ال��ع��امل،  م�ست�ى 
اأب�ظبي  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�����س��رك��ات 
البتكار  مم���ار����س���ات  اأف�����س��ل  م���ن 
البتكار  م��رك��ز  ب��ه��ا  ال��ت��ي مي��ت��از 
التحديات  مل����اج���ه���ة  ال�����س��ح��اب��ي 
املختلفة واختبار الأفكار اجلديدة 
اإمكانية  املركز  و�سيتيح  واملبتكرة. 
البتكار  اآل����ي����ات  اإىل  ال��������س����ل 
املتقدمة  التكن�ل�جية  واخلربات 
ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا اأم��������ازون ويب 
تط�ير  يف  ل��ل�����س��روع  ���س��ريف��ي�����س��ز 
ح��ل���ل م��ب��ت��ك��رة ب��ال���س��ت��ف��ادة من 
املتقدمة  ال�����س��ح��اب��ي��ة  ال����ق����درات 
عبد  اهلل  ع��ب��د  وق�����ال  ل��ل�����س��رك��ة. 

الأو�سط  ال�����س��رق  يف  ���س��ريف��ي�����س��ز 
برنامج  واإط����الق  الإمارات”   –
ال�سحابية.  امل�����ه�����ارات  ت����دري����ب 
و���س��ي��ع��م��ل م���رك���ز اأم���������ازون ويب 
ال�سحابي  ل��الب��ت��ك��ار  ���س��ريف��ي�����س��ز 
على دع��م تط�ير الب��ت��ك��ارات من 
 1.5 اإىل  ي�سل  م��ا  ت�فري  خ��الل 
�سكل  على  اأم��ري��ك��ي  دولر  ملي�ن 
اأر�سدة ترويجية خا�سة بابتكارات 
اأمازون ويب �سريفي�سز على مدار 
ت�سريع  ب���ه���دف  ����س���ن����ات  ث���الث���ة 
على  امل�ؤ�س�سات  وم�ساعدة  النتائج 
ت��ط���ي��ر احل��ل���ل ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
تزخر  التي  ال�اعدة  النم�  فر�ص 

بها اإمارة اأب�ظبي.
وي����ه����دف م����رك����ز اأم�����������ازون وي���ب 
ال�سحابي  ل��الب��ت��ك��ار  ���س��ريف��ي�����س��ز 
والبتكار  الب��داع  ثقافة  لر�سيخ 

العام  امل���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي  ال��ع��زي��ز 
بالإنابة ملكتب اأب�ظبي لال�ستثمار 
مكتب  “يهدف  امل��ن��ا���س��ب��ة:  ب��ه��ذه 
اأب���ظ��ب��ي ل��ال���س��ت��ث��م��ار م��ن خالل 
جلب مركز اأمازون ويب �سريفي�سز 
اأب�ظبي  اإىل  ال�سحابي  لالبتكار 
ودول��ة الإم��ارات، اإىل تعزيز قدرة 
ال�����س��رك��ات ع��ل��ى ال����س���ت���ف���ادة من 
ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة وال��ت��ع��ام��ل مع 
التحديات املختلفة، اإذ ي�يل املركز 
ل��ت��ط���ي��ر احلل�ل  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة 
املبتكرة، وميثل دفعة ق�ية لتنمية 
منظ�مة التكن�ل�جيا يف اأب�ظبي، 
فيها  العاملة  ال�����س��رك��ات  وت��زوي��د 
ب��الأدوات ال�سحيحة التي متكنها 
ال�سريع.  وال��ت��ط���ر  ال��ت��ح���ل  م��ن 
الفقري  ال���ع���م����د  الب���ت���ك���ار  ي��ع��د 
الأع���م���ال، وي�سهم  ري����ادة  ل��ق��ط��اع 

مكتب اأبوظبي لال�شتثمار يطلق مركز اأمازون ويب �شريفي�شز لالبتكار ال�شحابي لت�شريع وترية تطوير التكنولوجيا التحويلية

ح�سة  مقابل  ال��دول��ة،  يف  امل�سريف  اجلهاز  اأ�س�ل  من   82.7% نح� 
الئتمان  اإج��م��ايل  وو���س��ل   .17.3% البالغة  الإ���س��الم��ي��ة  امل�����س��ارف 
امل�سريف للبن�ك التقليدية اإىل 1.461 تريلي�ن درهم بنهاية ي�لي� 
ال�دائع  زادت  فيما   ،5.8% بن�سبة  �سن�ي  اأ�سا�ص  على  بزيادة  املا�سي 
بنهاية  دره��م  تريلي�ن   1.701 اإىل  التقليدية  البن�ك  يف  امل�سرفية 

ي�لي� املا�سي بنم� على اأ�سا�ص �سن�ي بن�سبة 14.4%.
وارتفع اإجمايل ا�ستثمارات البن�ك التقليدية اإىل 391.3 مليار درهم 
الأوراق  درهم يف  229.3 مليار  ب�اقع  املا�سي، م�زعة  ي�لي�  بنهاية 
املالية التي متثل دي�ن على الغري �سندات الدين ، و114 مليار درهم 
دره��م يف  ال�ستحقاق و13.6 مليار  تاريخ  �سندات حمف�ظة حتى  يف 

الأ�سهم، و34.4 مليار درهم ا�ستثمارات اأخرى.

درهم يف نهاية ي�لي� املا�سي بزيادة على اأ�سا�ص �سن�ي بن�سبة 2.3% 
على  زاد  فيما   ،2021 ي�لي�  يف  دره��م  مليار   387.6 نح�  مقابل 
دره��م يف  395.4 مليار  بنح�  %0.3 مقارنة  بن�سبة  �سهري  اأ�سا�ص 
اأ�سهر الأوىل  ال�سبعة  املا�سي، وارتفع خالل  ال�سابق عليه ماي�  ي�ني� 
من العام اجلاري بن�سبة %3.52 مقابل نح� 383 مليار درهم يف 

نهاية دي�سمرب من العام املا�سي.
بن�سبة  �سهري  اأ�سا�ص  على  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  ال���دائ��ع  وارتفعت 
امل��ا���س��ي مقارنة  ي���ل��ي���  ن��ه��اي��ة  دره���م يف  م��ل��ي��ار   431 اإىل   0.07%
على  زادت  فيما  عليه،  ال�سابق  ي�ني�  يف  دره��م  مليار   426.8 بنح� 
اأ�سا�ص �سن�ي بنح� %1 مقارنة بنح� 426.8 مليار درهم يف ي�لي� 

.2021

واأو�سحت الإح�ساءات اأن اإجمايل ا�ستثمارات البن�ك الإ�سالمية و�سل 
 64.1 96.4 مليار درهم يف نهاية ي�لي� املا�سي، م�زعة ب�اقع  اإىل 
و19.3  ال�ستحقاق،  ت��اري��خ  حتى  حمف�ظة  �سندات  يف  دره��م  مليار 
مليار درهم يف الأوراق املالية التي متثل دي�ن على الغري �سندات الدين 
و2.7 مليار درهم يف الأ�سهم، و10.3 مليار درهم ا�ستثمارات اأخرى.

اإجمايل  و�سل  ال��دول��ة،  يف  العاملة  التقليدية  البن�ك  �سعيد  وعلى 
بزيادة  املا�سي  ي�لي�  نهاية  يف  دره��م  تريلي�ن   2.886 اإىل  اأ�س�لها 
تريلي�ن   2.635 بنح�  مقارنة   9.5% بن�سبة  �سن�ي  اأ�سا�ص  على 
درهم يف نهاية ي�لي� 2021، وبارتفاع %5.7 خالل ال�سبعة اأ�سهر 
الأوىل من العام اجلاري مقارنة بنح� 2.73 تريلي�ن درهم يف نهاية 
التقليدية على  البن�ك  الإح�ساءات، ت�ستح�ذ  املا�سي. ووفق  دي�سمرب 

•• اأبوظبي-وام:

 603.7 اإىل  الدولة  يف  العاملة  الإ�سالمية  امل�سارف  اأ�س�ل  ارتفعت 
امل�سرف  اإح�سائيات  اأح��دث  وفق  املا�سي،  ي�لي�  نهاية  دره��م يف  مليار 

املركزي.
اأ�س�ل امل�سارف الإ�سالمية  اأن  اإح�سائيات امل�سرف املركزي،  واأظهرت 
زادت خالل ال�سبعة اأ�سهر الأوىل من العام اجلاري بنح� 13.4 مليار 
درهم اأو ما ن�سبته %2.3 مقارنة بنح� 590.3 مليار درهم يف نهاية 
 0.92% بن�سبة  �سن�ي  اأ���س��ا���ص  على  زادت  بينما   ،2021 دي�سمرب 

مقارنة بنح� 598.2 مليار درهم يف ي�لي� 2021.
مليار   396.5 اإىل  الإ�سالمية  للم�سارف  امل�سريف  الئتمان  وارتفع 

اقت�شادية عجمان وموؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي 
اخلريية يطلقان املرحلة الثانية من مبادرة »جتوري«

•• عجمان -وام: 

عجمان  اق����ت���������س����ادي����ة  اأط����ل����ق����ت 
وم�ؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي 
اخلريية املرحلة الثانية من مبادرة 
“جت�ري” لدعم الأيتام املتعففني 
م�سروعهم  ف��ت��ح  يف  وم�����س��ان��دت��ه��م 
اخل�����ا������ص م�����ن خ������الل رخ�������س���ة “ 

•• دبي- وام: 

املالية  الأوراق  هيئة  ا�ستعر�ست 
وال�سلع يف “اأ�سب�ع جيتك�ص للتقنية 
2022” بدورته ال� 42، عدداً من 
وم�ساريعها  الإلكرونية  اأنظمتها 
التي �سممت بهدف ت�سهيل الأعمال 
ب�سكل  املتعاملني  احتياجات  وتلبية 
الدكت�رة  �سعادة  واأو�سحت  رئي�ص. 
الرئي�ص  ال�����س���ي��دي  ب��ط��ي  م����رمي 
“امل�ساركة  اأن  للهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
من   -2022 جيتك�ص  معر�ص  يف 
الرقمية  احل��ك���م��ة  من�سة  خ���الل 
لت�سليط  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���س��ة  ت��ع��د   -
والإمكانيات  امل�����ارد  ع��ل��ى  ال�����س���ء 
بها  تتمتع  التي  والن�عية  التقنية 
عامة،  بالدولة  احلك�مية  اجلهات 
ال��ت��ي تبذلها  ب��اجل��ه���د  وال��ت��ع��ري��ف 
هيئة الأوراق املالية وال�سلع خا�سة 
مبا  الإلكرونية  بالبيئة  لالرتقاء 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ويدعم  ي���ع���زز جت���رب���ة 
ال��ب��ن��ي��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة م���ن خالل 
يف  املمار�سات  اأف�سل  على  الط��الع 
جمال التح�ل الرقمي، عالوة على 
ت�ظيف التقنيات الذكية مبا ي�سهم 
املت�سارعة  املتغريات  مع  التكيف  يف 
جمال  يف  امل�ستقبلية  وال��ت��ح��دي��ات 
الأ����س����اق امل��ال��ي��ة وت��ق��دمي خدمات 
وال�سركات  للم�ستثمرين  ن���ع��ي��ة 

املدرجة واملرخ�سة«.
بهذا  م�ساركتها  يف  الهيئة  وت��رك��ز 

لالندماج  لالأيتام  الأم��ل  �ستعطي 
ممار�سة  خ����الل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  يف 
اأنه  اإىل  لفتا  التجارية  اأن�سطتهم 
امل�ؤ�س�سة  قبل  م��ن  التن�سيق  �سيتم 
جميع  وت�����ف����ري  الأي�����ت�����ام  ل����دع����م 
بالبدء  اخل���ا����س���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
مب�������س���اري���ع���ه���م، وت���ب���ن���ي اأف���ك���اره���م 

وم�ساريعهم التجارية.

قال �سعادة طارق عبد اهلل الع��سي 
مدير عام م�ؤ�س�سة حميد بن را�سد 
اخلريية اإن هذه املبادرة تهدف اإىل 
التابعني  امل���اط��ن��ني  الأي���ت���ام  م��ن��ح 
النعيمي  را�سد  بن  حميد  مل�ؤ�س�سة 
اخلريية فر�سة للدخ�ل اإىل قطاع 
�سريكنا  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الأع����م����ال 
عجمان،  اقت�سادية  ال�سراتيجي 
املكف�لني  لأ���س��ر  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
دخل  م�سدر  فتح  و  امل�ؤ�س�سة  ل��دى 
ي��دع��م��ه��م يف ح��ي��ات��ه��م، وي��ق��ل��ل من 
وي�فر  الإم����ارة  يف  البطالة  ن�سبة 

لهم احلياة الكرمية.
املبادرة  ه����ذه  اأن  ال��ع������س��ي  واأك�����د 

امل�ساريع  تنمية  ق�سم  يقدمها  التي 
وبرنامج  وامل��ت������س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ل��دع��م  ت��ع��زي��ز 
تدريب  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا  وامل��ت������س��ط��ة، 
الأيتام على عمل درا�سات اجلدوى 

اخلا�سة مب�ساريعهم.
اقت�سادية  اأن  احل����م����راين  واأك������د 
امل�ساريع  با�ستدامة  تهتم  عجمان 
دورية  ت��ق��اري��ر  عمل  �سيتم  وعليه 
والت�س�يق  امل�ساريع  لهذه  ومتابعة 
ق��ن���ات��ه��ا املختلفة  ل��ه��ا م��ن خ���الل 
ل����ل����ت����اأك����د م������ن ت�����ط������ر امل���������س����روع 
�ساحب  وا����س���ت���ف���ادة  وا����س���ت���دام���ة 
جانبه  من  الرخ�سة.  من  امل�سروع 

امل�ستدامة وج�دة احلياة للمجتمع 
مع  ال�������س���راك���ات  اأن  اإىل  م�������س���ريا 
واخلريية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل���ؤ���س�����س��ات 
متبادلة  منافع  وحتقق  جداً  هامٌة 
ال�سراتيجية،  الأه������داف  ت��دع��م 
ون���ح���ُن ف����خ�����رون ب�����س��راك��ت��ن��ا مع 
م�ؤ�س�سة حميد بن را�سد اخلريية، 
الأ�سر  لدعم  ال�ستعداد  اأمت  وعلى 
امل��ت��ع��ف��ف��ة والأي����ت����ام، وامل�����س��ارك��ة يف 
يف  وامل�ساهمة  املجتمعية  امل��ب��ادرات 

حتقيق الرفاهية للمجتمع.
“ �سيتم دعم الأيتام لبدء  واأ�ساف 
خالل  م��ن  ال��ت��ج��اري��ة  م�ساريعهم 
التدريبية  ال��������دورات  اإع���ط���ائ���ه���م 

ريادة ملزاولة الن�ساط من املنزل “ 
الذي ي�ساهم يف فتح باب دخل لهم 

ي�ساعدهم يف �س�ؤون حياتهم.
وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ح��ر���س��اً من 
اجل���ه���ت���ني ع���ل���ى دع������م الأه���������داف 
عجمان  لإم�������ارة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
امل�ستدامة وامل�ساهمة يف رفع ج�دة 
احلياة. وقال �سعادة عبداهلل اأحمد 
احلمراين مدير عام دائرة التنمية 
عجمان  اقت�سادية  اإن  القت�سادية 
للم�س�ؤولية  ك��ب��رياً  اهتماماً  ت���يل 
اأحد  م��ن  تعترب  ح��ي��ُث  املجتمعية 
التنمية  لتحقيق  الهامة  اأهدافها 

العمل  ان��ت��اج��ي��ة  ورف����ع  امل���ظ��ف��ني 
بالإ�سافة  الجتماعية  وامل�����س��ارك��ة 
تطبيق���ات  ا���س��ت��خ��دام  ت�سهيل  اإىل 
ت�فر  ب��ه��ا،  كما  املرتبطة  الأع��م��ال 
لالأنظمة  م���ح��دة  ق��اع��دة  امل��ن�����س��ة 
ال��ه��ي��ئ��ة وتتيح  امل�����س��ت��خ��دم��ة داخ����ل 
الأنظمة  م���ن  ع���دد  وب���ن���اء  ت��ط���ي��ر 
تفاعل”  “من�سة  وتعد  امل�ستقبلية. 
ل���الع���راف بقيمة  م��ث��ال��ي��اً  م��ك��ان��اً 
عمل امل�ظفني وجه�دهم، كما يتم 
ا�ستخدامها مل�ساركة ق�س�ص جن����اح 
البارزة  والإجن�����������������ازات  امل���ظ��ف��ني 
للمنا�سبات  ال����ت����ه����اين  وت����ق����دمي 
ي�ؤدي  مما  للم�ظفني  الجتماعية 

لرفع الروح املعن�ية.

