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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
�سمال مقدونيا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  بعث �شاحب 
رئي�س  بنداروفي�شكي  �شتيفو  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه 

جمهورية �شمال مقدونيا، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
 كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
»رع��اه اهلل« برقية تهنئة  دب��ي  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 

مماثلة اإىل فخامة الرئي�س �شتيفو بنداروفي�شكي.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم برقية تهنئة 
وزراء جمهورية  رئي�س  كوفات�شيفي�شكي  اإىل معايل دمييتار  مماثلة 

�شمال مقدونيا.

ال�سيخة فاطمة: ما حتقق من اإجناز يف م�سرية ملف املراأة 
وال�سالم والأمن يف الإمارات هو ثمار روؤية قيادتنا احلكيمة

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام 
رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة 
التنمية االأ�شرية اأن ما حتقق من اإجناز يف م�شرية ملف املراأة وال�شالم 
واالأم��ن يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة منذ �شدور قرار جمل�س 

االأمن 1325 يف عام 2000، هو ثمار روؤية قيادتنا احلكيمة.
واأ�شافت �شموها اأن ما حازت عليه االإم��ارات من تقدير عاملي وا�شع 
وال�شالم  امل��راأة  ملف  دعم  يف  املتوا�شلة  وجهودها  املخل�شة  مل�شاعيها 
الن�شائي  ال��دوؤوب لالحتاد  العمل  ل�شنوات من  نتيجة  واالأم��ن، جاء 

العام بالتعاون مع اجلهات االحتادية واملحلية.  )التفا�شيل �س3(
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 اأكدا اأهمية حتقيق ال�شالم واالأمن واال�شتقرار واالزدهار الذي تتطلع اإليه ال�شعوب والدول

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س املجل�س الأوروبي عالقات التعاون 
بني الإمارات والحتاد الأوروبي والق�سايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الوطن  ق�شر  اأم�����س يف  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
معايل �شارل مي�شال رئي�س املجل�س االأوروبي الذي بداأ 

زيارة عمل اإىل الدولة.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ��الل ال��ل��ق��اء ع��الق��ات ال��ت��ع��اون بني 
دول���ة االإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة واالحت����اد االأوروب����ي 
والدول االأوروبية ال�شديقة االأع�شاء يف االحتاد و�شبل 

دعم هذه العالقات يف خمتلف املجاالت.
اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وت��ب��ادل 
ومعايل �شارل مي�شال وجهات النظر ب�شاأن العديد من 
الق�شايا االإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�شرتك.

اأهمية ا�شت�شافة دولة االإم��ارات موؤمتر  وتناول اللقاء 
االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف  االأط���راف  ال���دول 
ب�شاأن تغري املناخ »كوب 28« خالل عام 2023 ..اإ�شافة 
اإىل جهودها ودورها اال�شتباقي يف تعزيز حلول الطاقة 
النظيفة وامل�شتدامة حول العامل لت�شريع وترية التحول 
حتديات  مواجهة  يف  واالإ�شهام  املتجددة  الطاقة  نحو 
االإ�شرتاتيجية  الدولة  مبادرة  بجانب  املناخي  التغري 
اإطار  يف   2050 ع��ام  بحلول  املناخي  احلياد  لتحقيق 
دعمها جهود العمل املناخي وتعزيز التعاون الدويل يف 

هذا ال�شاأن.                      )التفا�شيل �س2(
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وزير الدفاع االأمريكي ونظريه االأوكراين خالل اجتماع جمموعة االت�شال الدفاعية االأوكرانية يف اأملانيا  )رويرتز(

وزراء اخلارجية والدفاع يف اليابان والهند خالل موؤمتر �شحفي بطوكيو  

رئي�س الدولة خالل ا�شتقباله رئي�س املجل�س االأوروبي   )وام(

م�شاعدات ع�شكرية اأمريكية جديدة الأوكرانيا.. وبلينكن يزورها

وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن تغيري وجهة احلرب

حت�سيد ع�سكري قرب مطار العا�سة الليبية

اأكد اأنه �شيغادر ق�شر بعبدا يف منت�شف ليل 31 من اأكتوبر 

عون: احلكومة غري موؤهلة لت�ستلم �سالحيات الرئي�س
•• بريوت-وكاالت:

اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين ال��ع��م��اد م��ي�����ش��ال ع����ون، اأم�س 
موؤهلة  غ��ري  االأع���م���ال  ت�شريف  ح��ك��وم��ة  اأن  اخل��م��ي�����س، 
انتخاب  تعذر  اإذا  اجلمهورية  رئي�س  �شالحيات  لت�شلم 
رئي�س جديد، موؤكداً اأنه �شيغادر ق�شر بعبدا يف منت�شف 

ليل 31 من اأكتوبر املقبل.
�شحيفة  اإىل  ح���دي���ث  يف  ال���ل���ب���ن���اين  ال���رئ���ي�������س  واأك�������د 
يف  منزله  اإىل  �شينتقل  اأن���ه  اللبنانية  "اجلمهورية" 
اأكتوبر   31 ليل  منت�شف  ع�شرة  الثانية  "عند  الرابية، 
اإىل  الق�شر  ي�شّلم  اأن  »يف  اآم��اًل   املقبل،  االأول  -ت�شرين 
رئي�س جديد، فاإن تعذر ذلك، اإىل حكومة اأ�شيلة مكتملة 

املوا�شفات وال�شالحيات«.
احلكومة  وت�شكيل  الرئي�س  انتخاب  تعرث  ح��ال  يف  اأم��ا 

اجلديدة، فاأ�شاف عون قائاًل: "مثل هذه احلكومة غري 
موؤهلة لت�شّلم �شالحياتي بعد انتهاء واليتي، واأنا اعترب 
رئي�س  مكان  للحلول  الوطنية  ال�شرعية  متلك  ال  اأنها 
اجلمهورية، ولذلك ما مل ُينتخب رئي�س للجمهورية اأو 
تتاألف حكومة قبل 31 ت�شرين االأول املقبل، فاإّن هناك 
عالمة ا�شتفهام حتيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي 

�شاأتخذه عندها".
االآن، قال عون:  اأ�شيلة حتى  ت�شكيل حكومة  وعن عدم 
ل���دّي ���ش��ع��ور ب���اأن ال��ع��رق��ل��ة م��ت��ع��ّم��دة، ل��ك��ي ي�شع رئي�س 
معه  وم��ن  ميقاتي،  جنيب  االأع��م��ال  ت�شريف  حكومة 
وخلفه اأيديهم على البلد عرب حكومة ت�شريف اأعمال ال 

تتوافر فيها �شروط احللول مكان رئي�س اجلمهورية.
وتابع »اإذا ن�شاأ مثل هذا الو�شع النافر فاأنا لن اأر�شخ له 

و�شاأواجهه«.