- نظام “مر�ضال«..
م�ساركتها  خ��الل  الهيئة  وتك�سف 
ن���ظ���ام امل����را�����س����الت الإل���ك���رون���ي���ة 
ت�سميمه  مت  وال����ذي  “مر�سال”، 
امل�ستخدمني  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
وتعزيز مبادئ ال�ستدامة يف العمل 
م���ن خ���الل ال������س���ل اإىل ب��ي��ئ��ة ل 
باملرا�سالت  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ورق���ي���ة 
النظام  ..واأب����رز م��ا مييز  الإداري����ة 
اأنه يتيح اإعداد مناذج غري حمدودة 
ل��ل��م��را���س��الت ب��ك��اف��ة اأن����اع���ه���ا مع 
اإم��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��خ��دام��ه م���ن خالل 
ي��دع��م اللغتني  اأن����ه  ال��ه��ات��ف، ك��م��ا 
مع  ويرتبط  والجنليزية  العربية 

الأنظمة امل�ستخدمة بالهيئة.

اخل���دم���ات ال���س��ت��ب��اق��ي��ة مب���ا يلبي 
احتياجات وت�قعات املتعاملني.

- من�ضة تفاعل..
“من�سة  ك��ذل��ك  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ع��ر���ص 
داخلي  نظام  تعترب  التي  تفاعل” 
التطبيقات  م�����ن  ع�������دد  ي���ج���م���ع 
وامل�����زاي�����ا ل��ت��ع��زي��ز ال���ت����ا����س���ل بني 

امل��ق��دم��ة م��ن قبل  طلبات اخل��دم��ة 
العتبار  ب��ع��ني  اأخ�����ذاً  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 
نظره  ووج�����ه�����ة  ال���ع���م���ي���ل  رح����ل����ة 
يتيح  ك���م���ا  اخل����دم����ة،  ب������اإج������راءات 
النظام اإىل جانب ذلك ربط الهيئة 
ب�سركائها ال�سراتيجيني واجلهات 
املحلية ذات ال�سلة بالأ�س�اق املالية، 
ع����دد من  ت����ف���ري  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

اخلدمات والت�سريعات.

- الإدارات الفنية..
للجمه�ر  ال���ه���ي���ئ���ة  وت�����س��ت��ع��ر���ص 
وه����   SCA CORE ن����ظ����ام 
الفنية  ل������الإدارات  امل���ح��د  ال��ن��ظ��ام 
بهدف  ت�سميمه  مت  ال��ذي  بالهيئة 
ومتابعة  ت��ق��دمي  ع��م��ل��ي��ات  ت�سهيل 

ك����ذل����ك ال����ع����دي����د م�����ن ال���ب���ي���ان���ات 
ال����ت����ي ت����ه����م خم���ت���ل���ف الأط����������راف 
املالية،  الأوراق  ب���اأ����س����اق  امل��ع��ن��ي��ة 
الت�سريعات  ق�ائ�������م  فيه����ا  مب��ا 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  بالهيئة،  اخل��ا���س��ة 
منها  متع����ددة  خل�سائ�ص  ت�فريه 
امل�ستجيب الآيل والدرد�س�������ة احلية 
وخ�سائ�ص البحث التلقائي لدلي����ل 

اأنظمة   4 ع���ر����ص  ع���ل���ى  احل������دث 
ت�سميمها  مت  اإلكرونية  ومن�سات 
م�ستهدفاتها  م�����ع  ان���������س����ج����ام����اً 
تعزيز  اإىل  الرامية  ال�سراتيجية 
متعاملني  م����ن  امل��ج��ت��م��ع  ����س���ع���ادة 
اخلدمات  ت�سمل  و�سركات،  واأف���راد 
الإلكروين  م�قعها  يقدمها  التي 
بها،  ي��ت��م��ي��ز  ال���ت���ي  واخل�������س���ائ�������ص 
وال��ن��ظ��ام امل���ح��د ل�����الإدارات الفنية 
 ”SCA CORE“ ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
و”من�سة تفاعل” ونظام املرا�سالت 

“مر�سال«.

- املوقع الإلكرتوين..
تق�م الهيئة، �سمن من�سة احلك�مة 
م�قعها  ب��ا���س��ت��ع��را���ص  ال���رق���م���ي���ة، 
اللكروين الذي مت ت�سميمه مبا 
يت�افق مع اأف�سل املعايري املتبعة..

امل���ق��ع الإل��ك��روين حلقة   ويعترب 
الهيئة  ب����ني  ال���رئ���ي�������س���ة  ال��������س���ل 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني وال����ذي����ن ي��ت��ي��ح لهم 
النظام  اإىل  ال������س���ل  خ��الل��ه  م��ن 
خلدمات  امل��خ�����س�����ص  الإل����ك����روين 
للمتعاملني  امل�قع  وي�فر  الهيئة. 
دلياًل للخدمات لت�سهيل و�س�لهم 
ي�سمن  مب��ا  امل��ط��ل���ب��ة  للمعل�مات 
عند  �سل�سة  جتربة  على  ح�س�لهم 
ك��م��ا يعر�ص  ب���اخل���دم���ات،  ال��ت��ق��دم 

االأوراق املالية تعر�ض 4 اأنظمة ومن�شات الكرتونية مبتكرة يف جيتك�ض غانا  ي��ق��ر���ض  اأوف���ي���د   
لدعم  دوالر  مليون   20
الريفية التنمية  م�شاريع 

•• فيينا -وام: 

للتنمية  الأوب�������ك  ����س���ن���دوق  ق����دم 
بقيمة  قر�سا  “اأوفيد”،  الدولية 
20 ملي�ن دولر اإىل جمه�رية غانا 
الثانية من م�سروع  املرحلة  لدعم 
التنمية الريفية املتكاملة، وتعزيز 
القت�سادية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة، و���س��د ال��ف��ج���ة بني 
ويف  واحل�سرية.  الريفية  املناطق 
ال�سندوق يف  �سادر عن مقر  بيان 
اأكد  فيينا،  النم�ساوية  العا�سمة 
اخلليفة  احل��م��ي��د  ع��ب��د  ال���دك���ت����ر 
م���دي���ر ع����ام اأوف����ي����د، اأه���م���ي���ة دعم 
اأنه  واأو�سح  املتكامل،  غانا  برنامج 
ي�ساهم يف زيادة الإنتاجية والدخل 
فر�ص  ويخلق  الريفية  املناطق  يف 
قدرة  م��ن  ويح�سن  ج��دي��دة  ع��م��ل 
ي�ساعد  ب�����س��ك��ل  ال�����زراع�����ة،  ق���ط���اع 
النم�  وحت���ف���ي���ز  ا����س���ت���دام���ة  ع���ل���ى 
الفقر،  م���ن  واحل����د  الق��ت�����س��ادي 
الجتماعية  الآث���ار  مع  والتعاطي 
والقت�سادية ال�سلبية الناجمة عن 

وباء ك�رونا امل�ستجد.
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لتجارة  ع��امل��ي��اً  م��رك��زاً  دب��ي  مكانة 
م���ع روؤيته  ي��ت��م��ا���س��ى  امل���ا����ص ومب����ا 
تدفقات  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
وت�سهيلها  ج������دي������دة  جت������اري������ة 
الإم��ارة وحتت�سن  وت�جيهها نح� 
من�ساأة  اأك��رب  للما�ص  دب��ي  ب�ر�سة 
ل���س��ت�����س��اف��ة م��ن��اق�����س��ات امل���ا����ص يف 
 1150 من  اأك��ر  بت�اجد  العامل 
�سركة عاملية واإقليمية متخ�س�سة 
يف جتارة املا�ص والأحجار الكرمية 
املُ�سجلة  ل��ل�����س��رك��ات  ت����ف���ر  ح��ي��ث 
واخلرباء بنية حتتية متطّ�رة من 
الطراز العاملي مدع�مة مبحفظة 
امل��ن��ت��ج��ات واخلدمات  م��ن  وا���س��ع��ة 
التجارية  التدفقات  بهدف حتفيز 
متينة  اأ�����س���������ص  م������ن  ان�����ط�����الق�����اً 

وم�ث�قة. 

وزارة املالية ت�شارك يف االجتماع امل�شرتك
 لوزراء املالية والزراعة �شمن جمموعة الع�شرين

•• ابوظبي-الفجر: 

الجتماع  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  ���س��ارك��ت 
املالية  ل���������زراء  الأول  امل�������س���رك 
والزراعة �سمن جمم�عة الع�سرين 
)G20(، والذي عقد حتت رئا�سة 
اإندوني�سيا للمجم�عة يف وا�سنطن، 
الجتماعات  ه��ام�����ص  ع��ل��ى  وذل�����ك 
والبنك  النقد  ل�سندوق  ال�سن�ية 
الدوليني. وناق�ص الجتماع ق�سايا 
تعزيز  و����س���ب���ل  ال����غ����ذائ����ي،  الأم�������ن 
ال��ت��ع��اون ال���دويل مل���اج��ه��ة حتديات 
والتغلب  ال���غ���ذاء  وا���س��ت��دام��ة  اأم����ن 

عليها.
حممد  معايل  الجتماع  يف  و���س��ارك 

بن هادي احل�سيني وزير دولة لل�س�ؤون املالية، اإ�سافة اإىل عدد من وزراء 
املالية وال��زراع��ة من ال��دول الأع�����س��اء، وال���دول امل��دع���ة، وممثل�ن عن 
املنظمات الدولية مثل البنك الدويل ومنظمة الأغذية والزراعة لالأمم 

املتحدة )الفاو(.
وخالل مداخلته يف الجتماع، اأعرب معايل حممد بن هادي احل�سيني 
لهذه  قيادتها  على  الع�سرين  ملجم�عة  اإندوني�سيا  لرئا�سة  �سكره  عن 
وزراء  ب��ني  والتن�سيق  التعاون  تعزيز  اإىل  وال��ه��ادف��ة  الطم�حة  امل��ب��ادرة 
“تلتزم دولة الإم��ارات العربية املتحدة  املالية والزراعة. وقال معاليه: 
مب�ا�سلة دعمها للجه�د العاملية املبذولة لتعزيز الأمن الغذائي العاملي، 
مبادرة  املتحدة،  ال�ليات  مع  وبالتعاون  م���ؤخ��راً،  الدولة  اأطلقت  حيث 
الب��ت��ك��ار ال���زراع���ي للمناخ ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��دع��م دويل وا���س��ع م��ن جهات 

حك�مية وغري حك�مية.«
واأ�سار معاليه اإىل اأن “مبادرة البتكار الزراعي للمناخ” تهدف اإىل زيادة 
واملقاومة  واملبتكرة  امل�ستدامة  العاملية  الغذائية  النظم  يف  ال�ستثمارات 
الدورة  بحل�ل  وذل���ك  دولر  م��ل��ي��ارات   8 اإىل  امل��ن��اخ��ي،  التغري  لع�امل 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط���راف  ال��دول  مل�ؤمتر  والع�سرين  ال�سابعة 

لتغري املناخ )COP27( يف �سرم ال�سيخ مب�سر.

5 حماور ويعترب  Factory® من 
ت�سنيع  ح���ل  اأول  داف��ن�����س��ي  ن��ظ��ام 
املا�ص اخلام  ق��ادر على حت�يل  اآيل 
غ�س�ن  يف  فريدة  ما�ص  قطع  اإىل 
من  دافن�سي  نظام  وي��زي��د  �ساعات 
ما�سة  كل  من  امل�ستخرجة  القيمة 
اإعادة ا�ستخدام رقائق  حيث ميكن 
م��ن �سقلها  ب��دًل  املقط�عة  امل��ا���ص 
طرق  يف  �سائع  ه���  كما  وفقدانها 

ت�سنيع املا�ص التقليدية. 
افُتتحت املن�ساأة بح�س�ر جمم�عة 
من كبار ممثلي مركز دبي لل�سلع 
اأيه  اإ����ص  �سين�فا  و�سركة  امل��ت��ع��ددة 
مبن فيهم اأحمد بن �سليم الرئي�ص 
التنفيذي الأول واملدير التنفيذي 
ملركز دبي لل�سلع املتعددة وبرين�لد 
والرئي�ص  امل�ؤ�س�ص  ريت�سرزهاغن 

•• دبي-وام:

 - املتعددة  لل�سلع  دبي  مركز  اأعلن 
املنطقة احلرة الرائدة على م�ست�ى 
حلك�مة  التابعة  وال�سلطة  العامل 
ال�سلع  ب���ت���ج���ارة  امل��خ��ت�����س��ة  دب�����ي 
“�سين�فا  و���س��رك��ة  وامل�������س���اري���ع-.. 
املتخ�س�سة  ال�س�ي�سرية  اأيه”  اإ�ص 
يف ت�فري الأنظمة املتقدمة لقطع 
بالليزر  الكرمية  والأح��ج��ار  املا�ص 
ان�سمام  ع��ن  امل���اء  ب�سغط  امل���ج��ه 
ال�سركات  جم��ت��م��ع  اإىل  ���س��ي��ن���ف��ا 
افتتاحها  عرب  املركز  يف  الأع�ساء 
لت�سنيع  ج����دي����دة  اآل����ي����ة  م���ن�������س���اأة 
املا�ص يف برج املا�ص.  وي�سم مركز 
�سين�فا  ل�سركة  اجلديد  الت�سنيع 
 DaVinci Diamond نظامي 

و�سعادة  �سين�فا  ل�سركة  التنفيذي 
العام  ال��ق��ن�����س��ل  اإي���غ���م���ان  ف���ران���ك 
باو�ص  وي����رغ  دب��ي  يف  ال�س�ي�سري 
رئي�ص وحدة اأعمال املا�ص يف �سركة 

�سين�فا اإ�ص اأيه. 
دولة  اإن  ���س��ل��ي��م  ب���ن  اأح���م���د  وق����ال 
 2021 الإم��ارات اأ�سبحت يف عام 
اأك�������رب م����رك����ز ل���ل���م���ا����ص اخل�������ام يف 
ال����ع����امل وم�����ع ت�����س��ج��ي��ل ت������داولت 
بقيمة 19.8 مليار دولر اأمريكي 
للما�ص اخلام وامل�سق�ل يف الن�سف 
الأول من عام 2022 مت�سي دبي 
لت�سبح  ال�����س��ح��ي��ح  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
للما�ص  ال���رائ���د  ال��ت��ج��اري  امل���رك���ز 
افتتاح  اأن  م�ؤكداً  اأي�ساً..  امل�سق�ل 
املن�ساأة اجلديدة املتط�رة �سي�فري 
�ستك�ن  ج��دي��دة  ت�سنيع  خ��دم��ات 

مكماًل ق�ياً ل�سناعة املا�ص يف دولة 
الإمارات مما يعزز مكانتها كمركز 

عاملي رائد لتجارة املا�ص. 
وت���ف��ر امل��ن�����س��اأة اجل��دي��دة خدمات 
امل���ا����ص اخل�����ام مب���ا يف ذلك  ق��ط��ع 
وقطع  امل�����ا������ص  اأ�����س����ط����ح  ت�����س��ك��ي��ل 
وفاخرة  خم�س�سة  باأ�سكال  املا�ص 
اإىل  امل���ا����ص  ق��ط��ع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ح�افها.  و�سقل  متماثلة  اأن�ساف 
برج  امل����رف����ق اجل����دي����د يف  ومي���ث���ل 
املنظ�مة  اإىل  قيمة  اإ�سافة  املا�ص 
يعزز  مما  دبي  يف  للما�ص  ال�ساملة 
الكفاءة ويقدم قيمة اأكرب ل�سناعة 

املا�ص العاملية باأكملها. 
وق�������������ال ال�������دك�������ت��������ر ب�����رين������ل�����د 
اجلديد  امل��رك��ز  اإن  ريت�سرزهاغن 
 MMC ال���دق���ي���ق���ة  ل��ل��م��ع��اجل��ة 

�سيلعب دوراً رئي�سياً يف من� �سركة 
�سين�فا يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

وخا�سة يف جمال �سناعة املا�ص. 
مبا�سرة  ب���رح���الت  دب����ي  وت��ت��م��ت��ع 
الرئي�سية  امل��ا���ص  مب��راك��ز  تربطها 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  الأخ����رى 
يف  ال���ت���ع���دي���ن  دول  ذل�����ك  يف  مب����ا 
اإ�سرائيل  يف  وال���ت���ج���ار  اأف���ري���ق���ي���ا 
مما  ال��ه��ن��د  يف  الت�سنيع  وم���راك���ز 
م���رك���زي���اً �سمن  مي��ن��ح��ه��ا م���ق��ع��اً 
�سل�سلة ت�ريد مت�سلة مع بع�سها. 
عملية  مكتبي  دب��ي  حتت�سن  كما 
الإمارات  دول��ة  يف   KP كيمربيل 
مما يجعل الإم��ارة نقطة الدخ�ل 
ال�حيدة للما�ص اخلام يف الدولة. 

دب���ي لل�سلع  ل��ع��ب م��رك��ز  ول��ط��امل��ا 
تعزيز  يف  حم����ري���اً  دوراً  امل��ت��ع��ددة 

بتداوالت بقيمة 19.8 مليار دوالر .. االإمارات اأكرب مركز للما�ض اخلام يف العامل 

مكا�شب االأ�شهم املحلية تتجاوز 1.9 مليار درهم يف ختام التعامالت
•• اأبوظبي-وام: 

جتاوزت مكا�سب اأ�س�اق الأ�سهم املحلية حاجز 1.9 مليار درهم يف 
ختام تعامالت ام�ص، و�سط عمليات �سرائية للم�ستثمرين الأجانب 

ا�ستهدفت اأ�سهماً قيادية يف قطاعات العقار واملالية وال�سناعة.
وارتفع راأ�ص املال ال�س�قي لالأ�سهم املدرجة من 2.797 تريلي�ن 
بنهاية  دره��م  تريلي�ن   2.799 اإىل  اأم�ص  نهاية جل�سة  دره��م يف 
لالأ�سهم  دره���م  تريلي�ن   2.223 ب���اق��ع  م���زع��ة  ال��ي���م،  جل�سة 
املدرجة يف �س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية و576.04 مليار درهم 

لالأ�سهم املدرجة يف �س�ق دبي املايل.
و�سعد امل�ؤ�سر العام ل�س�ق دبي املايل بن�سبة %0.73 اأو ما يعادل 
نقطة، مدع�ماً مبكا�سب   3349.49 ليغلق عند  نقطة   24.4

“اأدن�ك  من  دره��م  مليار   3.6 بقيمة  بعقد  ف�زها  عن  ال�سركة 
البحرية«. وت�سدر “العاملية القاب�سة” الن�ساط يف �س�ق اأب�ظبي 
من حيث القيم بعد ا�ستقطابه نح� 277.6 ملي�ن درهم، تاله 
“اأب�ظبي الأول” جاذباً �سي�لة باأكر من 224.7 ملي�ن درهم، 

ثم “ملتيبالي” بنح� 88.74 ملي�ن درهم.
ويف ���س���ق دب���ي امل����ايل، ق����ادت اأ���س��ه��م ال��ع��ق��ار امل��ك��ا���س��ب م��ع ارتفاع 
“اإعمار العقارية” بن�سبة %4.38 و”اإعمار للتط�ير” 3.1% 
 ،1.72% للتط�ير”  و”ديار   4.01% العقارية”  و”الحتاد 

كما زاد �سهم “دي�ا” يف قطاع املرافق بن�سبة قاربت 0.4%.
ملي�ن   148.1 م�ستقطباً  الن�ساط  العقارية«  »اإع��م��ار  وت�سدر 
دره����م، ت���اله »دب���ي الإ���س��الم��ي« بنح� 32.6 م��ل��ي���ن دره����م، ثم 

»الإمارات دبي ال�طني« ب�سي�لة 32.5 ملي�ن درهم.

و�سل  فيما   ،3.95% بن�سبة  م�ؤ�سرها  ارتفاع  مع  العقار  اأ�سهم 
 9657.35 م�ست�ى  اإىل   ”15 “فادك�ص  اأب�ظبي  �س�ق  م�ؤ�سر 
نقطة، وبلغ م�ؤ�سر ف�ت�سى �س�ق اأب�ظبي العام “فادجي” م�ست�ى 

9696.9 نقطة.
وا�ستقطبت الأ�سهم املحلية �سي�لة باأكر من 1.47 مليار درهم 
و309.74  اأب�ظبي  �س�ق  يف  دره��م  مليار   1.16 ب�اقع  م�زعة 
 315.1 ال��ت��داول على نح�  دب��ي، وج��رى  ملي�ن دره��م يف �س�ق 

ملي�ن �سهم عرب تنفيذ ما يرب� على 15.08 األف �سفقة.
وارتفع يف �س�ق اأب�ظبي “الفا ظبي القاب�سة” بن�سبة 2.73% 
 1.26% اأب�ظبي”  و”م�انئ   1.88% و”ملتيبالي” 
زاد  كما   ،0.24% و”الدار”   0.67% التجاري”  و”اأب�ظبي 
اإعالن  م��ع  بالتزامن   0.29% بن�سبة  للحفر”  “ادن�ك  �سهم 

تنفيذي اأم القيوين ي�شدر قرارا بحظر االأكيا�ض البال�شتيكية 
ذات اال�شتخدام الواحد اعتبارا من 1 يناير املقبل

•• اأم القيوين -وام:

اأ�سدر املجل�ص التنفيذي لإمارة اأم القي�ين، قراراً ب�ساأن حظر ا�ستخدام الأكيا�ص البال�ستيكية ذات ال�ستخدام 
ذات  البال�ستيكية،  الأكيا�ص  ا�ستبدال   ،2023 يناير   1 تاريخ  من  يتم  للقرار،  ووف��ق��اً  الإم���ارة.  يف  ال���اح��د 
ال�ستخدام ال�احد يف الإمارة، باأكيا�ص متعددة ال�ستخدام، ذات م�ا�سفات ومعايري فنية تعتمدها دائرة بلدية 
اإىل  القرار  . ويهدف  “املن�س�جة«  القما�ص  اأو  ال�رق  امل�سن�عة من  الأكيا�ص  اأو  للتحلل  اأو قابلة  القي�ين،  اأم 
حماية البيئة من خماطر التل�ث البال�ستيكي، واحلّد من التاأثريات ال�سلبية الناجتة عن املمار�سات اخلاطئة، 
وت�سجيع ثقافة حماية البيئة وا�ستدامتها، بخف�ص ا�ستهالك الأكيا�ص البال�ستيكية ذات ال�ستخدام ال�احد، 
و�س�ًل اإىل حظرها، وتعزيز �سل�كيات اأفراد املجتمع من خالل برامج الت�عية والتثقيف البيئي مبا يقلل من 

الب�سمة البيئية ، ودعم جه�د الإمارة نح� حتقيق ا�سراتيجية اأم القي�ين لالقت�ساد الأزرق امل�ستدام .

جمال القت�ساد الرقمي، حيث يت�قع 
من  كبري  باإقبال  التحدي  يحظى  ان 
املتخ�س�سة  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ات  ق��ب��ل 
باحلل�ل الرقمية املتقدمة واملتط�رة.  
واأ�سار خالد اجلروان، املدير التنفيذي 
ل��غ��رف��ة دب���ي ل��الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي اإىل 

مبجال  بالهتمام  وخططها  الر�سيدة 
ولفت  املتقدمة.  والتكن�ل�جيا  العل�م 
امل�ستقبل  اق��ت�����س��اد  ان  اإىل  اجل�����روان 
املتقدمة  والعل�م  املعرفة  على  القائم 
م�سرياً  املبتكرة،  الأف��ك��ار  على  يرتكز 
اإىل ان التحدي �سيك�ن حمفزاً رئي�سياً 
لربوز م�ساريع ميكن ان تري م�سهد 
وتعزز  ال��دول��ة،  يف  الرقمي  القت�ساد 
م�سريته يف �سناعة م�ستقبل الأعمال، 
داعياً اأ�سحاب الأفكار من رواد الأعمال 
وال�ستفادة من  امل�سابقة  للم�ساركة يف 

املزايا العديدة للفائزون.

•• دبي-الفجر: 

الرقمي   لالقت�ساد  دبي  غرفة  اأعلنت 
يف ختام م�ساركتها يف معر�ص جيتك�ص 
اإط�����الق حتٍد  ع����ن    2022 ج��ل���ب��ال 
ا�ستثنائية  كمبادرة  الإبداعية  لالأفكار 
وحتفيزها  املبتكرة  الأفكار  لحت�سان 
يف قطاعات اقت�سادية رقمية، وتر�سيخ 
تنمية  يف  وال��ت��م��ي��ز  الإب��������داع  ث��ق��اف��ة 
التحدي  وي�ستمر  الرقمي.   القت�ساد 
اأبرز  اأح��دى  و�سيك�ن  اأ�سهر،  �ستة  ملدة 
ن�رث  “اإك�سباند  ون�ساطات  فعاليات 

�ستنظمه  وال������ذي   ،”2023 ���س��ت��ار 
غ���رف���ة دب����ي ل��الق��ت�����س��اد ال���رق���م���ي يف 
م��اي��� م��ن ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، وجت��م��ع فيها 
�سركات الي�نيك�رن العاملية وال�سركات 
النا�سئة  وال�سركات  الرقمية  النا�سئة 
���س��ري��ع��ة ال��ن��م��� و����س���رك���ات راأ������ص املال 

اأنحاء  امل��خ��اط��ر واجل�����ريء م��ن ك��اف��ة 
بتحفيز  التحدي  و�سي�ساهم  ال��ع��امل. 
احل��ل���ل الب��ت��ك��اري��ة ال��رق��م��ي��ة للجيل 
القادم من م�ؤ�س�سي ال�سركات النا�سئة 
دبي  مكانة  وتر�سيخ  الأع��م��ال،  ورواد 
يف  الإبداعية  لالأفكار  ومركٍز  ك�جهة 

املبادرات  اأح��د  يعترب  التحدي  ه��ذا  ان 
ا�ستقطاب  ت�ستهدف  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
اأ�سحاب الأفكار الإبداعية يف قطاعات 
القت�ساد الرقمي وخ�س��ساً التقنيات 
اأهداف  اأن  م���ؤك��داً  املتقدمة،  الرقمية 
القيادة  روؤى  م���ع  ت��ن�����س��ج��م  ال��ت��ح��دي 

ي�ضتمر لـ 6 اأ�ضهر وتعلن نتائجه يف اإك�ضباند نورث �ضتار 2023

غرفة دبي لالقت�شاد الرقمي تطلق حتديا عامليا لالأفكار الرقمية املبتكرة
الذهب يرتاجع عامليًا باأكرث من 

دوالرين يف املعامالت الفورية
•• عوا�شم-وام:

اأك���ر من  ام�����ص، لتفقد  ت���داولت  العاملية خ��الل  ال��ذه��ب  اأ���س��ع��ار  تراجعت 
دولرين يف املعامالت الف�رية، يف حني ارتفعت معادن اأخري مثل الف�سة 
املعدن  اأ���س��ع��ار  انخف�ست  العاملية،  الأ���س���اق  لبيانات  ووف��ق��ا  وال��ب��الدي���م. 
2.23 دولر  اأو ما يعادل   0.14% الأ�سفر يف املعامالت الف�رية بن�سبة 
لت�سل اإىل 1670.97 دولر لالأون�سة، وذلك بحل�ل ال�ساعة “09:43 

�سباحاً بت�قيت الإمارات«.

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
�علن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:686/2022/486 تعيني خربة 
املنظ�رة يف:الت�س�ية ال�دية للمنازعات اخلام�سة ع�سر رقم 764

م��س�ع املنازعة : لئحة دع�ى تعيني خبري ح�سابي لبحث طلبات ال�سركة املدعية يف �س�ء التقرير ال�ست�ساري 
امل�ؤ�س�سة  مالك  ا�ستلمها  التي  املبالغ  حقيقة  على  ال�ق�ف  بغر�ص  الالئحة  مع  املرفق  الدع�ى  �سند  املحا�سبي 
املدعي عليها نقدا من ال�سركة املدعية وكذلك لبيان املبالغ التي مت حت�يلها بح�ساب امل�ؤ�س�سة البنكي من قبل 
ال�سركة املدعية اىل جانب احت�ساب قيمة ال�سرار املادية التي حلقت باملدعية من جراء حب�ص تلك املبالغ دون 
مقت�سى من قبل امل�ؤ�س�سة املدعي عليها من بداية التعامل بني الطرفني حتى تاريخه مع تقدير قيمة التع�ي�ص 
اجلابر لل�سرر الناجم عن ف�ات الك�سب وبالنتيجة ت�سفية احل�ساب بني الطرفني مع احتفاظ املدعية باحقيتها 
وامل�سروفات  بالر�س�م  املدعي عليها  بال�سافة لل��زام  تقرير اخلربة  ي�سفر عنها  التي  املبالغ  بكافة  املطالبة  يف 

ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�سنابل اخلري للتجارة العامة ذ.م.م - �سركة ال�سخ�ص ال�احد وميثلها مالكها ال�سيد احمد خالد ح�سن 

ح�سن الألفي - م�سري اجلن�سية
عن�انه:امارة اب�ظبي امل�سفح م 0.39 مبنى الأفق لتمثيل ال�سركات ذ.م.م واخرين

وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني املازمي 
حلمي  جمدي  مالكها/حممد  وميثلها  فردية  م�ؤ�س�سة   - الفنية  للخدمات  �سيناء  جبل   -1   : اإعالنه  املطل�ب 

حممد - م�سري اجلن�سية  -  �سفته : متنازع �سده 
م��س�ع الإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها لئحة دع�ى تعيني خبري ح�سابي لبحث طلبات ال�سركة 
ال�ق�ف على حقيقة  املرفق مع الالئحة بغر�ص  الدع�ى  �سند  املحا�سبي  التقرير ال�ست�ساري  املدعية يف �س�ء 
املبالغ التي ا�ستلمها مالك امل�ؤ�س�سة املدعي عليها نقدا من ال�سركة املدعية وكذلك لبيان املبالغ التي مت حت�يلها 
بح�ساب امل�ؤ�س�سة البنكي من قبل ال�سركة املدعية اىل جانب احت�ساب قيمة ال�سرار املادية التي حلقت باملدعية 
من جراء حب�ص تلك املبالغ دون مقت�سى من قبل امل�ؤ�س�سة املدعي عليها من بداية التعامل بني الطرفني حتى 
بني  احل�ساب  ت�سفية  وبالنتيجة  الك�سب  ف���ات  عن  الناجم  لل�سرر  اجلابر  التع�ي�ص  قيمة  تقدير  مع  تاريخه 
الطرفني مع احتفاظ املدعية باحقيتها يف املطالبة بكافة املبالغ التي ي�سفر عنها تقرير اخلربة بال�سافة للزام 
املدعي عليها بالر�س�م وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة- وحددت لها جل�سة ي�م الثالثاء امل�افق:2022/10/18 
ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
دايف  :�سكايف  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات
CN  قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2696829 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة هدى عبداهلل �سلطان �سيف الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف نا�سر حممد حمد حممد الكلباين

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

بي�تي �س�ب
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3768107 

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

الجراءات املطل�بة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

انرنا�سي�نال لت��سيل الطلبات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3928016 

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

الجراءات املطل�بة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم كن�ز البحر ل�س�ي ال�سماك

رخ�سة رقم:CN 1060296 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة ابراهيم طالب حممد م�سطفى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابراهيم طالب حممد م�سطفى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد على مثنى احمد احلربى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم كن�ز البحر ل�س�ي ال�سماك
KONOZ ALBAHR FISH GRILLING RESTAURANT

اإىل/ مطعم كن�ز البحر ل�س�ي ال�سماك - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م
KONOZ ALBAHR FISH GRILLING RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :خمترب دانتي لال�سنان - ذ م م