•• عوا�صم-وكاالت

االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  اأج��رى 
مفاجئة  زي�����ارة  ب��ل��ي��ن��ك��ن  اأن���ط���وين 
اأم�س اخلمي�س اإىل كييف، بالتزامن 
م��ع اإع����الن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة عن 
بنحو  ج��دي��دة  ع�شكرية  م�����ش��اع��دة 
2.7 مليار دوالر الأوكرانيا والدول 

املجاورة لها يف مواجهة رو�شيا.
م�����ش��ب��ق��اً عن  ب��ل��ي��ن��ك��ن  ي��ع��ل��ن  ومل 
ه��ذه ال��زي��ارة، وه��ي الثانية له اإىل 
الع�شكرية  العملية  بدء  كييف منذ 

الرو�شية يف 24 فرباير املا�شي.
امل�شوؤولني  كبار  مع  اجتماعات  ويف 
االأوكرانيني، قال بلينكن اإن االإدارة 
دوالر  ملياري  �شتقدم  االأم��ريك��ي��ة 
االأجنبي  الع�شكري  التمويل  م��ن 
من  و18  الأوكرانيا  االأج��ل  طويل 
جريانها، مبا يف ذلك اأع�شاء الناتو 
و�شركاء االأمن االإقليميني »االأكرث 
عر�شة خلطر العدوان الرو�شي يف 

امل�شتقبل«، ح�شب تعبريه.
ال���دف���اع  وزي������ر  ك�����ش��ف  ذل������ك،  اإىل 
اأم�س  اأو�����ش����ن  ل���وي���د  االأم����ريك����ي، 
بايدن  ج��و  ال��رئ��ي�����س  اأن  اخلمي�س 

ال�سدر يدعو حلفاءه لالن�سحاب من 
الربملان ويرف�س »حكومة توافقية«

•• بغداد-وكاالت:

ال�شدري،  التيار  يف  ال��ق��ي��ادي  ق��ال 
اأم�س  ال����ع����راق����ي،  حم���م���د  ����ش���ال���ح 
الكتلة  ن���واب  ع���ودة  اإن  اخل��م��ي�����س، 
العراقي  ال��ربمل��ان  اإىل  ال�����ش��دري��ة 

ممنوع منعاً باتاً.
ك��م��ا ج���دد ال��ع��راق��ي رف�����س التيار 
اأي حكومة  ال��دخ��ول يف  ال�����ش��دري 

توافقية رف�شاً قاطعاً.
داخل  وامل�شتقلني  »احل��ل��ف��اء  ودع���ا 
ال��ربمل��ان ال��ع��راق��ي الت��خ��اذ موقف 
�شجاع ينهي االأزمة عرب االن�شحاب 
ويحل  ����ش���رع���ي���ت���ه  ل���ي���ف���ق���د  م����ن����ه 

مبا�شرة.
مقتدى  عن  العراقي  �شالح  ونقل 
الربملان  »ح����ل  اإن  ق���ول���ه  ال�����ش��در 
ال�شدرية  الكتلة  ع��ودة  بال  ممكن 
ح��ل��ف��ائ��ه��ا يف  وج����ود  م��ع  �شيما  وال 
جمل�س النواب وبع�س امل�شتقلني«.

ك���م���ا دع�����ا ال���ت���ي���ار ال�������ش���دري الأن 
ي��ب��ق��ى رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة، برهم 
ب����ع����د حل  م���ن�������ش���ب���ه  �����ش����ال����ح، يف 
الربملان، بينما يقود رئي�س الوزراء 
حكومة  ال����ك����اظ����م����ي  م�������ش���ط���ف���ى 
لت�شريف االأعمال واالإ�شراف على 

االنتخابات املبكرة.

وبعد اندالع احلرب يف 24 فرباير 
 20 املا�شي، قدمت وا�شنطن نحو 

دفعة من االأ�شلحة اإىل كييف.
دول  من  م�شوؤولني  اأو�شن  وجمع 
بالدعم  التزامهم  لتجديد  حليفة 
ال��ع�����ش��ك��ري الأوك���ران���ي���ا ع��ل��ى املدى 

الطويل.
وقال اأو�شن اإن: احلرب يف حلظة 
القوات  ب���دء  م��ع  اأخ�����رى،  رئي�شية 
امل�شاد  ه���ج���وم���ه���ا  االأوك�����ران�����ي�����ة 
يف ج���ن���وب ال����ب����الد، وحت����دي����دا يف 
حدث  تقدم  عن  ف�شال  خري�شون، 
منطقة  يف  االأخ�����رية  ال�����ش��اع��ات  يف 

خاركيف �شمال �شرقي اأوكرانيا.
االآن جناحا  »ن�شهد  اإن��ن��ا:  واأ���ش��اف 
وا����ش���ح���ا جل���ه���ودن���ا امل�������ش���رتك���ة يف 

�شاحة املعركة«.
ملجموعة  اجتماع  يف  اأو���ش��ن  وق��ال 
االأوكرانية،  ال��دف��اع��ي��ة  االت�����ش��ال 
العام حللف  االأم��ني  ال��ذي ح�شره 
ال��ن��ات��و ي��ن�����س ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ ووزي����ر 
وم�شوؤولون  االأوك��������راين  ال���دف���اع 
يتغري  احل���رب  وج���ه  »اإن  اآخ�����رون: 
االت�شال  جمموعة  مهمة  وكذلك 

هذه«. 

م�شاعدات  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  واف�������ق 
ت�شل  الأوكرانيا  اإ�شافية  ع�شكرية 
دوالر،  م��ل��ي��ون   675 اإىل  قيمتها 
م�شرتكة  ج���ه���ود  »ع�����ن  م��ت��ح��دث��ا 
�شاحة  وا���ش��ح��ا يف  حت���دث جن��اح��ا 

املعركة، وتغري وجه احلرب«.
اأو�شن، يف  جاءت ت�شريحات لويد 
كبار  م��ع  اخلمي�س  اج��ت��م��اع  ب��داي��ة 
املتحالفة  ال����دول  م��ن  امل�����ش��وؤول��ني 

لدعم اأوكرانيا يف قاعدة رام�شتاين 
اجلوية يف اأملانيا.

اأو���ش��ن اإن بايدن واف��ق على  وق��ال 
امل�شاعدة  م��ن  االأخ����رية  ال�شريحة 

االأمريكية، االأربعاء.
مدافع  ت�شمل  احلزمة  اأن  واأ�شاف 
م��دف��ع��ي��ة وعربات  وذخ���ائ���ر  ه����اون 
م�شفحة  اإ�شعاف  و�شيارات  همفي 
واأن��ظ��م��ة م�����ش��ادة ل��ل��دب��اب��ات وعتاد 

اآخ����ر. وح��ت��ى ق��ب��ل ان����دالع احلرب، 
اأ�شلحة  داأبت وا�شنطن على تقدمي 

لكييف.
ق���دم���ت   ،2014 ع��������ام  وم�����ن�����ذ 
دوالر  م���ل���ي���ار   15.5 وا����ش���ن���ط���ن 
م�شاعدات ع�شكرية الأوكرانيا، وفقا 
للبنتاغون، من بينها 13.5 مليار 
لل�شلطة  بايدن  و�شول  منذ  دوالر 

يناير 2021.

�شجعت على هذه املقارنة:

ليز ترو�س وال�سيدة تات�سر: احذروا التف�سري اخلطاأ...!
•• الفجر -ديني�س ماكرين - ترجمة خرية ال�صيباين

هل ليز ترو�س هي مارغريت تات�شر اجلديدة، ال�شيدة احلديدية يف ع�شرنا؟ املوؤكد، 
لقد  امل��ق��ارن��ة.  ه��ذه  على  �شجعت  �شرتيت،  داون��ي��ن��غ   10 ل���  اجل��دي��دة  امل�شتاأجرة  اأن 
القبعة  ونف�س  تات�شر،  ال�شيدة  ارتدتها  التي  البي�شاء  البلوزات  نف�س  ترتدي  كانت 
خالل زيارة ملو�شكو، و�شّورت مثلها يف برج دبابة، وظلت ت�شري اإىل منوذج �شالفتها 

ال�شهرية.
ا اإنها �شتقّل�س حقوق العمال، يف حماولة لوقف موجة االإ�شرابات     كما �شرحت اأي�شً
التي هّزت بريطانيا هذا ال�شيف، ومتاًما مثل ال�شيدة تات�شر تظل مرتبطة اإىل االأبد 
بالقوانني التي اأنهت نظام االقت�شاد املختلط الذي مت اإن�شاوؤه بعد عام 1945. دولة 
الرفاهية، ودور النقابات العمالية، والنمو القوي، ذاك النظام الذي �شهد متّتع العمال 
باأجور جيدة، واإ�شكان رخي�س، ورعاية طبية جمانية، ومعا�شات تقاعدية، واإجازات 

اأطول. لقد كان اأكرب حت�ّشن يف حياة الطبقة العاملة منذ الثورة ال�شناعية.
)التفا�شيل �س 13(
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�رشطة دبي توا�صل ن�رش 
التوعية الأمنية يف املدار�ص

اأخبار الإمارات

البدائل املتاحة لأوروبا اإذا 
قطعت رو�صيا اإمدادات الغاز 

عربي ودويل

غريزمان يقود اأتلتيكو لفوز 
قاتل يف 10 دقائق جنونية 

الفجر الريا�صي

و�شط توتر مع ال�شني ورو�شيا
حمادثات اأمنية بني الهند واليابان

•• طوكيو-وكاالت:

جتري اليابان والهند حمادثات، تتمثل يف اجتماعات وزراء خارجية ودفاع 
البلدين يف طوكيو �شعيا لزيادة تعزيز العالقات الع�شكرية، بينهما و�شط 

توتر متزايد من ال�شني ورو�شيا باملنطقة.
والتقى وزير الدفاع الياباين يا�شوكازو هامادا نظريه الهندي راغنات �شينغ، 
و�شوبرامانيام  هايا�شي  يو�شيما�شا  اخلارجية  وزيرا  اإليهما  ين�شم  اأن  قبل 

جاي�شانكار يف املحادثات االأمنية.
وياأتي االجتماع يف وقت ح�شا�س جتري فيه رو�شيا مناورات ع�شكرية �شخمة 

متعددة اجلن�شيات يف اأق�شى �شرقي البالد، مب�شاركة ال�شني والهند.
وقدمت طوكيو احتجاجا ملو�شكو على هذه املناورات، وكذلك االأن�شطة التي 
ت�شهدها اجلزر املتنازع عليها، والتي ت�شيطر عليها رو�شيا وتدعي اليابان 

اأحقيتها يف ال�شيادة عليها.

•• طرابل�س-وكاالت:

ذك����رت م�����ش��ادر ب����اأن ق����وات م��وال��ي��ة حل��ك��وم��ة الوحدة 
بعمليات  تقوم  الدبيبة  احلميد  عبد  برئا�شة  الوطنية 
القدمي  طرابل�س  مطار  من  بالقرب  ع�شكري  حت�شيد 
ا�شتعدادا القتحام منطقة ور�شفانة نقطة متركز قوات 
اجلويلي وقوات موالية لبا�شاغا اأخرجت من طرابل�س 

»العربية«  ع��ن قناتي  نقاًل  وذل��ك  االخ���رية،  يف احل��رب 
يقودها  ق����وات  اأن  اإىل  اأ�����ش����ارت  امل�������ش���ادر  و»احل�������دث«. 
املوؤدية  الطرق  اأغلقت  لبا�شاغا  امل��وايل  ال�شاوي  معمر 

لور�شفانة خوفا من تقدم قوات الدبيبة
التابعة  االأرك����ان  رئ��ا���ش��ة  ه���ددت  فقد  امل�����ش��ادر  وبح�شب 
للدبيبة قوات با�شاغا يف حال عدم ان�شحابها با�شتخدام 

الطريان امل�شري مثل ما حدث يف اال�شتباكات االأخرية.

الق�ساء الباك�ستاين يعتزم حماكمة 
قا�سية  اإهانة  بتهمة  خان  عمران 

•• اإ�صالم اأباد-ا ف ب:

رف�����ش��ت حم��ك��م��ة يف اإ�����ش����الم اأب����اد  
اأم�����س اخل��م��ي�����س ال��ت��ربي��رات التي 
الباك�شتاين  ال��وزراء  رئي�س  قّدمها 
انتقاده  ب�شاأن  خان  عمران  ال�شابق 
بدر  عّما  »اأ���ش��ف��ه«  واإب��دائ��ه  قا�شية 
باإهانة  منه، وقّررت اّتهامه ر�شمياً 

الق�شاء.
حكومية  اإع������الم  و����ش���ائ���ل  ون��ق��ل��ت 
اإّنها  املحكمة قولها  باك�شتانية عن 
اإىل خان  االّت���ه���ام  ت��وج��ي��ه  ق�����ّررت 

ر�شمياً يف 22 �شبتمرب.
رئي�س  ق�����ال  اجل��ل�����ش��ة  خ���ت���ام  ويف 
امل��ح��ك��م��ة، ب��ح�����ش��ب م���ا ن��ق��ل��ت عنه 
و�شائل االإعالم، اإّن »رّد عمران خان 

غري مر�ٍس«.
التربيرات  يف  امل��ح��ك��م��ة  ون���ظ���رت 
التي قّدمها رئي�س الوزراء ال�شابق 
النتقاد  دف��ع��ت��ه  ال���ت���ي  ل���الأ����ش���ب���اب 
اأع����رب فيها عن  ال��ق��ا���ش��ي��ة وال��ت��ي 
ب�شاأنها، لكن  ب��ه  مل��ا ���ش��ّرح  »اأ���ش��ف��ه« 
من دون اأن ي�شل االأمر اإىل تقدمي 
اخلمي�س  جل�شة  و�شّكلت  اع��ت��ذار. 
االأزم��������ة  ان����ع����ط����اف����ة ج�����دي�����دة يف 

ال�شيا�شية امل�شتمرة منذ اأ�شهر.

الربيطانية  احلكومة  رئي�سة 
لعامني الطاقة  اأ�سعار  تثبت 

•• لندن-وكاالت: 

اأع�����ل�����ن�����ت رئ����ي���������ش����ة احل����ك����وم����ة 
الربيطانية اجلديدة، عن تثبيت 
اأ���ش��ع��ار ال��ط��اق��ة مل���دة ع��ام��ني، يف 
خطة �شتكلف مليارات اجلنيهات 
تخفيف  ب��ه��دف  االإ���ش��رتل��ي��ن��ي��ة، 

اأعباء املعي�شة على االأ�شر.
اأمام  لها  كلمة  يف  ت��را���س،  وقالت 
ف���وات���ري  اإن  ال����ع����م����وم،  جم���ل�������س 
تزيد  العادية لن  الطاقة لالأ�شر 
جنيه   2500 على  املتو�شط  يف 
عامني،  مل��دة  �شنويا،  اإ�شرتليني 