رخ�سة رقم:CN 1171653 قد تقدم�ا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل ال�ساج %100

تعديل مدير / اإ�سافة عبداهلل ال�ساج
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ي��سف خليفه �سامل عبداهلل اليعق�بى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل ال�ساج
تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ خمترب دانتي لال�سنان - ذ م م
DANTY DENTAL LABORATORY LLC

اإىل خمترب دانتي لال�سنان - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ م م 
DANTY DENTAL LABORATORY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعــــــــــالن
هاي  :كافترييا  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ليت برجر
CN  قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1254608 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عادل �سيف عامر ح�سن اجلابري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حممد بطي خلفان بطي القبي�سي

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

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

�لعدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

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

كرافت�ص
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3803369 

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

الجراءات املطل�بة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

بط�لة  م��ن  الثانية  الن�سخة  فعاليات  ال��ي���م  تنطلق 
ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني يف �سالة  امل��خ��ت��ل��ط��ة  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال���ف���ن����ن 
يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  زاي�����د  مب��دي��ن��ة  اآرينا"  "ج�جيت�س� 
اأب�ظبي، والتي ينظمها احتاد الإمارات للج�جيت�س� 

والفن�ن القتالية املختلطة.
الغد،  م�ساء  من  الرابعة  ال�ساعة  يف  املناف�سات  وتبداأ 
م�اطنات،  لعبات  و6  م�اطنا  لعبا   32 مب�ساركة 
حيث يخ��س�ن 19 نزال يف عدة فئات طبقا لالأوزان 

واملراحل ال�سنية.
وحت��ظ��ى ه���ذه ال��ن�����س��خ��ة ب��اه��ت��م��ام ب��ال��غ ب��ع��د النجاح 
الكبري، الذي حققته الن�سخة الأوىل اأخريا يف �سالة 

يا�ص. مر�سى  اآرينا" بحلبة  "الحتاد 
ربط  مت  اأن��ه  اأعلنت  للبط�لة  املنظمة  اللجنة  وكانت 
تلك الن�سخة باأ�سب�ع اأب�ظبي للتحدي الذي �سي�سهد 
اإف  "ي�  ون��زالت  ال�ستثنائية  الفعاليات  من  الكثري 
باأ�سره،  ال��ع��امل  ينتظرها  التي  ال��ك��ربى   "280 �سي 
خا�سة نزال اوليفريا �سد ماخات�سيف، على اأن تك�ن 
تد�سينا  للنا�سئني  املختلطة  القتالية  الفن�ن  بط�لة 

لفعاليات اأ�سب�ع اأب�ظبي للتحدي.
كما اأو�سحت اللجنة اأنه من املنتظر اأن ت�سهد البط�لة 
والنج�م  امل�س�ؤولني  من  امل�ست�ى  رفيع  ح�س�را  غدا 
والأ�ساطري يف الفن�ن القتالية املختلطة والريا�سات 

القتالية ب�سكل عام.
وجترى يف الثانية من بعد ظهر غد اإج��راءات ال�زن 
للم�ساركني وامل�ساركات يف البط�لة قبل �ساعتني على 

انطالق املناف�سات.
ويف النزالت غدا، يلتقي �سعيد احل��سني مع من�س�ر 
واأحمد  النجار،  حمدان  مع  احلمادي  وزاي��د  ال�سيد، 

النقبي مع حمد الأم���ريي، وه��زاع اجل��الف مع عبد 
اهلل اخل�ري، وفهد احلمادي مع را�سد زهي، والعقيلي 
ال��زع��اب��ي م��ع خ��ال��د خمي�ص، وع��ب��د اهلل ال��زع��اب��ي مع 
ي��سف اليعربي، واأحمد الكتبي مع �سلطان ال�ح�سي، 

وهزاع احل��سني مع علي اليعربي.
التميمي،  اهلل  ع��ب��د  م��ع  حم��م��د  في�سل  يلتقي  ك��م��ا 
وخليفة املن�س�ري مع را�سد اآل علي، ورا�سد الظاهري 
م���ع ح����ارب احل���م���ادي، وزاي�����د ال�����س��ب��ي�����س��ي م���ع عبيد 
الزرع�ين،  ع���دن���ان  ال��ن��ع��ي��م��ي م���ع  ال��ك��ع��ب��ي، و���س��ع��ي��د 
وعي�سى الطنيجي مع علي حممد، واأحمد املن�س�ري 

مع را�سد اآل ثاين.
ال�سبيحي  اأ���س��م��اء  تلتقي  ال��الع��ب��ات،  م�ست�ى  وعلى 
مع حنان الزي�دي، و�سما الكتبي مع ج�اهر املازمي، 

ومرمي العليلي مع غال احلمادي.
القتالية  الفن�ن  جلنة  ع�س�  املنهايل  م��ب��ارك  وق��ال 
للعبة  الآ�سي�ي  بالحتاد  العام  املدير  نائب  املختلطة 
اإن الن�سخة الثانية من البط�لة تاأتي يف اإطار جه�د 
الدولة،  م�ست�ى  على  اللعبة  لن�سر  الإم����ارات  احت��اد 
واكت�ساف اأعداد املمار�سني الفعليني يف جميع املراحل 
على  وت�سجيعها  ال�ساعدة  امل���اه��ب  وكذلك  ال�سنية، 

ال�ستمرار يف تط�ير م�ست�ياتها.
احتاد  جه�د  م��ن  والكثري  البط�لة  ه��ذه  اأن  واأو���س��ح 
الإمارات  املختلطة يف  القتالية  والفن�ن  اجل�جيت�س� 
ا�سراتيجيات  تطبيق  يف  اخل��ط��ى  لت�سريع  ت��ه��دف 
و�سقل  واكت�ساف  الريا�سة  بن�سر  اخلا�سة  التط�ير 
الإم��ارات مركزا  امل�اهب، و�سناعة الأبطال، وتقدمي 
دوليا مهما للفن�ن القتالية املختلطة، بال�ستفادة من 
اأ�سبحت  جتربة الدولة يف ريا�سة اجل�جيت�س� حيث 
اأب�ظبي عا�سمة اجل�جيت�س� العاملي، وعا�سمة القرار 

الدويل يف تلك اللعبة.

•• اأبوظبي-وام:

اأدن�����ك  اأن���دي���ة ����س���دارة دوري  ال��ت��ي حققتها  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  ج����اءت 
القدم،  لكرة  الإ�سالمي  ظبي  اأب���  م�سرف  كاأ�ص  م�سابقة  يف  للمحرفني 
الإيجابي  م�س�ارها  مل�ا�سلة  جديد  من  الق�ية  الع�دة  يف  فر�سها  لتعزز 
جمددا يف دوري اأدن�ك، وذلك قبل انطالقة اجل�لة ال�ساد�سة من امل�سابقة 

ي�م ال�سبت املقبل.

اأب�ظبي  م�سرف  كاأ�ص  ببط�لة  الأول  للدور  ال��ذه��اب  مباريات  و�سهدت 
الإ�سالمي للمحرفني ف�ز كل من الن�سر وعجمان وال��سل و ال�سارقة 
ودبا  يا�ص  وبني  وخ�رفكان  والظفرة  البطائح  على  وال���ح��دة  واجل��زي��رة 

وكلباء.
وت�سهد اجل�لة ال�ساد�سة من بط�لة دوري اأدن�ك للمحرفني قمتني يحل 
فيهما فريق ال�حدة �ساحب املركز اخلام�ص بر�سيد 7 نقاط، �سيفا على 
على  املقبل  ال�سبت  ي���م  نقاط،   10 بر�سيد  الرابع  املركز  �ساحب  العني 

ا�ستاد هزاع بن زايد.
13 نقطة قمته  اأدن���ك بر�سيد  ال�سارقة مت�سدر م�سابقة دوري  ويدخل 
مع ال��سل ال��سيف بر�سيد 11 نقطة �سمن اجل�لة ذاتها بروح معن�ية 
مرتفعة بعد الف�ز بثالثية نظيفة على بني يا�ص، وكذلك ال��سل بف�زه 

على خ�رفكان بنتيجة 2-3.
اأما فريق اجلزيرة العائد من ف�ز على دبا بهدف دون مقابل يف م�سابقة 
الكاأ�ص فقد اأعطى له الف�ز يف الكاأ�ص دافعا معن�يا قبل مباراته ال�سعبة 

النقاط  ع��دد  ال��سل يف  م��ع  اجل��زي��رة  يت�ساوى  الأه��ل��ي، حيث  �سباب  م��ع 
"11 نقطة" يف دوري اأدن�ك للمحرفني فيما يتف�ق عليه ال��سل بعدد 

الأهداف.
وبالن�سبة للن�سر العائد اإىل الف�ز بعد غياب 3 ج�لت يف م�سابقة دوري 
اأدن�ك، فكان الف�ز على البطائح بثنائية نظيفة يف كاأ�ص م�سرف اأب� ظبي 
الإ�سالمي مبثابة ا�ستعادة الت�ازن قبل مباراته اأمام بني يا�ص يف اجل�لة 

املقبلة.

•• اأبوظبي -وام :

بعد اأكر من 8 �سن�ات على ف�زها بحق ا�ست�سافة البط�لة، فاجاأت ك�ل�مبيا 
العامل باعتذارها عن عدم ا�ست�سافة الن�سخة ال�13 من بط�لت كاأ�ص العامل 

لكرة القدم "م�نديال 1986".
وكانت ك�ل�مبيا ح�سلت على حق ال�ست�سافة يف ي�ني� 1974 لكنها قدمت 
اعتذارا ر�سميا عن عدم ال�ست�سافة يف ن�فمرب 1982 لأ�سباب اقت�سادية يف 
ظل زيادة عدد املنتخبات امل�ساركة يف البط�لة من 16 اإىل 24 منتخبا بداية 

من ن�سخة 1982 باإ�سبانيا.
وبعد مناف�سة �سر�سة مع ال�ليات املتحدة الأمريكية وكندا، ح�سلت املك�سيك 
يف 1983 على حق ال�ست�سافة لت�سبح بهذا اأول دولة يف التاريخ ت�ست�سيف 

فعاليات امل�نديال مرتني بعدما ا�ست�سافت ن�سخة 1970.
اأوروب��ا و4 من  14 منتخبا من  24 منتخبا اإىل هذه الن�سخة ب�اقع  وتاأهل 
اأمريكا اجلن�بية و2 من الك�نكاكاف "اأمريكا ال�سمالية وال��سطى والكاريبي" 

ومثلهما من كل من اآ�سيا واأفريقيا.
منتخبا  تاأهل  حيث  �سابقتها  من  اأك��رب  عربيا  ت�اجدا  الن�سخة  هذه  و�سهدت 

اجلزائر واملغرب عن القارة الأفريقية وكان املنتخب العراقي اأحد الفريقني 
املتاأهلني من القارة الآ�سي�ية.

كما �سهدت هذه الن�سخة امل�ساركة الأوىل لكل من العراق وكندا والدمنارك.
وبرغم ا�ستمرار م�ساركة 24 منتخبا يف البط�لة كما كان يف ن�سخة 1982، 
تغري النظام يف هذه الن�سخة عن �سابقتها حيث اأقيمت فعاليات الدور الثاين 

بنظام الأدوار الإق�سائية ولي�ص بنظام املجم�عات.
4 منتخبات يف كل  6 جمم�عات ب�اقع  امل�ساركة على  املنتخبات  ومع تق�سيم 
التاأهل  امل�نديال حيث كان  تاريخ  املعقدة يف  منها، ظهرت مرحلة احل�سابات 
من الدور الأول من ن�سيب اأ�سحاب املركزين الأول والثاين يف كل جمم�عة 
اإ�سافة اإىل اأف�سل 4 من بني املنتخبات التي حتتل املركز الثالث يف املجم�عات 

ال�6.
و�ساهم هذه يف املناف�سة الق�ية بالبط�لة وج�د فر�ص جيدة لأ�سحاب املركز 

الثالث اأي�سا للتاأهل اإىل الدور الثاين.
يف  راب��ع��ا  وح��ل  الأول  ب��ال��دور  ال�3  مبارياته  ال��ع��راق��ي  املنتخب  خ�سر  وفيما 
املنتخب اجلزائري رابعا يف جمم�عته بنقطة واح��دة، قدم  جمم�عته، وحل 
�سلبيا مع كل من  تعادل  البط�لة حيث  انطالقة مثالية يف  املغربي  املنتخب 

ح�ساب  على  جمم�عته  ليت�سدر  الربتغال  على   1-3 وف��از  واإجنلرا  ب�لندا 
اأن ي�سقط يف دور ال�16 اأمام منتخب اأملانيا الغربية  اأوروبية قبل  3 منتخبات 

بهدف نظيف.
املنتخب  بتعادل  البط�لة  البداية يف هذه  الإث��ارة حا�سرة منذ �سربة  وكانت 
قبل  والأرجنتني  بلغاريا  منتخبي  من  كل  مع  وقتها  اللقب  حامل  الإيطايل 
ف�زه ال�سعب 3-2 على منتخب ك�ريا اجلن�بية العائد للم�ساركة يف امل�نديال 

للمرة الأوىل منذ 1954.
ولكن ذروة الإثارة كانت يف دور الثمانية للبط�لة حيث �سهد هذا الدور اأف�سل 
مباراة يف هذه الن�سخة وكانت بني املنتخبني الفرن�سي والربازيلي، وح�سمها 
اآن��ذاك من خالل ركالت الرجيح كما اجتاز  اأوروب��ا  املنتخب الفرن�سي بطل 
منتخب اأملانيا الغربية نظريه املك�سيكي �ساحب الأر�ص عرب ركالت الرجيح، 
على  النهائي  لن�سف  البلجيكي  املنتخب  بها  عرب  التي  الطريقة  نف�ص  وهي 

ح�ساب اإ�سبانيا.
وا�ستح�ذت مباراة املنتخبني الأرجنتيني والإجنليزي على معظم الهتمام يف 
للف�ز  الأرجنتيني  املنتخب  مارادونا  دييج�  الأ�سط�رة  قاد  بعدما  الدور  هذا 
وتاريخ  ذاك��رة  يف  حمف�رين  �سيظالن  هدفني  بف�سل  مناف�سه  على   1-2

البط�لة وكرة القدم العاملية.
واأحرز مارادونا الهدف الأول بيده يف مرمى احلار�ص الإجنليزي بير �سيلت�ن 
قبل اأن ي�سفه باأنه هدية من ال�سماء، فيما ا�ستحق الهدف الثاين من الحتاد 
الدويل للعبة )فيفا( يف 2022 لقب "هدف القرن" حيث انطلق فيه مارادونا 
من منت�سف امللعب مراوغا 5 لعبني قبل اأن ي�سع الكرة برباعة يف ال�سباك.

املباراة  ه��ذه  بعد  م��ارادون��ا  بقيادة  الأرجنتيني  املنتخب  على  �سعبا  يكن  ومل 
بلجيكا  على  الف�ز  الفريق  يحقق  اأن  درجاتها  لأعلى  املعن�ية  ال��روح  وارتفاع 
اأملانيا الغربية الذي  ليلتقي يف النهائي مع منتخب  النهائي  ن�سف  يف   0-2
و�سل للنهائي بالف�ز على فرن�سا 2-0 اأي�سا، لكن اللقب يف النهاية كان من 
لقب  بعد  العاملية  البط�لة  يف  له  الثاين  ليك�ن  الأرجنتيني  املنتخب  ن�سيب 

اأر�سه. على   1978
ت��ق��دم املنتخب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي بهدفني  ت���ا���س��ل��ت الإث�����ارة ح��ي��ث  ال��ن��ه��ائ��ي،  ويف 
خ�رخي  انتزع  ثم  دقائق،   7 غ�س�ن  يف  بهدفني  الغربية  اأملانيا  منتخب  ورد 
ب�روت�ساجا الف�ز لالأرجنتني بهدف يف الدقيقة 83 اثر متريرة من مارادونا 
الذي نال جائزة اأف�سل لعب يف البط�لة فيما اأحرز الإجنليزي جاري لينيكر 

لقب الهداف بر�سيد 6 اأهداف.

انطالق 19 نزاال يف البطولة الثانية للفنون 
القتالية املختلطة للنا�شئني ب�شالة »جوجيت�شو اآرينا«

نتائج كاأ�ض م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي تدعم اأندية املقدمة قبل اجلولة ال�شاد�شة من »دوري اأدنوك«

مونديال 1986.. االأرجنتني تبهر العامل يف اأقوى ظهور لها يف التاريخ

•• اأبوظبي –الفجر:

اأكت�بر  و19   18 ي���م��ي  الإم���ارات���ي���ة،  امل��ح��رف��ني  راب��ط��ة  تنظم 
العاملية،  ال���دوري���ات  رواب���ط  ملنتدى  ال�سن�ي  الج��ت��م��اع  اجل����اري، 
وذلك للمرة الأوىل يف املنطقة، والذي �سي�سهد م�ساركة نخبة من 
�سناع القرار من القيادات الريا�سية، يف روابط الدوريات العاملية 
اجلمعية  اإدارة  "فيفا" وجمل�ص  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل  والحت����اد 

الدولية لكرة القدم، ل�ست�سراف و�سياغة م�ستقبل اللعبة.

 ويعترب هذا املنتدى واح��داً من اأكرب جتمعات روابط كرة القدم 
مدار  على  �ستقام  التي  اجلل�سات،  وت�سعى  العامل،  املحرفة ح�ل 
ترتبط  اأه����داف  حتقيق  اإىل  دب���ي،  �سيتي  في�ستيفال  يف  ي���م��ني، 
جدولة  تن�سيق  ال��ن��زاه��ة،  ال��ل��ع��ب��ة،  ق���اع��د  ال��ق��دم،  ك���رة  بح�كمة 
امل�سابقات ل�سمان ت�افر الالعبني يف امل�سابقات الدولية، العالقات 
الالعبني،  مع  التعاقد  عالقات  وخا�سة  ولعبيها،  الأن��دي��ة  بني 
ال�كالء  م��ع  ال��ت��ع��اق��دات  وت��ن��ظ��ي��م  ال��الع��ب��ني،  ان��ت��ق��الت  تنظيم 

وال��سطاء.

لكرة  املحرفة  ال��رواب��ط  مب�ساركة  �سن�ياً  املنتدى  ه��ذا  وُيعقد   
ال��ق��دم م��ن خمتلف دول ال��ع��امل، وه��ي ال��رواب��ط الأع�����س��اء، ويعد 
لبناء عالقات  بينها،  فيما  الروابط  فيها  تتعاون  فر�سة حقيقية 
مهنية متميزة، وت�ست�سيف رابطة املحرفني الإماراتية الجتماع 
ال�سن�ي لعام 2022، بح�س�ر 32 رابطة حمرفة لكرة القدم، 
واأكر من 75 ممثال عن الهيئات الريا�سية، ت�سمل ممثلني عن 
الحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا" والحتاد الدويل واأع�ساء من 

جمل�ص اإدارة اجلمعية الدولية لكرة القدم.

تنظمه رابطة املحرتفني الإماراتية 

منتدى روابط الدوريات العاملية يف االإمارات يف دبي 18 و19 اأكتوبر

•• دبي-وام:

اأن  لل�سركات،  العاملية  القمة  رئي�ص  كيازو،  برنارد  الفرن�سي  اأك��د 
ابتكار  م�سدر  جتعلها  التي  وامل��ق���م��ات  ال��روؤي��ة  متتلك  الإم����ارات 
ال�سن�ات  خ��الل  ال��ع��امل،  يف  الريا�سي  ال�ستثمار  مل�ستقبل  واإل��ه��ام 
"اإنف�ست�بيا"،  مع  وقعت  لل�سركات  العاملية  القمة  وكانت  املقبلة. 
الإم�����ارات يف  ح��ك���م��ة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ار  من�سة 
"م�ستقبل  ف��ع��ال��ي��ة  لإط����الق  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة   ،2021 �سبتمرب 
ال�ستثمار يف الريا�سة" يف دبي ي�مي 7 و8 دي�سمرب املقبل، تزامنا 

مع اإقامة كاأ�ص العامل 2022.
كرة  واأو�سح كيازو، يف ت�سريحات ل�كالة اأنباء الإمارات "وام" اأن 
خالله  يبحث  ن�ساط  اأي  مثل  ا�ستثمارياً  ن�ساطاً  اأ�سبحت  القدم 
امل�ستثمر عن اأف�سل الفر�ص لتحقيق مكا�سب من خالل اقت�سادات 

اللعبة وم�ستقبلها.
وقال: "�ست�فر دبي خالل دي�سمرب املقبل، بالتزامن مع م�نديال 
الأعمال  رج���ال  ل��ك��ب��ار  ل��ق��اء  وف��ر���س��ة  ك��ب��رياً  م���ع��داً   ،2022

وامل�ستثمرين و�سانعي القرار، وامل�س�ؤولني عن كرة القدم يف العامل، 
الأمريكية،  املتحدة  وال���لي��ات  الأوروب��ي��ة  ال��دوري��ات  معظم  ويف 

ملناق�سة وطرح الأفكار التي تخدم ال�ستثمار يف جمال اللعبة".
واأ���س��اف: "كرة ال��ق��دم ت��ط���رت ك��ث��رياً ح���ل ال��ع��امل، ب�سفة عامة 
بف�سل  واآ���س��ي��ا،  اأوروب����ا  يف  خا�سة  الأخ����رية،  ال�5  ال�سن�ات  خ��الل 
جمالت  واأ�سبحت  القطاع،  ه��ذا  يف  الريا�سي  ال�ستثمار  ت�غل 
عنا�سر  الإل��ك��روين،  والت�س�يق  الرقمي  والإع���الم  امليتافري�ص، 

اأ�سا�سية يف �سناعة اللعبة".
ويحظى كيازو بخربة اقت�سادية كبرية ومعل�مات ريا�سية هائلة، 
باعتباره اأحد كبار امل�س�ؤولني عن اللعبة باأوروبا والحتاد الفرن�سي 
اأن��ه اأح��د مالك ن��ادي �سانت اتيان  لكرة القدم �سابقا، ع��الوة على 
الفرن�سي، و�سبق له اأن اأ�س�ص اأكر من كيان ريا�سي باأوروبا. واأ�سار 
اأن هذا التط�ر املتالحق يف ال�ستثمار الريا�سي جذب  اإىل  كيازو 
مزيدا من اهتمام رجال الأعمال و�سناع القرار يف عامل كرة القدم 
الفعالية  ه��ذه  اإق��ام��ة  ل��الإم��ارات على  ح��اف��زا  وك��ان  للمحرفني، 
ورعاية  "اإنف�ست�بيا"،  دع��م  بف�سل  امل�س�ؤولني،  ه���ؤلء  كل  جلمع 

لت�قيع مذكرة  القت�ساد،  وزي��ر  امل��ري  ط���ق  ب��ن  ع��ب��داهلل  معايل 
على  كبري  ت��اأث��ري  ل��ه  �سيك�ن  م��ا  الفعالية،  ه��ذه  لإق��ام��ة  التفاهم 

�سناعة اللعبة خالل ال�سن�ات الع�سر املقبلة.
من  وملزيد  لالإلهام  م�سدراً  بدبي  امللتقى  هذا  "�سيك�ن  واأو�سح: 
البتكار وتبادل الأفكار بني كبار امل�س�ؤولني يف قطاعي ال�ستثمار 

وكرة القدم، خا�سة اأنه يتزامن مع اإقامة كاأ�ص العامل 2022".
وقال: "كالعادة، �ستك�ن الإمارات حم�را مهما يف �سناعة اأي تط�ر 
م�ستقبلي جديد بف�سل الروؤية التي متلكها، والتي جعلتها دولة 
"ذكية" قدمت مناذج ناجحة ويف غاية الإبهار يف جمالت متن�عة 
عاملي  مركز  لك�نها  والتح�ل  الكبرية،  العمرانية  النه�سة  مثل 
لالأعمال والتجارة، وتط�ير البنية التحتية واملرافق الذي جعلها 

واحدة من اأهم املزارات ال�سياحية يف العامل".
واأ�ساف: "اأعتقد اأنه �سيك�ن وقًتا جيًدا لتبادل املعل�مات والأفكار 
القدم  العامل وهي كرة  �سكان  واحل�س�ل على ما يحتاجه معظم 
امل�ستقبل  اأهم بلدان  اإح��دى  اأن تك�ن  ..الإم���ارات ميكنها  املتط�رة 

القادرة على منح م�اطنيها واأي اإن�سان يف العامل حياة اأف�سل".

رئي�س القمة العاملية لل�ضركات لـ)وام(: 

االإمارات متتلك مقومات االبتكار واالإلهام مل�شتقبل 
اال�شتثمار الريا�شي يف العامل
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للتاألق جمدداً مع  امل�سري حممد �سالح  النجم  عاد 
كا�سح  ف���ز  لتحقيق  "الريدز"  ق��اد  بعدما  ليفرب�ل 
اأر����س���ه ع��ل��ى ري��ن��ج��رز الأ���س��ك��ت��ل��ن��دي، ب�سبعة  خ����ارج 
اإىل  ر�سيده  ليفرب�ل  لريفع  ه��دف،  مقابل  اأه���داف 

 12 بر�سيد  ناب�يل  املت�سدر  خلف  نقاط   9
نقطة يف املجم�عة الأوىل من دوري اأبطال 

اأوروبا.
�سارك �سالح يف مباراة رينجرز كبديل 
68، وكل ما احتاجه ه�  الدقيقة  يف 

13 دقيقة ليكتب التاريخ باأحرف من 
ذهب يف "الت�سامبينز ليغ".

غري  ق��ي��ا���س��ي��ة  اأرق�������ام  "م�" 3  و���س��ج��ل 
اأ�سرع  اأح������رز  اأن�����ه  اأب����رزه����ا  م�����س��ب���ق��ة، 

اأبطال  دوري  ت���اري���خ  يف  ه���ات���ري���ك 
 6 اأه���داف يف   3 بت�سجيله  اأوروب����ا، 

دقائق و12 ثانية هي 75 و80 
و81.

وك�����������ان ال�������رق�������م ال���������س����اب����ق 
الفرن�سي  با�سم  ُم�سجل 

غ�ميز،  بافيتيمبي 

حينما �سجل "هاتريك" مع لي�ن الفرن�سي يف �سباك 
ب���اق��ع ثماين   2011 ال��ك��روات��ي يف  دي��ن��ام��� زغ���رب 

دقائق.
اأنه منذ  "اأوبتا" املهتمة بالإح�سائيات  ل�سركة  ووفقاً 
بدء جمع البيانات يف م��سم 2004-2003، 
"هاتريك" يف دوري   112 فقد مت ت�سجيل 
اأوروب��ا، و�سجل �سالح الهاتريك  اأبطال 
اخل��ا���ص ب��ه ب��اأق��ل ع���دد م��ن مل�سات 
م��رات فقط   9 مل�سها  الكرة بعدما 

اأقل من اأي لعب اآخر.
من  "الريدز"  ه�������داف  ورف�������ع 
�سباك  يف  "هاتريك"  ال����  خ���الل 
ري��ن��ج��رز ر���س��ي��ده م���ن الأه�����داف 
خ���������الل امل������������س�����م اجل�������������اري من 
اأه������داف  خ��م�����س��ة  اإىل  ال���ب���ط����ل���ة 
روبرت  الب�لندي  م��ع  مت�ساوياً 
والرنويجي  ليفاندوفي�سكي 
بالر�سيد  ه���الن���د  اإي��رل��ي��ن��غ 

نف�سه من الأهداف.
واأ����س���ب���ح ����س���الح ثاين 
ي�سجل  م�سري  لع��ب 
بط�لة  يف  "هاتريك" 
ح�سام  ب����ع����د  اأوروب��������ي��������ة 
اأحرز �س�بر  ح�سن، حينما 
ني��ساتل  م�����ع  ه����ات����ري����ك 
رينجرز  �سباك  ال�س�ي�سري يف 
الأ���س��ك��ت��ل��ن��دي يف ك���اأ����ص اأوروب�����ا 
هاتريك  ولكن   ،1991 �سنة 
�سالح ه� الأول لأي لعب 
ت��اري��خ دوري  م�����س��ري يف 

اأبطال اأوروبا.
�سالح  و�سل  املقابل  يف 
 38 رق�����م  ه����دف����ه  اإىل 
مع  الأب���ط���ال  دوري  يف 
ليفرب�ل، لي�سبح اأكر 
اأهدافاً  ي�سجل  لع���ب 
اإجنليزي  ف��ري��ق  لأي 
يف تاريخ م�ساركاته يف 

دوري الأبطال.
واأخ����������������رياً اأ�����س����ب����ح 
امل�سري  ال���������دويل 
اأكر لعب اأفريقي 
لالأهداف  اإح����رازاً 
اأب���ط���ال  دوري  يف 
متخطياً  اأوروب������ا 
الإي��ف���اري ديديه 

دروغبا.

ي�اجه بر�سل�نة ال�سباين املدجج بالنج�م خطر اخلروج احلقيقي من 
فخ  ب�سق�طه يف  ال��ق��دم  ك��رة  اوروب���ا يف  اب��ط��ال  دوري  املجم�عات يف  دور 
التعادل مع اإنر اليطايل 3-3 يف اجل�لة الرابعة، يف حني حلقت اأندية 
بايرن مي�نيخ الملاين وناب�يل اليطايل وكل�ب بروج البلجيكي بركب 

املتاأهلني اإىل ثمن النهائي.
وحلق الثالثي ناب�يل )املجم�عة الوىل( وكل�ب بروج )الثانية( وبايرن 
)ال�ساد�سة(  اللقب  حامل  الإ���س��ب��اين  م��دري��د  ب��ري��ال  )الثالثة(  مي�نيخ 
بطاقتيهما  ح��ج��زا  ال��ل��ذي��ن  )ال�����س��اب��ع��ة(  الإن��ك��ل��ي��زي  �سيتي  ومان�س�سر 

الثالثاء.
على ملعب "�سب�تيفاي كامب ن�"، دخل بر�سل�نة املباراة وه� م�سمم على 
الف�ز وتع�ي�ص خ�سارته ذهابا �سفر1- من اجل امتالك زمام الم�ر يف 
املباراتني الخريتني لكنه انتزع تعادل �سعبا من �سيفه اإنر الذي بات 
مر�سحا للتاأهل على ح�سابه لنه يكفيه الف�ز على �سيفه فيكت�ريا بلزن 
بالفريق  ويدفع  هدفه  ليحقق  اخلام�سة  اجل�لة  يف  ال�سعيف  الت�سيكي 
الكاتال�ين لكمال امل�س�ار القاري يف م�سابقة الدوري الوروبي )ي�روبا 
وميلك  املبا�سرتني.  امل�اجهتني  يف  الخ��ري  على  يتف�ق  لنه  ذلك  ليغ(، 

اإنر �سبع نقاط مقابل 4 للنادي الكاتال�ين.
وافتتح بر�سل�نة الت�سجيل عندما مرر �سريجي روبرت� كرة عر�سية داخل 
ق�سرية  م�سافة  من  دميبيليه  عثمان  الفرن�سي  ال��دويل  تابعها  املنطقة 
داخل ال�سباك )40( ويف مطلع ال�س�ط الثاين، ان�سل نيك�ل� باريال من 
وراء دفاع بر�سل�نة م�ستغال متريرة امامية لألي�ساندرو با�ست�ين �سددها 

يف �سقف ال�سبكة مدركا التعادل )50(.
الأرجنتيني  اىل  الكرة  فيها  و�سلت  �سريعة  اإنر هجمة مرتدة  وا�ستغل 

فهياأها  اأوغل�  ت�سالهان  هاكان  الركي  ال��دويل  من  مارتيني�ص  لوت��ارو 
اأن  اري��ك غار�سيا قبل  رق��اب��ة  م��ن  ب��رباع��ة وتخل�ص  ���س��دره  لنف�سه على 

ي�سددها ق�ية زاحفة ارتطمت بالقائمني وتهادت داخل ال�سباك )63(.
وجنح الدويل الب�لندي روبرت ليفاندوف�سكي يف ادراك التعادل عندما 
ارتدت الكرة داخل املنطقة من احد مدافعي اإنر فاأعادها داخل ال�سباك 

.)82(
الثالث  امل��ب��اراة  بنقاط  ل��ل��خ��روج  ثقله  بكل  ال��ك��ات��ال���ين  ال��ف��ري��ق  ورم���ى 
لكن اإنر فاأجاأه بهجمة مرتدة �سريعة انهاها الملاين روبن غ�زن�ص يف 

ال�سباك )89(.
وابى بر�سل�نة اخلروج باخل�سارة واحتفظ باأمله ال�سعيف عندما ارتقى 

ليفاندوف�سكي ب�سكل رائع لكرة براأ�سه واأ�سكنها ال�سباك )2+90(.
ويف املجم�عة ذاتها، بلغ بايرن مي�نيخ ثمن النهائي بف�زه على م�سيفه 

فيكت�ريا بلزن الت�سيكي 2-4.
 )10( م��ان��ي��ه  ���س��ادي���  ال�سنغايل  ب��اي��رن  اه����داف  ت�سجيل  ع��ل��ى  وت��ن��اوب 
اآدم  �سجل  فيما  و35(،   25( غرويت�سكا  ولي�ن   )14( م�لر  وت�ما�ص 

فلكان�فا )62( ويان كليمنت )75( هديف فيكت�ريا بلزن.
والف�ز ه� الرابع ت�اليا للفريق البافاري فرفع ر�سيده اىل 12 نقطة.