وذلك اعتبارا من اأول اأكتوبر.
وق��ال��ت ت��را���س اإن ه���ذا االإج����راء 
ي����������وازي ت�����وف�����ري ح���������وايل األ�����ف 
مقارنة  �شنويا  اإ�شرتليني  جنيه 
املتوقعة يف  االأ�شعار  بالزيادات يف 
اأك��ت��وب��ر. واأ���ش��ارت اإىل  االأول م��ن 
اأن اأ�شعار الطاقة �شيتم جتميدها 

اأي�شا ملدة �شتة اأ�شهر لل�شركات.
وكانت اجلهة التنظيمة امل�شوؤولة 
اأعلنت  بريطانيا،  يف  الطاقة  عن 
ال�شهر املا�شي، عن زيادة قيا�شية 
بن�شبة  ال��ط��اق��ة  اأ���ش��ع��ار  �شقف  يف 

اأكتوبر. من  اعتبارا  باملئة   80

ت�شارلز ملكا لربيطانيا 
وفاة امللكة اإليزابيث 

عن 96 عاما 
باملورال-ا�شكتلندا-رويرتز:

قال ق�شر باكنجهام ام�س اإن امللكة اإليزابيث، اأطول ملوك 
بريطانيا بقاء يف احلكم، توفيت عن 96 عاما. 

واأ�شاف يف بيان »توفيت امللكة ب�شالم يف 
ب��امل��ورال بعد ظهر )اأم�����س(«. وج��اء يف 

يف  �شيبقيان  وعقيلته  »امل��ل��ك  البيان 
اإىل  امل�شاء و���ش��ي��ع��ودان  ب��امل��ورال ه��ذا 

لندن اليوم اجلمعة«.
اإل���ي���زاب���ي���ث، ي�شبح  امل��ل��ك��ة  وب���وف���اة 
عاما(   73( ت�شارلز  االأك��رب  ابنها 
وقائدا  تلقائيا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م��ل��ك 

دول����ة   14 ي�����ش��م  ل���ك���وم���ن���ول���ث 
اأخرى، من بينها اأ�شرتاليا وكندا 

بربوتوكول  ع��م��ال  ون��ي��وزي��ل��ن��دا 
عمره قرون، ليبداأ ف�شاًل جديداً 

حكم  ف��رتة  بعد  املالكة،  للعائلة 
الرقم  ح��ّط��م��ت  ال���ت���ي  امل��ل��ك��ة 

القيا�شي بتبّوئها العر�س ملدة 
عاماً.  70
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 226,153 فح�سا وتك�سف عن 398 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا و451 حالة �سفاء 
••    اأبوظبي -وام: 

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 226،153 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات 
اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
اإ�شابة  398 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�شجلة 1،018،779 حالة.
اأي حالة وفاة  اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل     و 
خالل االأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،342 حالة.
451 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  ال��وزارة عن �شفاء  اأعلنت    كما 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�شتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�شفاء 998،341 حالة.  

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية ملالك املباين والبيوت املتهالكة حفاظًا على �سالمة اأفراد املجتمع
•• اأبوظبي - الفجر

املباين  ب�����ش��اأن  واف��رتا���ش��ي��ة  ميدانية  حملة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت 
مركز  الفرعية:  مراكزها  خالل  من  لل�شقوط،  واالآيلة  املتهالكة  والبيوت 
ومركز  زاي��د،  مدينة  بلدية  ومركز  ال�شهامة،  بلدية  ومركز  املدينة،  بلدية 

بلدية م�شفح، ومركز بلدية الوثبة، كل �شمن نطاقه اجلغرايف.
اأيام على التوايل، اإىل توعية مالك   5 وهدفت احلملة، التي ا�شتمرت ملدة 
بجهات  اال�شتعانة  اأو  لها،  الالزمة  ال�شيانة  بعمل  القيام  ب�شرورة  املباين 
�شالمة  على  حفاظاً  املتهالك،  املبنى  وترميم  ب�شيانة  للقيام  االخت�شا�س 
اأبوظبي،  به  اأف��راد املجتمع وعلى املظهر اجلمايل واحل�شاري الذي تتمتع 
امليداين  ال�شق  يف  احلملة  وت�شمنت  العام.  املظهر  م�شوهات  على  والق�شاء 
منها قيام فرق التفتي�س التابعة لبلدية مدينة اأبوظبي ومراكزها الفرعية 

لر�شد  وذلك  �شملتها احلملة،  التي  املناطق  زي��ارات ميدانية جلميع  بعمل 
املباين والبيوت املتهالكة واالآيلة لل�شقوط، وتوعية مالكها باأهمية و�شرورة 
�شيانتها وترميمها اأو هدمها، حفاظاً على �شالمة القاطنني فيها و�شالمة 
الذي  اجلمايل  وامل�شهد  العام  املظهر  على  حفاظاً  وكذلك  املجتمع،  اأف��راد 
تتمتع به اأبوظبي. كما ت�شمنت احلملة يف اجلانب االفرتا�شي منها توعية 
باأهمية و�شرورة احلفاظ على  للحملة  النطاق اجلغرايف  املباين يف  مالك 
املتهالكة  املباين والبيوت  اأ�شرار قد ت�شببها  اأية  اأف��راد املجتمع من  �شالمة 
ن�شية  ر�شائل  واإر���ش��ال  هاتفية  مكاملات  اإج���راء  مت  حيث  لل�شقوط،  واالآي��ل��ة 
املن�شورات  من  العديد  ن�شر  اإىل  باالإ�شافة  احلملة،  من  امل�شتهدفة  للفئات 
التوعوية عرب احل�شابات الر�شمية للبلدية على مواقع التوا�شل االجتماعي 
"تويرت- ان�شتغرام- في�س بوك- �شناب �شات"وعرب تطبيق "فريجنا"، تتعلق 

باأهداف احلملة واحلفاظ على املظهر العام. 

خليفة بن طحنون ي�ستقبل رئي�س املجل�س الأوروبي يف واحة الكرامة
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب 
الكرامة  واح��ة  اأم�س يف  اأبوظبي  عهد  دي��وان ويل  يف  ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون 
ر�شمية  بزيارة  يقوم  ال��ذي  االأوروب���ي  املجل�س  رئي�س  مي�شال  �شارل  معايل 

للدولة.
بن  ال�شيخ خليفة  ا�شتعر�س مع  الكرامة  واح��ة  اإىل  ول��دى و�شول معاليه 
طحنون اآل نهيان مرا�شم حر�س ال�شرف ثم و�شع اإكليال من الزهور اأمام 
ن�شب ال�شهيد الذي يتكون من 31 لوحا ي�شتند كل منها على االآخر كرمز 
االإم��ارات و�شعبها وجنودها  للوحدة والتكاتف والت�شامن بني قيادة دولة 

االأبطال.
وجتول مي�شال يف خمتلف اأجنحة الواحة م�شتمعا ل�شرح مف�شل من ال�شيخ 
خليفة بن طحنون اآل نهيان عن الواحة ومرافقها التي جت�شد تفا�شيلها 
اأبناء دولة االإمارات البوا�شل وت�شحياتهم وتعرب عن الكثري من  بطوالت 

القيم والدالالت الوطنية اجلليلة.

ويف ختام اجلولة قام رئي�س املجل�س االأوروبي بت�شجيل كلمة يف �شجل الزوار 
عرب فيها عن تقديره ل�شهداء دولة االمارات العربية املتحدة.