املباراة،  م��ن  الوىل  ال�35  الدقائق  يف  الرب��ع��ة  اه��داف��ه  �سجل  ان  وبعد 
تراخى بايرن مي�نيخ الذي غاب عنه قائده مان�يل ن�ير ل�سابة طفيفة 
بك�فيد19-،  ل�سابته  م��سيال  جمال  املهاجم  و�سطه  ولع��ب  كتفه  يف 

فتلقت �سباكه هدفني يف ال�س�ط الثاين.
عندما  ت�اليا  الرابع  الف�ز  بتحقيقه  مي�نيخ  بايرن  حذو  ناب�يل  وحذا 

تغلب على �سيفه اأياك�ص اأم�سردام اله�لندي 2-4.

 )16( را���س��ب��ادوري  وجاك�م�   )4( ل��سان�  هريفينغ  املك�سيكي  و�سجل 
والنيجريي  ج��زاء(  ركلة  من   62( كفارات�سخيليا  خفيت�سا  واجل�رجي 
فيكت�ر اأو�سيمهني )90( اأهداف ناب�يل، ودايف كالن�ص )49( و�ستيفن 

بريخفني )83 من ركلة جزاء( هديف اأياك�ص اأم�سردام.
وعزز ناب�يل م�قعه يف �سدارة املجم�عة الأوىل بر�سيد 12 نقطة بفارق 
رينجرز  ق�سا على م�سيفه  الذي  الإنكليزي  ليفرب�ل  اأم��ام  نقاط  ثالث 
ثالث  عند  اأياك�ص  ر�سيد  جتمد  فيما   ،1-7 عليه  بالف�ز  ال�سكتلندي 

نقاط يف املركز الثالث.
رينجرز  م�سيفه  على  غ�سبه  ج��ام  ليفرب�ل  فجر  ذاتها،  املجم�عة  ويف 
حممد  امل�سري  ال��دويل  البديل  ملهاجمه  هاتريك  بينها   1-7 و�سحقه 
 24( فريمين�  روب��رت���  للربازيلي  و82(وثنائية  و80   75( ���س��الح 

و55(.
الأ�سرع يف  ثانية وه�  و�سجل �سالح ثالثيته يف مدى �ست دقائق و12 

تاريخ امل�سابقة ح�سب "اأوبتا" لالإح�سائيات.
وع��ص ليفرب�ل �سق�طه امام م�سيفه ار�سنال 2-3 ال�سبت يف الدوري 
املرتقبة على ار�سه الحد �سد مان�س�سر �سيتي،  ا�ستعداده للقمة  واأكد 

كما وا�سل �سح�ته القارية بف�ز ثالث ت�اليا.
وتابع كل�ب بروج عرو�سه الرائعة وانتزع بطاقة التاأهل اىل الدور ثمن 
الإ�سباين  مدريد  اتلتيك�  م�سيفه  مع  التعادل  بنقطة  بع�دته  النهائي 

�سفر-�سفر.
وكان بروج فاز يف مبارياته الثالث الوىل يف امل�سابقة من بينها مباراة 
الذهاب �سد اتلتيك� مدريد -2�سفر ال�سب�ع املا�سي، فرفع ر�سيده اىل 
نقاط اأمام اأتلتيك� مدريد، و�سبع نقاط اأمام كل  �ست  بفارق  نقاط   10

من باير ليفرك�زن الأملاين وب�رت� الربتغايل اللذين يلعبان لحقا.
ول��ف��ت ك��ل���ب ب���روج الن��ظ��ار ه��ذا امل������س��م يف امل�سابقة ال��ق��اري��ة ب��ف���زه يف 
�سباكه  تتلقى  ان  دون  الي�م من  تعادله  اىل  بال�سافة  الثالث  مبارياته 

اي هدف.
للمباراة  جنما  نف�سه  ميني�ليه  �سيم�ن  ال���دويل  ب��روج  ح��ار���ص  وف��ر���ص 

لنقاذ مرماه لأكر من كرة خطرة وحتديدا يف ال�س�ط الول.
واأكمل بروج املباراة بع�سرة لعبني بعد طرد مهاجمه الغاين كمال �س�اه 

.)82(
ويف املجم�عة ذاتها، عزز ب�رت� اماله مبرافقة كل�ب بروج بف�زه الرائع 
على م�سيفه باير ليفرك�زن الملاين بثالثية نظيفة تناوب على ت�سجيلها 
الربازيلي غالين� )6( والإيراين مهدي طارمي )53 و64 من ركلتي 

جزاء(. واأهدر كرمي دميريباي ركلة جزاء لليفرك�زن يف الدقيقة 16.
لليفرك�زن.  و3  لتلتيك�   4 مقابل  نقاط   6 اىل  ر�سيده  ب�رت�  ورف��ع 
وهي اخل�سارة الأوىل لليفرك�زن يف ثاين مباراة بقيادة مدربه اجلديد 
�سالكه  �سيفه  على  كبري  ف���ز  اىل  ق��اده  ال��ذي  األ�ن�س�  ت�سابي  الإ�سباين 

الب�ند�سليغا. يف  -4�سفر 
الفرن�سي  ومر�سيليا  النكليزي  ت�تنهام  ك��ان  ال��راب��ع��ة،  املجم�عة  ويف 
اينراخت  امل�ستفيدين يف هذه اجل�لة بعد ف�ز الول على �سيفه  اكرب 
مني  هي�نغ  اجلن�بي  للك�ري  هدفان  بينها   2-3 المل��اين  فرانكف�رت 
�س�ن واخر لهاري كاين، يف حني عاد الثاين بف�ز ثمني خارج ملعبه على 
لعبني  بت�سعة  الخ��ري  انهاها  مباراة  يف  -2�سفر  الربتغايل  �سب�رتينغ 
اثر طرد لعبيه ريكاردو ا�سغاي� وبدرو غ�ن�سالفي�ص يف الدقيقتني 19 

و60.

تاأهل بايرن ونابويل وكلوب بروج.. وليفربول يقرتب              

بر�شلونة يواجه خطر اخلروج املبكر من دوري االأبطال 

حممد �شالح يكتب التاريخ يف دوري اأبطال اأوروبا
يرغب كيليان مبابي يف الرحيل عن باري�ص �سان جرمان يف �س�ق النتقالت ال�ست�ية املقبلة. 
هذه هي ال�سائعة التي اجتاحت عامل كرة القدم هذا الأ�سب�ع، بعد اأ�سهر قليلة من جتديد 

الدويل الفرن�سي عقده مع نادي العا�سمة الفرن�سية حتى 2025.
تلقي وكالة فران�ص بر�ص نظرة عن اأ�سباب عدم �سعادة مبابي، عّما يق�له ناديه وما اإذا كان 

انتقاله مطلع العام املقبل وارًدا.
والعديد من  الإ�سبانية  ماركا  اأ�سارت �سحيفة  عندما  الثالثاء  العلن  اىل  الخبار  خرجت 
و�سائل اإعالم فرن�سية اىل اأن مبابي يرغب يف الرحيل عن �سان جرمان يف اأ�سرع وقت ممكن. 
ذكرت تقارير فرن�سية عدة اأن ابن ال�23 عاًما ي�سعر "باخليانة" من ناديه وبخيبة اأمل لأنه 
مل يتم ال�فاء بال�ع�د التي ُقطعت له عندما وقع على عقده اجلديد يف اأيار-ماي� الفائت.

اأراده��ا خالل ال�سيف، مع  اأن باري�ص �سان جرمان مل يقم بجميع التعاقدات التي  �سحيح 
الركيز ب�سكل خا�ص على ف�سلهم يف �سم قلب دفاع. ومع ذلك، كان من ال�ا�سح اأن مبابي 

ا. كان يت�قع و�س�ل راأ�ص حربة جديد اأي�سً
كان الب�لندي روبرت ليفاندوف�سكي من الذين ربطتهم التقارير بالنتقال اىل باري�ص قبل 
يفلح بطل فرن�سا يف  بر�سل�نة. كما مل  الت�جه اىل  ال�سابق  بايرن مي�نيخ  اأن يختار جنم 
الت�قيع مع املهاجم اليطايل جانل�كا �سكاماكا من �سا�س�ول� الذي انتقل اىل اإنكلرا من 

ب�ابة و�ست هام.
مبابي الذي �سجل 39 هدًفا امل��سم، اأحرز هدفه الثاين ع�سر يف جميع امل�سابقات يف احلايل 
من ركلة جزاء خالل التعادل 1-1 مع �سيفه بنفيكا الربتغايل الثالثاء، بعد �ساعات من 

�سدور ال�سائعة.
باري�ص، يلعب اىل جانب الرجنتيني لي�نيل مي�سي والربازيلي نيمار  يف 

اأنه لي�ص �سعيًدا يف مركز  يف خط هج�مي ناري، ولكنه اأملح اىل 
راأ�ص احلربة الذي ي�كله اإليه املدرب كري�ست�ف غالتييه 

بدل من اجلناح.
ب����الده �سد  م��ن��ت��خ��ب  ل�����س��ال��ح  ت�سجيله  ب��ع��د  ق���ال 

لدوري  املجم�عات  دور  الفائت يف  ال�سهر  النم�سا 
المم الوروبية "هنا األعب بطريقة خمتلفة. 

ُيطلب مني القيام باأم�ر خمتلفة عن تلك 
يف النادي، لدّي حرية اأكرب )هنا(".

بكاأ�ص  الفائز  اأن  لح��ًق��ا  غالتييه  اأق���ر 
"مقّيد  رو���س��ي��ا  يف   2018 ال��ع��امل 
اأكر" يف ناديه، ويبدو اأن هذا كاٍف 
العقد  ع��ن  نف�سه  لي�سائل  ل��الع��ب 

الذي جدده قبل اأ�سهر.
رد امل�ست�سار الكروي الربتغايل للنادي 

التقارير  على  الثالثاء  كامب��ص  ل�ي�ص 
بالق�ل اإن مبابي "مل يتحدث اأبًدا معي عن 

غبته يف الرحيل يف كان�ن الثاين-يناير".
وتابع "وج�د مثل هذه املعل�مات قبل مباراة مثل 

ال�سبب  للغاية ولهذا  "�سد بنفيكا" اأمر خطري  هذه 
مل  مبابي  كيليان  اإن  ب��س�ح  واأق����ل  اأن��ف��ي  ك��ي  هنا  اأن���ا 

اأبًدا اإيّل اأو اىل الرئي�ص "القطري نا�سر اخلليفي"  يتحدث 
ب�ساأن الرحيل عن باري�ص �سان جرمان" مطلع 2023.

الرحيل  يف  مبابي  برغبة  يعلم  ل  اأن��ه  غالتييه  اأك��د  جهته،  من 
التعليق عليها، نحّ�ل  "ل ميكنني  بران�ص  بارك دي  عن ملعب 

�سائعات اإىل معل�مات تكاد ت�سبح بياًنا".
لكن ال�سائعات، وفًقا مل�سادر عديدة، بداأها حميط الالعب من 
اأجل ال�سغط على باري�ص �سان جرمان نظًرا ملا مير به الدويل 

الفرن�سي.
اىل  مبابي  م��ن  امل��ق��ّرب  اأ���س��رف حكيمي  امل��غ��رب��ي  الظهري  ق��ال 
ال�سحفيني "تاأخذون الم�ر خارج عن �سياقها. ه� مرّكز على 

النادي و�سعيد هنا".

�س�ق  �سان جرمان يف بيع جنمه يف  ليفّكر  اأي احتمال  بالتاأكيد  اأي ح��ال، لي�ص هناك  على 
املباراة الخرية من  اأ�سهر على الحتفال قبل  اأقل من خم�سة  ال�ست�ية. م�سى  النتقالت 
مدريد  ري��ال  اىل  النتقال  برف�ص  واإقناعه   2025 حتى  عقده  بتجديد  املا�سي،  امل��سم 

ال�سباين.
اإذا ا�ستمرت هذه الزعزعات، فقد تتبّدل اأفكار فريق العا�سمة يف نهاية هذا امل��سم، خا�سة 

اإذا ف�سل مرة اأخرى يف الف�ز بلقب دوري الأبطال الذي طال انتظاره.
اأن النادي �سي�سبح بحالة اأف�سل مع رحيل لعب غري �سعيد يف غرفة تبديل  اإذ قد ي�سعر 

املالب�ص.
املناف�س�ن ال�اقعي�ن للتعاقد مع مهاجم يف مكانة مبابي 
- ال��الع��ب الأع��ل��ى دخ��ال يف ال��ع��امل ه��ذا ال��ع��ام وفًقا 

ملجلة ف�رب�ص - قليل�ن.
بعدم  اأملهم  م��ن خيبة  ال��رغ��م  ذل��ك، على  وم��ع 
املا�سي،  امل������س��م  نهاية  يف  �سف�فهم  اىل  �سمه 
فاإن ريال مدريد �سيحاول بالتاأكيد مرة اأخرى 
احل�����س���ل ع��ل��ى خ��دم��ات لع���ب خ��ل��ف م�اطنه 
ب���ات يف الرابعة  ال����ذي  ب��ن��زمي��ة  ك���رمي  امل��ت��األ��ق 

والثالثني من العمر.
ال��ن��ادي الآخ���ر ال���ذي ارت��ب��ط ب�سكل دائ���م بالفتى 
الذهبي يف ال�سن�ات الأخرية ه� ليفرب�ل النكليزي 
ال�����ذي ق���د ي����رى يف م��ب��اب��ي ال���رج���ل ال���ذي 
�سيبث روح جديدة يف فريق املدرب 

الملاين ي�رغن كل�ب.