ي�شار اإىل اأن واحة الكرامة تعد معلما وطنيا وح�شاريا يف العا�شمة اأبوظبي 
حيث مت ت�شييده تخليدا لبطوالت �شهداء االإمارات وت�شحياتهم يف �شبيل 

الدفاع عن الوطن وحماية مكت�شباته ومنجزاته.

اأكدا اأهمية حتقيق ال�شالم واالأمن واال�شتقرار واالزدهار الذي تتطلع اإليه ال�شعوب والدول

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س املجل�س الأوروبي عالقات التعاون بني الإمارات والحتاد الأوروبي والق�سايا الإقليمية والدولية 
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
املجل�س  رئي�س  مي�شال  �شارل  معايل  الوطن  ق�شر  يف  اهلل" اأم�س  "حفظه 

االأوروبي الذي بداأ زيارة عمل اإىل الدولة.
العربية  االإم��ارات  التعاون بني دولة  اللقاء عالقات  وبحث اجلانبان خالل 
املتحدة واالحتاد االأوروبي والدول االأوروبية ال�شديقة االأع�شاء يف االحتاد 

و�شبل دعم هذه العالقات يف خمتلف املجاالت.
مي�شال  �شارل  اهلل" ومعايل  "حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وتبادل 
وجهات النظر ب�شاأن العديد من الق�شايا االإقليمية والدولية حمل االهتمام 

امل�شرتك.
ال��دول االأط��راف يف  ا�شت�شافة دول��ة االإم��ارات موؤمتر  اأهمية  اللقاء  وتناول 
عام  28" خ��الل  "كوب  املناخ  تغري  ب�شاأن  االإط��اري��ة  املتحدة  االأمم  اتفاقية 
الطاقة  حلول  تعزيز  يف  اال�شتباقي  ودورها  جهودها  اإىل  ..اإ�شافة   2023
الطاقة  نحو  ال��ت��ح��ول  وت���رية  لت�شريع  ال��ع��امل  ح��ول  وامل�����ش��ت��دام��ة  النظيفة 
املتجددة واالإ�شهام يف مواجهة حتديات التغري املناخي بجانب مبادرة الدولة 
اإطار دعمها  2050 يف  املناخي بحلول عام  االإ�شرتاتيجية لتحقيق احلياد 

جهود العمل املناخي وتعزيز التعاون الدويل يف هذا ال�شاأن.

كما تطرق اللقاء اإىل النموذج التنموي واحل�شاري املتميز الذي متثله دولة 
االإمارات يف املنطقة ..اإ�شافة اإىل موقعها االقت�شادي حيث بلغ حجم التبادل 
التجاري � غري النفطي � بني دول��ة االإم��ارات واالحت��اد االأوروب��ي 51 مليار 
دوالر خالل عام 2021 كما يقيم يف الدولة حوايل 250 األفاً من خمتلف 
اجلن�شيات االأوروبية ويزور دولة االإمارات �شنوياً حوايل اأربعة ماليني �شائح 

من اأوروبا.
واأكد اجلانبان خالل اللقاء .. العالقات الوثيقة التي جتمع دولة االإمارات 
ودول االحتاد االأوروبي ..م�شريين اإىل احلر�س املتبادل على تو�شيع اآفاقها 
التنمية  م�شارات  دع��م  يف  ي�شهم  ومب��ا  �شعوبها  م�شلحة  فيه  ملا  وتطويرها 
اإليه  تتطلع  الذي  واالزده��ار  واال�شتقرار  واالأم��ن  ال�شالم  ويحقق  والتعاون 

ال�شعوب والدول.
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
اآل نهيان وزير  ال��وزراء وزير ديوان الرئا�شة و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة 
ل�شوؤون التعاون الدويل ومعايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 
وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  ومعايل  التحتية  والبنية  الطاقة 
قرقا�س  حممد  بن  اأنور  الدكتور  ومعايل  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة 

امل�شت�شار الدبلوما�شي ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

ال�سحفيني الإماراتية تنظم ور�سة توظيف اجتاهات ال�سو�سال ميديا يف بناء الق�سة اخلربية
•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شحفيني  ج���م���ع���ي���ة  ن���ظ���م���ت 
بعنوان  تدريبية  ور�شة  االإماراتية 
ال�شو�شال  اجت����اه����ات  "توظيف 
40 �شحفيا  م��ن  اأك���رث  م��ي��دي��ا يف 
امل���وؤ����ش�������ش���ات  ال����ع����ام����ل����ني يف  م�����ن 
عدد  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االإع���الم���ي���ة 
جامعة  م��ن  ال�شحافة  طلبة  م��ن 

االإمارات.
امل��ن�����ش��وري ع�شو  اأح��م��د  وق���ال د. 
ال�شحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س 
اإن هذه  ال��ت��دري��ب  ورئ��ي�����س جل��ن��ة 
عقدها  مت  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال��������دورة 

الو�شول  ���ش��ه��ول��ة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
وتناولها  طرحها  وب�شاطة  اإل��ي��ه��ا 

عالوة على طريقة اإخراجها.
اأهمية  ع��ل��ى  امل�������ش���ارك���ون  وو����ش���ى 
تطوير  يف  ال��ور���س  ه��ذه  ا�شتغالل 
خلدمة  ال�����ف�����ردي�����ة  م����ه����ارات����ه����م 
م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��م وال��ع��م��ل ع��ل��ى رفعة 
قطاع ال�شحافة واالإعالم بالدولة، 
ك��م��ا و���ش��وا ع��ل��ى ����ش���رورة تطوير 
باللغة  املعنية  ال�شحفي  م��ه��ارات 
تعزيز  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  العربية 
اللغة  وخ��دم��ة  ال�شحفية  ال��ه��وي��ة 
وتعزيز  عليها  واملحافظة  العربية 

اهتمام الن�سء بها.

وال��ت��وا���ش��ل م��ع اجل��م��ه��ور، وح�شد 
م�����ش��ادر امل��ع��ل��وم��ات وغ���ريه���ا من 

التجارب. 
رئي�س جمل�س  االأحمد  وق��ال عمر 
����ش���ب���اب ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��ح��ف��ي��ني اأن 
ال�شحفيني  م��ه��ارات  تعزز  ال���دورة 
ب��ال��و���ش��ائ��ل وال���ط���رق ال��ت��ي ميكن 
جماالتهم  خ���دم���ة  خ���الل���ه���ا  م����ن 
������ش�����واء يف االأخ�����ب�����ار  ال�������ش���ح���ف���ي���ة 
اأو  االق���ت�������ش���ادي���ة  اأو  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
باأ�شرع  امل��ح��ل��ي��ة  اأو  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
واأف�شل الطرق املمكنة بحيث ت�شل 
املمزوجة  ال�شحفية  اإب��داع��ات��ه��م 
مبهارات التوا�شل االجتماعية اإىل 

ال�شباب  جم���ل�������س  م����ن  مب�����ب�����ادرة 
وتنظيم جلنة التدريب يف اجلمعية 
على  ال�شفحيني  ت��دري��ب  ب��ه��دف 
و�شائل  يف  امل���ت���اح���ة  االإم����ك����ان����ات 
ال���ت���وا����ش���ل االج���ت���م���اع���ي وال���ت���ي 
ت�شاعدهم يف اإعداد وبناء الق�ش�س 

االإخبارية.
واأكد املن�شوري اأن املن�شات الرقمية 
و�شائل  ف��ق��ط  ت��ع��د  مل  اجل����دي����دة 
جتربة  تعزيز  يف  ت�شاهم  ات�شالية 
ال��ت��وا���ش��ل االإن�����ش��اين، واإمن���ا تقدم 
لل�شحفيني  مهمة  فر�شة  اأي�����ش��اً 
خ�شائ�شها  م����ن  اال����ش���ت���ف���ادة  يف 
ومميزاتها يف تغطيتهم لالأحداث، 

اأكرب فئة من املجتمع، ال �شيما فئة 
االأكرب  الفئة  هم  والذين  ال�شباب 
التوا�شل  و����ش���ائ���ل  ا����ش���ت���خ���دام  يف 

االجتماعي.
الور�شة د. جميب  وحت��دث خ��الل 
عن اأبرز واأحدث الطرق والو�شائل 
ال���ت���ي مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا قيا�س 
على  ال�شحفية  امل��وا���ش��ي��ع  ت��اأث��ري 
التوا�شل  و����ش���ائ���ل  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
االجتماعي ومدى تفاعل املجتمع 
الق�ش�س  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  م��ع��ه��ا، 
ت�شكل  ون���وع���ي���ت���ه���ا  ال�������ش���ح���ف���ي���ة 
القراء  ج���ذب  يف  رئ��ي�����ش��ي��اً  ع���ام���اًل 
وم�شتخدمي التوا�شل االجتماعي، 

اللجنة ال�سرعية ل�سندوق الزكاة تعقد اجتماعها الرابع للعام 2022
•• اأبوظبي - وام:

عقدت اللجنة ال�شرعية ل�شندوق الزكاة اجتماعها الرابع من 
العام احلايل عن طريق االت�شال املرئي برئا�شة ف�شيلة ال�شيخ 
االأ�شتاذ الدكتور حممد عبدالرحيم �شلطان العلماء، وع�شوية 
احلداد،  عبدالعزيز  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ف�شيلة  م��ن  ك��ل 
اللجنة،  رئي�س  نائب  ال�شحي  حممد  طالب  ال�شيخ  وف�شيلة 
وف�شيلة  البلو�شي،  �شليمان  حممد  الدكتور  ال�شيخ  وف�شيلة 
ومقرر  ع�شو  احل��م��ادي  �شلمان  عبدالرحمن  الدكتور  ال�شيخ 

اللجنة.
دور  اإب���راز  يف  ال�شندوق  ق��ي��ادة  جهود  العلماء  الدكتور  وثمن 

الزكاة ومتكينها يف املجتمع.
املداولة  وب��ع��د  االج��ت��م��اع  اأع��م��ال  ج���دول  اللجنة  وا�شتعر�شت 
القائمة  ت�شنيف  اعتماد  وهي  ق��رارات  عدة  اأ�شدرت  والنقا�س 
املحدثة لل�شركات امل�شاهمة يف اأ�شواق الدولة واعتماد القائمة 
ال�شركات  زك��اة  الحت�شاب  ال�شرعية  املعايري  على  بناء  املحدثة 
مبا يراعي نية امل�شاهم وطبيعة عمل كل �شركة حيث مت اعتماد 
84 �شركة م�شاهمة يف  الت�شنيف للقائمة املحدثة مبا ي�شمل 
املايل  دبي  �شوق  �شركة م�شاهمة يف  امل��ايل و64  اأبوظبي  �شوق 

و6 �شركات يف نا�شداك دبي .
اأجل حتديث  ال�شرعية للقائمة من  اللجنة  وقد جاء ت�شنيف 
يواكب  مب��ا  االإل��ك��رتوين  االأ�شهم  زك��اة  برنامج  بيانات  ق��اع��دة 

التطورات اجلديدة على االأ�شواق املالية باالإ�شافة والتعديل.
الزكاة  ل�شندوق  ال�شرعية  اللجنة  .. دعت  االجتماع  ويف ختام 
الأن يحر�س امل�شلم على احت�شاب قيمة الزكاة بدقة م�شتعينني 
ال��زك��اة على  ال��ت��ي يقدمها لهم ���ش��ن��دوق  ال��رائ��دة  ب��اخل��دم��ات 

خمتلف الو�شائل والتقنيات احلديثة .
اجلدير بالذكر اأن ل�شندوق الزكاة برنامج زكاة االأ�شهم الذي 
يقدم للم�شاهمني جتربة اآمنة الحت�شاب زكاة االأ�شهم ويراعي 
نية متلكها هل هي بق�شد االجتار بها فتكون الزكاة على ح�شب 
التملك  بق�شد  ه��ي  اأو  ال��زك��اة  احت�شاب  ي��وم  ال�شوقية  القيمة 
واالدخار فتختلف الزكاة حينها على ح�شب نوع ن�شاط ال�شركة 

ووفق التفا�شيل التي مت بناء الربنامج عليها.

موارد ال�سارقة جتدد اجتياز املوا�سفة العاملية الآيزو  يف التدريب 
•• ال�صارقة -الفجر:

القيا�شية  املوا�شفة  ل�شهادة  ال�شنوي  التجديد  اجتياز  يف  بال�شارقة  الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  جنحت 
التدقيق واملراجعة ودرا�شة  ، وذلك بعد  2022م  10015 للعام  التدريب  املعتمدة الآيزو  الدولية 
الوثائق، والتحقق من مطابقة كافة اإجراءات العمليات، وتقيدها ب�شروط نظام اإدارة اجلودة ح�شب 

معايري املوا�شفة واملمار�شة العاملية .
وتعزيز اجلودة  املتكاملة  االإداري��ة  واالأنظمة  االأداء  موؤ�شرات  تطبيق  على  الدائرة  وبدورها حتر�س 
والتميز، واملحافظة على متانة هيكلها االإداري لالإجراءات . كما ت�شعى با�شتمرار للتطوير والتح�شني 
واملحافظة على م�شتوياتها املتقدمة يف االأداء، وحتقيق معدالت عالية على كافة املقايي�س يف اإجناز 
االأعمال .  وتهدف من خالل تطبيق متطلبات �شهادة االآيزو وجتديدها �شنوياً ؛ اإىل حتقيق التزاماتها 
الواردة يف �شيا�شتها للجودة وتعزيز اإجراءات العمل، وتر�شيخ مكانتها كجهة تواكب املتطلبات احلديثة 

لالأعمال . 