هل يغادر مبابي �شان جرمان يف ال�شتاء...اأو ال�شيف؟ 

خطاأي" بعد  "اإنه  هرناندي�ص  ت�سايف  ال�سباين  بر�سل�نة  م��درب  اأق��ّر 
اأبطال  دوري  الي��ط��ايل يف  اإن��ر  �سيفه  3-3 مع  املثري  فريقه  تعادل 
للم��سم  املجم�عات  دور  ت�ديع  من  قريًبا  وب��ات  ال��ق��دم،  لكرة  اأوروب���ا 

الثاين ت�الًيا.
ويحتل بر�سل�نة املركز الثالث بر�سيد اأربع نقاط يف املجم�عة الثالثة 
ثمن  اىل  بطاقته  �سمن  ال��ذي   )12( املت�سدر  مي�نيخ  ب��اي��رن  خلف 

النهائي واإنر الثاين )7(.
املباراتني  ف����زه يف  اإذ ح��ت��ى يف ح���ال  ب��ي��ده،  ي��ع��د  م�����س��ريه مل  اأن  ك��م��ا 
الت�سيكي،  بلزن  فيكت�ريا  وم�سيفه  البافاري  �سيفه  �سد  الخريتني 
فه� يحتاج لأن يهدر اإنر النقاط يف كل من مباراتيه الخريتني نظًرا 

ف�زه  بعد  بينهما  املبا�سرتني  امل�اجهتني  يف  اليطايل  الفريق  لتف�ق 
يف ميالن� ال�سب�ع املا�سي. -1�سفر 

قال ت�سايف بعد املباراة "كان الهدف الول لإنر مبثابة �سربة لنا ول 
ميكن للهدف الثاين اأن يح�سل على هذا امل�ست�ى من املناف�سات، يف كرة 
قدم على اأعلى م�ست�ى"، يف اإ�سارة اىل الخطاء الدفاعية من جريارد 

بيكيه واإريك غار�سيا.
وتابع "اأظهرنا الإميان وال�سخ�سية حتى النهاية. كانت هذه امل�سابقة 
قا�سية للغاية بالن�سبة لنا: يف مي�نيخ، مع افتقارنا لل�اقعية، يف ميالن� 

والي�م مع اأخطائنا".
"كامب ن�" على نهاية مثرية حيث �ُسجلت ثالثة  املباراة يف  و�سهدت 

ال��ك��ات��ال���ين يف طريقه  ب��دا  اأن  فبعد  دق��ائ��ق.   10 اأه����داف يف غ�س�ن 
ليفاندوف�سكي  روب���رت  الب�لندي  ع��ادل   ،1-2 ت��اأخ��ره  اإث��ر  للخ�سارة 
التقدم  غ�زن�ص  روب��ن  المل��اين  البديل  يعيد  اأن  قبل   82 الدقيقة  يف 
لل�سي�ف )89(. اإل ان مهاجم بايرن ال�سابق اأبقى على اآمال بر�سل�نة 
ال�سئيلة يف البقاء يف البط�لة باإدراكه التعادل يف ال�قت بدل ال�سائع 

.)2+90(
امل��سم  منت�سف  الفني  اجلهاز  راأ���ص  اىل  و�سل  ال��ذي  ت�سايف  واأ���س��اف 
املا�سي من ال�سد القطري "حتى ل� كان ل يزال لدينا فر�سة ح�سابًيا 
لكن  بالأمل،  نحتفظ  نحن  فقط.  باأيدينا  الأم��ر  يعد  فلم  )للتاأهل(، 
غري  ���س��يء  ول  اأخ��ط��ائ��ن��ا،  ب�سبب  وه���ذا  للغاية.  �سعًبا  �سيك�ن  الأم���ر 

ذلك".
قا�ص  اأمر  اإنه  قتلتنا.  اأخطاءنا  ولكن  اأول جيد  �س�طا  "قّدمنا  واأردف 
اإذا  ارتكبتها.  اأنني  اأخطاء، فهذا يعني  الدفاع  ارتكب  اإذا  و�سعب. لكن 
كان بيكيه اأو ب��سكيت�ص اأو بيدري اأو دميبيليه خمطئني، فاأنا املخطئ. 
اإنها م�س�ؤوليتي. يف ال�س�ط الثاين، مل نلعب بالركيز الكايف. اإنه خطاأ 
تدريبي. عندما تتعادل على اأر�سك مع لعبني رائعني مثل الليلة، فهذا 

خطاأي. لي�ص هناك اأي م�سكلة. اأنا غا�سب، حمبط، حزين ومنزعج".
مع  الكال�سيك�  م��ب��اراة  يف  الح���د  ال���دوري  يف  قمة  بر�سل�نة  وتنتظر 
م�سيفه وغرميه ريال مدريد ملحاولة ف�ص ال�سراكة بينهما، اإذ يت�ساوى 

كالهما ب�22 نقطة يف ال�سدارة.

ت�شايف يعرتف مب�شوؤوليته عن التعادل مع االإنرت 



مغربي يفوز يف م�شابقة الريا�شيات العاملية
�ساب يع�سق الأرقام واحل�ساب، يرى العامل كاأنه جمم�عة معادلت 
الريا�سيات،  مت�سابكة، يحاول ر�سدها وتفكيكها من خالل عل�م 
اأق�ى مناف�سات الريا�سيات ح�ل  رفع ا�سم بالده املغرب عاليا يف 
 21 اأمزيل، البالغ من العمر  العامل. هذا ال�ساب املغربي ه� زياد 
عاما، والذي يقيم بفرن�سا منذ �سنتني، ويتم درا�سته العليا باإحدى 
اأرقى املدار�ص يف العامل. ومتكن هذا ال�ساب الطم�ح برفقة ثالثة 
طالب اآخرين من اأع�ساء جمعية ريا�سيات املغرب، للمرة الثانية 
على الت�ايل من الف�ز مبيداليتني ذهبيتني وميداليتني ف�سيتني 
ال��ت��ي نظمت يف   ،2022 ل��ع��ام  ل��ل��ري��ا���س��ي��ات  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����س��اب��ق��ة  يف 

اجلامعة الأمريكية يف بلغاريا، �سهر اأغ�سط�ص املا�سي.
هذا  على  اأم��زي��ل  زي��اد  علق  عربية،  ني�ز  �سكاي  مل�قع  حديثه  ويف 
الكثري، وه�  يعني يل  الذهبية  بامليدالية  "الف�ز  قائال:  الإجن��از 
ميثل بالن�سبة يل ثمرة عمل دوؤوب وتراكم لل�سن�ات من اجلهد. 
تلقيتها من  ال��ت��ي  م��ن  التهاين  ور���س��ائ��ل  بالدعم  ك��ث��رياً  واأف��ت��خ��ر 
اأب��دل ق�سارى  �سابقة. لقد جعلني ذلك  املغاربة، خالل م�سابقات 
ورث  عربية" اأن��ه  ني�ز  مل�قع"�سكاي  ت�سريح  يف  جهدي." وت��اب��ع 
�سغفه من والده الذي يعمل اأ�ستاذا للريا�سيات، حيث جعله يبحر 

يف �سفينة العل�م منذ نع�مة اأظفاره".

�شقطت من الدور الرابع يف اجلامعة 
لقيت طالبة يف كلية العل�م يف جامعة الك�يت يف ال�سدادية ي�م اأم�ص 
الأول الأربعاء م�سرعها عقب �سق�طها من الدور الرابع يف احلرم 
"�سبهة  وج���د  اىل  الداخلية  ل����زارة  تقرير  اأ���س��ار  وق��د  اجلامعي، 
"الراي" الك�يتية عن م�سادر جامعية  انتحار". ونقلت �سحيفة 
�سقطت  2003، قد  ال�افدة، وهي من م�اليد  الطالبة  اإن  ق�لها 
من الدور الرابع يف كلية العل�م، واإن املعاينة املبدئية اأو�سحت اأن 
"ال�فاة كانت انتحارا"، وذلك وفقا لتقرير وزارة الداخلية. وقالت 
الكلية،  يف  املراقبة  ك��ام��ريات  راجعت  الداخلية  وزارة  اإن  امل�سادر 
باإلقاء نف�سها من الدور الرابع،  املت�فاة قامت  اأن الطالبة  وتبني 
ومت نقلها اإىل م�ست�سفى الفروانية حيث وافتها املنية هناك. وبينت 
اأمر التحقيق  اأن وزارة الداخلية ت�لت  امل�سادر لل�سحيفة املحلية 
بالكامل وهي من �ست�سدر التقرير النهائي ح�ل احلادثة، كما اأن 
عددا من الطلبة �ساهدوا عملية انتحار الفتاة و�سجل�ا �سهاداتهم 

يف حتقيقات وزارة الداخلية.
اإىل ذلك، اأفادت جامعة الك�يت يف بيان لها ح�ل احلادثة اأنه بعدما 
لإ�سعافها  الإج����راءات  جميع  اجلامعة  يف  الطبية  ال��ف��رق  ات��خ��ذت 
املباحث  بينت حتريات  امل�ست�سفيات حيث فارقت احلياة،  اأحد  اإىل 

الأولية اإىل وج�د "�سبهة انتحار".

اإعالن وظيفة يف بريطانيا: مطلوب طيار للملك
اأعلن ق�سر باكنغهام يف بريطانيا، عن وظيفة مميزة لطيار براتب 

جمٍز، �سيك�ن خم�س�سا للعمل مع "كبار ال�سخ�سيات".
طيار  ف���اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل"  "ديلي  �سحيفة  ذك���رت  ووف��ق��م��ا 
فردا  �سيك�ن  الختيار،  عليه  �سيقع  ال��ذي  امل�ساعد  اأو  الهليك�بر 
يف اأع�ساء النخبة اخلا�سة برحالت امللك ت�سارلز الثالث، املعروفة 

.TKHF�اخت�سارا ب
و�سيك�ن مقر العمل يف قاعدة تابعة للق�ات اجل�ية امللكية بقرية 
"اأوديهام" بهامب�ساير، و�سيح�سل الطيار على راتب جيد، واإجازة 

�سن�ية مدف�عة مدتها 5 اأ�سابيع.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ظهور قارة جديدة بعد 300 مليون عام
بحث جديد ك�سفه علماء اأ�سراليني، يت�قع�ن ظه�ر قارة عمالقة جديدة وليدة تقل�ص املحيط الهادي، وتدعى 

300 ملي�ن عام. قبل  لي�ص  ولكن  وا�سعة،  اأر�سية  م�ساحات  اجلديدة  القارة  وت�سكل  "اأما�سيا". 
هذا ما ت�قعه علماء اأ�سرالي�ن، قال�ا اإن املحيط الهادي قد ينح�سر عندما ت�سطدم القارة الأمريكية بقارة اآ�سيا، 
ال�سمالية  اأمريكا  باآ�سيا ثم تربطها  اأول  اأ�سراليا دورا يف هذا احلدث، حيث ت�سطدم  اأن تلعب  اأي�سا  املت�قع  من 

مبجرد اإغالق املحيط الهادي.
ولهذا �سميت القارة اجلديدة ب�"اأما�سيا" اأي اأمريكا واآ�سيا.

ووفق العلماء، فاإن املحيط الهادي ينقب�ص ببطء ولكن با�ستمرار، رمّبا بنح� ب�سعة �سنتيمرات يف العام ال�احد، 
وبالتايل، تندفع ال�سفائح التكت�نية التي ت�ست�ي عليها القاّرتان الأمريكّيتان نح� الغرب.

600 ملي�ن عام،  الأر���ص معا لت�سكل قارة عظمى كل  ق��ارات  العلماء، على مدى ملياري �سنة، ا�سطدمت  ويق�ل 
وُتعرف بدورة القارة العمالقة. وهذا يعني اأن القارات احلالية من املقرر اأن جتتمع مرة اأخرى يف غ�س�ن مئات 
املاليني من ال�سنني. ويف تقرير �سابق، ُن�سر يف عام 2012 يف جمّلة " Science " الأمريكية، قال اإن  ما يقرب 
من ملياري عام م�ست، كانت هناك ثالث قاّرات عمالقة.وُعرفت اأقدم قاّرٍة عظمى با�سم "ن�نا"، وقد ت�سّكلت قبل 
نح� 1.8 مليار عام. تبعتها قارة "رودينيا" التي ُوجدت قبل نح� مليار عام، واآخرها كانت "باجنيا" قبل نح� 300 

ملي�ن عام تقريبا.
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ملاذا غابت م�شر عن جوائز مهرجان االإ�شكندرية؟
من  عا�سفة  ليثري  ال�38،  دورت��ه  ال�سينمائي  الإ�سكندرية  مهرجان  اختتم 
اجلدل يف ال��سط الفني امل�سري، بعدما اختفى اأي اأثر لفيلم م�سري من 

قائمة الأفالم الفائزة بج�ائز جلنة التحكيم.
ال�فا�ص  امل�سارك، خايل  ال�حيد  امل�سري  الفيلم  "الباب الأخ�سر"،  وخرج 
من املهرجان، وه� من �سيناري� الكاتب الراحل اأ�سامة اأن�ر عكا�سة، واإخراج 

روؤوف عبد العزيز.
�سالح  اإ�سعاد  للمخرج  "�س�ل" اجل��زائ��ري  فيلم  ف��از  الآخ���ر،  اجلانب  على 
"عم�د  الإي��ط��ايل  الفيلم  ح�سد  كما  ط���ي��ل،  روائ���ي  فيلم  اأف�سل  بجائزة 

رئي�سي" للمخرج ماتي� ت�رت�ن، جائزة جلنة التحكيم اخلا�سة.
ويرى النقاد اأن "عدم ف�ز اأي فيلم م�سري ميزة وعيب يف اآن واحد، فامليزة 
تكمن يف تاأكيد عدم النحياز للفيلم امل�سري امل�سارك يف امل�سابقة، والعيب 
اأنه يك�سف حجم الأزمات التي تعانيها �سناعة ال�سينما امل�سرية التي حتتاج 

اإىل تدخل عاجل".
 3 هناك  اأن  جنيب،  متا�سر  بالقاهرة  لل�سينما  العايل  املعهد  اأ�ستاذة  ترى 

نقاط اأدت اإىل غياب الفيلم امل�سري عن اجل�ائز، هي:
عالية  الأف��الم  ن�عية  لإنتاج  املطل�بة  املبالغ  ميلك  ل  املنتج  الإنتاج:   •
وراء  من  �سيجنيه  ال��ذي  الإي����رادات  حجم  عن  فقط  البحث  مع  امل�ست�ى، 

الفيلم دون النظر جل�دته.
اأو خارجها،  داخل م�سر  يناف�ص على ج�ائز  فيلم  ي�جد  • ال�سيناري�: ل 
ويريد  ال�سينما  اإىل  ي��ذه��ب  ال���ذي  اجل��م��ه���ر  لإر���س��اء  فقط  اأف���الم  فكلها 

ن�عية الأفالم التي ت�سبه الأفالم الأجنبية.
كان  كما  ال�سينما  �سناعة  دع��م  على  الدولة  تعمل  اأن  يجب  الدعم:   •
اأفالم  اأن��ت��ج��ت  امل��ا���س��ي  ال��دع��م يف  ه��ذا  وج����د  ال�ستينيات، فمع  ي��ح��دث يف 

اجتماعية وثقافية جيدة، خلدت يف الذاكرة اإىل الآن.

م�شاهري يفقدون ماليني املتابعني يف في�شبوك
ف�جئ العديد من م�ستخدمي في�سب�ك ح�ل العامل، مبن فيهم م�ساهري 
و�سحف اأمريكية كربى وم�ؤ�س�ص التطبيق نف�سه مارك زوكربريغ، بفقدان 
البع�ص  ي�ستعيد  اأن  ق��ب��ل  امل��ا���س��ي��ني،  ال��ي���م��ني  خ���الل  امل��ت��اب��ع��ني  م��الي��ني 

متابعيهم يف ال�ساعات الأخرية، فيما ينباأ بقرب انتهاء الأزمة.
ميلك�ن  ممن  وبخا�سة  خمتلفة،  دول  يف  امل�ستخدمني  من  العديد  وع��رب 
ق�ائم ط�يلة من املتابعني، عن فقدانهم لأعداد كبرية من متابعيهم دون 
بيكا"،  "حم�  ال�سعبي  امل�سري  املطرب  بينهم  وكان من  ال�سبب،  معرفتهم 
والذي كتب على "اإن�ستغرام": "اأنا كان عندي على "في�سب�ك" 131 األف 
اللي كانت عندي  النا�ص  اآلف.. كل  "الفي�سب�ك" لقيتهم    متابع، فتحت 

طاروا".