ال�سيخة فاطمة: ما حتقق من اإجناز يف م�سرية ملف املراأة وال�سالم والأمن يف الإمارات هو ثمار روؤية قيادتنا احلكيمة

ال��ت��دري��ب��ي ح����ول امل������راأة واالأم����ن 
اأط����ل����ق عليه  وال�������ذي  وال�������ش���الم 
الحقا ا�شم "مبادرة �شمو ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك لتمكني املراأة 
وال�����ذي  واالأمن"،  ال�������ش���الم  يف 
بنت  خ��ول��ة  م��در���ش��ة  ت�شت�شيفه 
االأزور يف اأبوظبي، بهدف تدريب 
ال�شلك  يف  ال���ع���ام���الت  ال���ن�������ش���اء 
ال��ع�����ش��ك��ري واالأم���ن���ي م��ن ال���دول 

واإخوانهما اأع�شاء املجل�س االأعلى 
لالحتاد حكام االإمارات، و�شعيهم 
الن�شاء  ومت��ك��ني  ل��دع��م  احل��ث��ي��ث 
وال���ف���ت���ي���ات يف ج��م��ي��ع امل���ج���االت، 
واالأمن  ال�����ش��الم  قطاعي  خا�شة 
ع���ل���ى ال�����ش��ع��ي��د ال���ع���امل���ي، وذل����ك 
املحوري  امل��راأة  على موقع  تاأكيداً 

ودورها امل�شهود يف هذا ال�شاأن.
اإن م��ا ح���ازت عليه االإم����ارات من 

مل�شاعيها  وا�����ش����ع  ع���امل���ي  ت���ق���دي���ر 
يف  املتوا�شلة  وجهودها  املخل�شة 
دعم ملف املراأة وال�شالم واالأمن، 
العمل  م��ن  ل�شنوات  نتيجة  ج��اء 
العام  الن�شائي  لالحتاد  ال���دوؤوب 
االحتادية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون 
املجتمع  وم��وؤ���ش�����ش��ات  وامل��ح��ل��ي��ة 
امل���دين وال��ق��ط��اع اخل��ا���س، والتي 
الربنامج  اإط�����الق  ع���ن  اأ����ش���ف���رت 

•• اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأك��دت 
الن�شائي  االحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام 
الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى 
اأن ما حتقق من اإجناز يف م�شرية 
ملف امل����راأة وال�����ش��الم واالأم����ن يف 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
االأمن  ق��رار جمل�س  ���ش��دور  منذ 
1325 يف عام 2000، هو ثمار 

روؤية قيادتنا احلكيمة.
حازت  م���ا  اأن  ���ش��م��وه��ا  واأ����ش���اف���ت 
عاملي  تقدير  م��ن  االإم����ارات  عليه 
وا�شع مل�شاعيها املخل�شة وجهودها 
امل��ت��وا���ش��ل��ة يف دع����م م��ل��ف امل�����راأة 
وال�������ش���الم واالأم�������ن، ج����اء نتيجة 
ل�������ش���ن���وات م����ن ال���ع���م���ل ال�������دوؤوب 
بالتعاون  العام  الن�شائي  لالحتاد 
م��ع اجل��ه��ات االحت��ادي��ة واملحلية 
وم����وؤ�����ش���������ش����ات امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 

والقطاع اخلا�س.
التي  �شموها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�شما  ال�شيخة  عنها  نيابة  األقتها 
نهيان  اآل  �شلطان بن خليفة  بنت 

وال�شالم واالأمن يف اأبوظبي.
وعلى  اأبوظبي  يف  العامل  يجتمع 
�شبل  مل���ن���اق�������ش���ة  ي����وم����ني  م������دى 
قطاعي  يف  امل���راأة  ب��دور  النهو�س 
ال�شالم واالأمن من خالل جل�شات 
للمراأة  الدويل  املوؤمتر  وفعاليات 
يف  �شيعقد  كما  واالأم���ن  وال�شالم 
اليوم الثالث املوؤمتر الوزاري رفيع 
العربية  ال��دول  جلامعة  امل�شتوى 
"تعزيز  ع����ن����وان  ي���ح���م���ل  ال�������ذي 
املتاأثرة  املجتمعات  يف  امل���راأة  دور 
بالنزاع وجمتمعات ما بعد النزاع 
املنطقة  م���ن  حم��ل��ي��ة  اأ�����ش����وات   :
اال�شتماع  وُي�����ش��رن��ا  العربية". 
والتجارب  امل��ب��دع��ة،  االأف��ك��ار  اإىل 
امللهمة، التي �شتقدمها نخبة من 
�شانعات ال�شالم واالأمن والنماذج 
ال��ت��ي تتعزز  امل�����ش��رف��ة  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
ب��ع��ط��ائ��ه��ن ي��وم��ا ب��ع��د ي����وم بثقة 
اأن  مُي��ك��ن  فيما  ال���دويل  املجتمع 
تقدمه املراأة من جناحات يف هذا 
العاملي.  امل�شتوى  الهام على  امللف 
اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وال�شعادة، 
احل�شور الكرمي: بروح امل�شوؤولية 
ال���ذي يجمعنا  واحل�����س االأخ����وي 
النبيلة  غايتنا  لتحقيق  ويوحدنا 

ملوؤ�ش�شة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
اال�شتدامة  اأج������ل  م����ن  حت���ال���ف 
 " ل���  امل��وؤ���ش�����س  وال�����ش��ري��ك  العاملية 
اأرورا 50 " والتي جاءت م�شجلة 
عرب تقنية االت�شال املرئي خالل 
وال�شالم  للمراأة  ال��دويل  امل��وؤمت��ر 
اأعماله  ان��ط��ل��ق��ت  ال����ذي  واالأم�����ن 
من  العا�شر  حتى  وي�شتمر  ام�س 
ريتز  اأب��وظ��ب��ي  ف��ن��دق  يف  �شبتمرب 

كارلتون.

وفيما يلي ن�س الكلمة..
وامل����ع����ايل  ال�������ش���م���و  "اأ�شحاب 
اإن  ال��ك��رمي:  احل�شور  وال�شعادة، 
م��ا حت��ق��ق م��ن اإجن����از يف م�شرية 
ملف امل����راأة وال�����ش��الم واالأم����ن يف 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
االأمن  ق��رار جمل�س  ���ش��دور  منذ 
1325 يف عام 2000، هو ثمار 
روؤي����ة ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة، ممثلة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل"،  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م 

ال��ع��رب��ي��ة وال������دول ال�����ش��دي��ق��ة يف 
القطاع  يف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ال���ع���امل 
ال���ع�������ش���ك���ري وق����ط����اع����ي االأم������ن 
وال�شالم، واإن�شاء �شبكات لدعمهن 
حول العامل، وذلك لرت�شيخ قيم 
ال��ت�����ش��ام��ح االإن�����ش��اين ب��ني �شعوب 
العامل من خالل مبادرات مبتكرة 
واملحبة  الت�شامح  ر���ش��ائ��ل  حتمل 
جمتمعات  اإىل  و���ش��واًل  وال��ع��ط��اء 

متالحمة.
االإمارات  دول��ة  جهود  تتوقف  مل 
احلد  ه��ذا  عند  املتحدة  العربية 
ب������ل ام������ت������دت ل���ت�������ش���ه���د اإط�������الق 
االإمارات  لدولة  الوطنية  اخلطة 
مار�س  �شهر  يف  املتحدة  العربية 
القرار  لتنفيذ   2021 ع��ام  م��ن 
عن  ال�شادر   2000  /1325/
جم��ل�����س االأم�������ن ال���ت���اب���ع ل����الأمم 
هي  �شابقة  مثلت  والتي  املتحدة، 
م�شتوى  على  نوعها  م��ن  االأوىل 
ل�����دول  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س  دول 
امتداداً  وذل���ك  العربية،  اخلليج 
العربية  االإم������ارات  دول���ة  جل��ه��ود 
امل��راأة يف  م�شاركة  بتعزيز  املتحدة 
ال�شالم واالأم��ن، ليعقبها تد�شني 
مركز فاطمة بنت مبارك للمراأة 