نا�شا حتّدد موعد اإطالق 
�شاروخها اإىل القمر 

الأمريكية  الف�ساء  وكالة  ح��ددت 
ت�سرين  م��ن  ال��راب��ع ع�سر  )ن��ا���س��ا( 
جديداً  م����ع���داً  ال��ث��اين-ن���ف��م��رب 
ملحاولة اإطالق �ساروخها ال�سخم 
اإىل القمر يف اإطار مهمة "اأرتيمي�ص 
حماولتي  ن���ا����س���ا  واأج���������رت   ."1
اإط���الق ل��ه��ذا ال�����س��اروخ، يف نهاية 
اأيل�ل- بداية  يف  ثم  اآب-اأغ�سط�ص 
���س��ب��ت��م��رب، ل��ك��ن��ه��ا ا����س���ط���رت اإىل 
اإل��غ��ائ��ه��م��ا يف ال��ل��ح��ظ��ات الأخ����رية 
ب�����س��ب��ب م�����س��اك��ل ف��ن��ي��ة. واأُع���ي���د يف 
ال  "ا�ص  اأي��ل���ل-���س��ب��ت��م��رب  ن��ه��اي��ة 
اأق����ى ���س��اروخ �سنعته  ا�ص"، وه��� 
مبنى  اإىل  الإط�������الق،  ع��ل��ى  ن��ا���س��ا 
كينيدي  م����رك����ز  يف  ال���ت���ج���م���ي���ع 
اأج���ل حمايته من  م��ن  ال��ف�����س��ائ��ي 
اأجزاء  "اإيان" الذي دمر  الإع�سار 
اأّن  م��ن ف��ل���ري��دا. واأو���س��ح��ت نا�سا 
ن��اف��ذة اإط���الق ال�����س��اروخ اجلديدة 
69 دقيقة �ستفتح  التي متتد على 
الثاين- ت�سرين   14 اإىل   13 ليل 
 4،07 ال�������س���اع���ة  ع���ن���د  ن����ف���م���رب 
حتديد  وجرى  غرينت�ص.  بت�قيت 
تاريخني احتياطيني هما 16 و19 
يتم  ومل  الثاين-ن�فمرب.  ت�سرين 
ا�ص" الذي  ال  "ا�ص  اإط����الق  ب��ع��د 
اأك��ر من عقد.  ب��داأ تط�يره منذ 
"اأرتيمي�ص"  ب���رن���ام���ج  و���س��ي��ت��ي��ح 
ال��رائ��د اجل��دي��د م��ن وك��ال��ة نا�سا، 
اأول  ع�دة الب�سر اإىل القمر، ونقل 
اأ�سحاب  م��ن  �سخ�ص  واأول  ام���راأة 

الب�سرة املل�نة اإىل هناك.
وب��ع��د م����رور خ��م�����س��ني ع���ام���اً على 
املهمة الأخرية لربنامج اأب�ل�، لن 
رائد  اأي   1 اأرتيمي�ص  مهمة  تنقل 

ف�ساء على متنها. 

حياة امللكة اإليزابيث 
يف كتاب م�شور 

ويف  "تايدال  ���س��رك��ة  اأ�����س����درت 
جديدا  م�����س���را  كتابا  ك�ميك�ص" 
اإليزابيث،  امل��ل��ك��ة  ح���ي���اة  ي���ت���ن���اول 
ب��ري��ط��ان��ي��ا جل��سا  م��ل���ك  اأط������ل 
على العر�ص، وي�ستعر�ص حمطات 
واخلا�سة  ال���ع���ام���ة  ح��ي��ات��ه��ا  م����ن 
والف�سائح  ال��ك��ب��رية،  والأح������داث 

العائلية والأزمات التي مرت بها.
وت�فيت امللكة اإليزابيث يف الثامن 
من �سبتمرب اأيل�ل عن عمر يناهز 
96 عاما، وُدفنت اإىل ج�ار زوجها 
احل��ب��ي��ب الأم������ري ف��ي��ل��ي��ب يف 19 
�سبتمرب اأيل�ل، بعد ي�م األقت فيه 
ب��ري��ط��ان��ي��ا وال���ع���امل ع��ل��ي��ه��ا نظرة 
ال�داع يف مظاهر رائعة من الأبهة 
من  امل�ؤلف  الكتاب  يبداأ  واملرا�سم. 
النحل  مربي  باإخطار  �سفحة   30
الق�سر  يف  ال��ن��ح��ل  خل��ل��ي��ة  امل��ل��ك��ي 
مب�����ت امل���ل���ك���ة، وه����� ت��ق��ل��ي��د متتد 
ويتعلق  م�ست  ق��رون  اإىل  ج���ذوره 
باأ�سط�رة ح�ل اإنتاج الع�سل. وقال 
امل�����س��ارك م��اي��ك��ل فريزيل  ال��ك��ات��ب 
بداية  اأب�������داأ  اأن  "اأردت  ب���ي���ان  يف 
اأ�سط�رة  ع��ن  -ب��احل��دي��ث  �سغرية 
كبرية-  نهاية  اأن��ه��ي  واأن  النحل- 
يف  املاليني  �ساهدها  التي  اجلنازة 
"كانت تلك طريقة  العامل.  اأنحاء 
منا�سبة لت�س�ير عهدها الذي دام 
70 عاما". ومن بني احل�سد الذي 
�سارك يف وداع امللكة والبالغ 2000 
�سخ�ص يف كني�سة و�ستمن�سر اأبي، 
وُت�ج�ا  ودفن�ا  مل�ك  ت��زوج  حيث 
على مدى الألف عام املا�سية، كان 
الروؤ�ساء  م��ن   500 ح����ايل  ه��ن��اك 
وروؤ����س���اء ال�����زراء واأف����راد عائالت 

ملكية اأجنبية وكبار ال�سخ�سيات.

اأطول مم�شى يف دبلن ي�شبح 
مق�شدًا �شياحيًا

يف  املزدحمة  وال�س�ارع  ال�ساخبة  احلانات  من  �ساعة  بعد  على 
و�سط مدينة دبلن ي�جد م�سار خ�سبي جديد هادئ ياأخذ الزوار 
م�رقة  غابة  يف  الأ�سجار  قمم  عند  مرتفع  مم�سى  اإىل  �سع�داً 

عند �سفح �سل�سلة جبال ويكل� باأيرلندا.
دبلن  املقام يف  ال�سياحي اجلديد  املعلم  اأن يجذب  املت�قع  ومن 
ال�سياح باجتاه اجلبال  امل�سمى مم�سى قمم الأ�سجار املزيد من 

التي ميكن روؤيتها من و�سط العا�سمة.  
احل�اجز  من  اخل�سبي  ف�ر�ست  اف�نديل  متنزه  م�سار  ويخل� 
من  م��راً   38 ارت��ف��اع  على  ويقع  كيل�مر.   1.4 ط�له  ويبلغ 
املناطق الغابية املحلية حيث ت�ؤدي م�سارات التنزه اإىل العديد 

من الجتاهات.
ومن ناحية اأخرى ميكن لالأطفال اختبار �سجاعتهم على حبال 
م�سدودة معلقة حيث ميكن اأن يت�سبب النظر لأ�سفل من اأط�ل 

مم�سى على قمم الأ�سجار يف اأيرلندا وبريطانيا يف دوار.
مكاناً  �سريعاً  اأ�سبح   2022 منت�سف  يف  املم�سى  افتتاح  وبعد 

مف�ساًل بني الأ�سر املحلية وال�سياح.

طفلة تتربع ب�شعرها 
من  البالغة  اأوليفيا  ابنتها  ق�سة  كيلي  ت�ني�سا  �ساركت 
ب�سكل  يت�ساقط  ���س��ع��ره��ا  ب���داأ  وال��ت��ي  ���س��ن���ات،   8 ال��ع��م��ر 
اأوليفيا  ب��داأت  بالكزميا.  اإ�سابتها  ب�سبب  و�سريع  كثيف 
م�ؤخراً يف فقدان �سعرها بعد اإ�سابتها بالأكزميا، ولي�ست 
�سعرها،  اأوليفيا  فيها  تفقد  التي  الأوىل  امل��رة  هي  ه��ذه 
ب�سبب  �سن�ات  ع��دة  قبل  م�سابهة  بحالة  اأ�سيبت  اأنها  اإذ 
“ليتل  مل�ؤ�س�سة  اآن����ذاك  ب�سعرها  ت��ربع��ت  حيث  ال��ت���ت��ر، 
امل�ستعار  ال�سعر  ت�فر  التي  اخلريية  تر�ست”  برين�سيب 
ل��الأط��ف��ال وال�����س��ب��اب ال��ذي��ن ي��ف��ق��دون �سعرهم.  جم��ان��اً 
البني الفاحت  اأوليفيا  اإ�سابتها بالأكزميا، بداأ �سعر  وبعد 
ن�سفه  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  وف��ق��دت  كثيف  ب�سكل  بالت�ساقط 
خالل ثالثة اأ�سهر فقط. وعندها قررت والدتها ت�ني�سا 
للح�س�ل  تر�ست”،  برين�سيب  “ليتل  مب�ؤ�س�سة  الت�سال 
�سعر  على  الطفلة  ح�سلت  وبالفعل  م�ستعار.  �سعر  على 

م�ستعار جماناً، خالل اأ�سب�ع واحد فقط.
اأي�ساً من ا�سطراب يف الكروم��س�مات،  وتعاين الطفلة 
ومت ت�سخي�ص اإ�سابتها مبر�ص كرون وهي تبلغ من العمر 
ثالث �سن�ات، وخ�سعت لعملية جراحية يف اأمعائها وهي 
يف ال�ساد�سة من عمرها، اإ�سافة اإىل اأنها تعاين من اأعباء 
ح�سية زائدة، وفق ما اأورد م�قع “ميرو” الإلكروين. 

م�شهد مثري بعد اإقالع طائرة.. والنهاية �شعيدة
�سق�ط  حلظة  ت���ي��ر،  على  ُن�ِسر  فيدي�،  مقطع  اأظ��ه��ر 
اإيطاليا  م��ن  اإق��الع��ه��ا  بعد  مبا�سرة  ط��ائ��رة،  م��ن  عجلة 
وت�جهها نح� ال�ليات املتحدة، مما اأثار ت�ساوؤلت ب�ساأن 
كيفية هب�طها. وذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية 
واحدة  درميليفر" ف��ق��دت  "ب�ينغ  ن���ع  م��ن  ط��ائ��رة  اأن 
ث���ان من  بعد  كلغ،   100 نح�  ت��زن  التي  من عجالتها، 
الفيدي�  ور�سد  اإيطاليا.  يف  تارانت�  مطار  من  اإقالعها 
حلظة انف�سال العجلة عن الطائرة، التي كانت مت�جهة 
�سباح الثالثاء اإىل ت�سارل�ست�ن ب�لية �ساوث كارولينا، 
وقت  يف  عليها  العث�ر  وج��رى  الأر�����ص.  على  و�سق�طها 
لح��ق خ���ارج ح���دود امل��ط��ار امل��ت���اج��د يف ج��ن���ب اإيطاليا. 
وذكرت "ديلي ميل" اأنه على الرغم من �سق�ط العجلة 
اإل اأن الطائرة هبطت ب�سالم يف ال�ليات املتحدة. وقالت 
درميليفر،  ط��ائ��رة  "هبطت  ب��ي��ان:  يف  "ب�ينغ"،  �سركة 
"اأطل�ص للطريان"، ب�سالم يف وقت �سابق  تديرها �سركة 
الي�م، يف مطار ت�سارل�ست�ن الدويل، بعد اأن فقدت عجلة 

من معدات الهب�ط عند الإقالع من مطار تارانت�".

قرار من النيابة بحق زوج  عرو�ض االإ�شماعيلية
بعد اأن اأثارت واقعة "عرو�ص الإ�سماعيلية" التي تعر�ست 
ال�سارع  ِقبل زوجها م�جة غ�سب كبرية يف  لل�سرب من 
جديد  من  الق�سة  ف�س�ل  ع��ادت  اأ�سهر،   8 منذ  امل�سري 
النيابة  ودخ���ل  عليها  زوجها  اع��ت��داء  اإث��ر  تداولها  ليتم 

العامة امل�سرية على اخلط.
النيابة امل�سرية يف بيان على �سفحتها الر�سمية  وذكرت 
متهًما  بتقدمي  العامة  النيابة  "اأمرت  في�سب�ك:  على 
حريتها  وتقييده  ذوي���ه  اأح���د  مب�سكن  زوج��ت��ه  باحتجاز 
امل��ح��اك��م��ة اجلنائية  اإىل  ب��ه��ا  اإ���س��اب��ات  ع��م��ًدا  واإح���داث���ه 

حمب��ًسا على ذمة الق�سية".

زلة ل�شان جديدة لبايدن.. حتدث عن وفاة ابنه
وعاملية  اأم��ريك��ي��ة  اإع����الم  و���س��ائ��ل  �سلطت 
ال�س�ء على ما و�سفته بزلة ل�سان جديدة 
األقاه  خ���ط���اب  يف  ب���اي���دن  ج����  ل��ل��رئ��ي�����ص 

الأربعاء يف ك�ل�رادو.
"اجلن�د  اإن  ب����اي����دن  ق�����ال  خ���ط���اب���ه  ويف 
���س��ارك���ا يف احلرب  ال����ذي  الأم���ريك���ي���ني، 
الق�ات  ���س��د  ال��ث��ان��ي��ة وع��م��ل���ا  ال��ع��امل��ي��ة 

الأملانية، مت تدريبهم يف ك�ل�رادو".
ب�سدق.  هذا  اأق�ل  "فلتتخيل�ا.  واأ�ساف: 
اأق���ل ه��ذا ب�سفتي وال��دا ل�سخ�ص ح�سل 
اخلدمة  و���س��ام  ال��ربون��زي��ة،  النجمة  على 
يف  العراق"،  يف  بحياته  و�سحى  املتميزة 
اإ����س���ارة لب��ن��ه ب��� ال����ذي ت����يف ع���ام 2015 

ب�سرطان املخ.
ني�ز"  "ف�ك�ص  ق���ن���اة  ذك�����رت  وح�����س��ب��م��ا 
الأم���ريك���ي���ة، ف��اإن��ه��ا ت���ا���س��ل��ت م��ع البيت 
الأبي�ص للح�س�ل على ت��سيح، ومل تتلق 

ردا حتى الآن.
األقاه  خطاب  يف  اأع��ل��ن  اأن  لبايدن  و�سبق 
عام 2019 اإن ابنه "عاد لل�ليات املتحدة 
وه� يعاين من ال�رم الأرومي الدبقي يف 
مرحلته الرابعة"، م��سحا اأنه "عا�ص 18 

�سهرا، وه� يعلم اأنه �سيم�ت".
الأبي�ص  البيت  اأ���س��در   ،2015 ماي�  ويف 
الكلمات  ت�ستطيع  "ل  ف��ي��ه:  ج���اء  ب��ي��ان��ا 
و���س��ف احل����زن ال����ذي ل���ّف ع��ائ��ل��ة بايدن 
�ستعي�ص  ب�  روح  اأن  نعلم  ونحن  باأ�سرها، 
زوجته  خ��الل  من  وخ�س��سا  منا،  كل  يف 
ناتايل  الرائعني  وطفليه  هايل  ال�سجاعة 

وهانر".
البالغ  ب�،  اأن  وحتدثت وقتها تقارير عن 
من العمر 46 عاما اآنذاك، يخ�سع للعالج 
الع�سكري  ريد" الطبي  "وولر  يف مركز 

القريب من وا�سنطن.

املمثلة الأمريكية ماجي بريد لدى و�ضولها اإىل حفل توزيع جوائز جمعية الإعالم البيئي ال�ضنوي يف لو�س اأجنلو�س -ا ف ب

باري�ض هيلتون تك�شف عن تعر�شها للتحر�ض
مدر�سة  يف  ت�اجدها  اأثناء  لالإيذاء  تعر�ست  اأنها  هيلت�ن  باري�ص  النجمة  اأك��دت 

داخلية يف ولية ي�تا للمراهقني امل�سطربني يف الت�سعينيات.
ويف التفا�سيل قالت باري�ص اإن طف�لتها "�ُسرقت" ب�سبب النتهاكات املزع�مة 

يف مدر�سة بروف� كاني�ن حيث اأم�ست 11 �سهًرا عندما كانت تبلغ من العمر 
17 عاًما قائلًة: "يف وقت متاأخر جًدا من الليل، كان�ا ياأخذونى مع فتيات 
ب��اإج��راء فح��سات طبية، ومل يكن  ال��غ��رف��ة، وي��ق���م���ن  اإىل ه��ذه  اأخ��ري��ات 
"لقد  وتابعت،  امل�ظفني".  اثنني من  مع  ذل��ك  ك��ان  ه��ذا حتى مع طبيب، 

ع��دي��دة، لكن  ل�سن�ات  اأحت���دث عنه  �سيء كنت ل  وه���  ح��ًق��ا،  ك��ان خميًفا 
الآن واأنا اأفكر يف الأم��ر، وبالنظر اإىل ال���راء ك�سخ�ص بالغ، كان ذلك 

بالتاأكيد اعتداء جن�سي". وتابعت "من املهم اأن تتحدث عن هذه 
اللحظات امل�ؤملة حتى اأمتكن من ال�سفاء وامل�ساعدة يف و�سع 

حد لهذه الإ�ساءة".