نوؤكد موا�شلة دعم دولة االإمارات 
العاملي  للحراك  املتحدة  العربية 
قطاعي  يف  امل�����راأة  دع���م  �شبيل  يف 
اأن  اأود  ..وه���ن���ا  واالأم�����ن  ال�����ش��الم 
اأع��رب عن ثقتي الكاملة يف قدرة 
املراأة على تبووؤ مكانتها امل�شتحقة 
لبناء  ال��ع��م��ل  منظومة  ق��ي��ادة  يف 
ا�شتد  العامل، مهما  ال�شالم حول 
اإىل  ل��ت��ن�����ش��م  واق���ع���ه���ا،  ت��ي�����ش��ر  اأو 
وحماة  امل�شتقبل  �شانعي  �شفوف 
احل���ا����ش���ر وك����ّت����اب ال���ت���اري���خ، مبا 
ميكنها من �شياغة دورها لنه�شة 
اأن  يل  ا�شمحوا  ورف��ع��ت��ه.  وطنها 
اأخرى  م��رة  بكم  واأرح���ب  اأحييكم 
اأع��رب عن  ال��ث��اين، واأن  يف بلدكم 
اأمنياتي القلبية باأن ميثل املوؤمتر 
واالأمن،  وال�شالم  للمراأة  الدويل 
و�شل  ف���ي���م���ا  ل��ل��ت��ف��ك��ري  ف���ر����ش���ة 
ودرا�شة  وال��ع��امل،  جمتمعنا  اإل��ي��ه 
ال��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات، م��ن اأجل 
اجلميع  ي�����ش��ع  م�����ش��رق  م�شتقبل 
فب�شواعد  اإق�شاء،  اأو  تفرقة  دون 
والن�شاء  الرجال  وق��درات  واأفكار 

تنطلق النه�شة وتبنى االأوطان.
وفقكم اهلل و�شدد خطاكم وال�شالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

•• العني-الفجر: 

�شات  قّدم الدكتور حممد احلوقاين، االأمني العام للمعهد الوطني للتخ�شّ
ال�شحية، عر�شاً تعريفياً �شاماًل الأع�شاء هيئة التدري�س يف م�شت�شفى توام. 
الوطني  املعهد  عليها  تاأ�ش�س  ال��ت��ي  اال�شرتاتيجية  ال��روؤي��ة  العر�س  �شمل 
التطوير  وتنظيم  بقيادة  مكّلفة  وطنية  كموؤ�ش�شة  ال�شحية  للتخ�ش�شات 

على  خا�س  ب�شكل  الرتكيز  مع  الدولة،  يف  ال�شحية  العاملة  للقوى  املهني 
التدريب التخ�ش�شي. 

اأهمية  اإىل  احل��وق��اين  حممد  ال��دك��ت��ور  اأ���ش��ار  التو�شيحي  العر�س  وخ��الل 
مراجعة �شيا�شات ومتطلبات االعتماد وااللتزام بها لالرتقاء بجودة التعليم 
املبذولة  اجلهود  اإط��ار  يف  ياأتي  اللقاء  هذا  "اأن  احلوقاين:  واأو�شح  الطبي، 
يف  ال�شحية  واملهن  لالأطباء  واملهني  العلمي  امل�شتوى  لرفع  العمل  وخطة 

التعليمية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  وذل��ك  التخ�ش�شات،  خمتلف 
واملنظمات الطبية وال�شحية داخل الدولة وخارجها".

االإلكرتونية  اخل���دم���ات  ال��ل��ق��اء  خ���الل  احل���وق���اين  ال��دك��ت��ور  وا���ش��ت��ع��ر���س 
املقيمني  الإع���داد  عمل  ور���س  من  املعهد  يقدمها  التي   ،E-Services
والتقييم.  االخ��ت��ب��ارات  جم��ال  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  م��ه��ارات  وتطوير 
التخ�ش�شي،  الرباجمي  واالعتماد  املوؤ�ش�شي  االعتماد  خدمات  عر�س  كما 

باالإ�شافة اإىل الزيارات امليدانية ل�شمان مطابقتها ملعايري االعتماد، وذلك 
بهدف ت�شجيع العاملني يف القطاع ال�شحي ملوا�شلة م�شريتهم املهنية نحو 

الدرا�شات العليا يف املجاالت ال�شحية التخ�ش�شية. 
ويف ختام اللقاء جرى تكرمي 10 اأع�شاء من الهيئة التدري�شية املقيمني يف 
للتخ�ش�شات  الوطني  املعهد  قبل  اعتمادهم من  والذين مت  توام  م�شت�شفى 

ال�شحية بعد اجتيازهم الدورات املقررة.

�سات ال�سحية امللحق بجامعة الإمارات يقدم عر�سًا تعريفيًا عن خدمات العتماد لأع�ساء هيئة التدري�س يف م�ست�سفى توام  املعهد الوطني للتخ�سّ

الحتادية للموارد الب�سرية ودار الرب تطلقان 
حملة �ساهْم يف تعليمه

•• دبي - وام:

الب�شرية  للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأطلقت 
الرب  دار  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  احل��ك��وم��ي��ة 
 20 ل��ت��وف��ري  تعليمه"؛  يف  "�شاهم  ح��م��ل��ة 
درهم  األ����ف   54 ب��ق��ي��م��ة  اآيل  ح��ا���ش��ب  ج��ه��از 
واأو�شحت  م��االوي.  الأطفال قرية فقرية يف 
اإدارة  مدير  نائب  ن�شيف  بن  حممد  �شم�شة 
احلملة  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  احل��ك��وم��ي  االت�����ش��ال 

ت��اأت��ي ب��ال��ت��زام��ن م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام الدرا�شي 
اجلديد ويف اإطار دعم اجلهود الرائدة لدولة 
االإمارات العربية املتحدة على �شعيد تاأمني 
ودعم  ال��ع��امل  اأط��ف��ال  لكافة  اجل��ي��د  التعليم 
التنموية يف  التعليمية  واملبادرات  امل�شروعات 
اأن احلملة  اإىل  الفقرية. ولفتت  العامل  دول 
تاأتي ثمرة التعاون البناء مع جمعية دار الرب 
القليلة  االأع��وام  اأطلق اجلانبان خالل  حيث 
املا�شية ع�شرات املبادرات اخلريية واالإن�شانية 

والتنموية داخل الدولة وخارجها.
على  احلملة  اأ�شهرت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�شارت 
الفر�شة  ملنح  االحت��ادي��ة،  احلكومة  م�شتوى 
الأك��رب ع��دد من موظفي ال���وزارات واجلهات 
االحت����ادي����ة واجل���م���ه���ور ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف فعل 
اخلري وامل�شاهمة من خالل ح�شابات الهيئة 
االجتماعي  التوا�شل  من�شات  على  املختلفة 
يف  الب�شرية  امل����وارد  معلومات  اإدارة  ون��ظ��ام 

احلكومة االحتادية "بياناتي".
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

الرئي�شي يف  " مبقرها  " خبايا  " معر�س  والثقافة  للفن  "خولة  ت�شت�شيف 
اأبوظبي و معر�س " بني ال�شطور " يف " كيه غالريي " بحي دبي للت�شميم 
من   30 حتى  املعر�شان  وي�شتمر  العويد  ف��ادي  ال�شوري  الت�شكيلي  للفنان 

�شبتمرب اجلاري.
ال�شيخ  �شمو  ح��رم  ال�شويدي  خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�شيخة  �شمو  قالت  و 
للفن  "خولة  رئي�شة  ال��وط��ن��ي  االأم���ن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون 
والثقافة" اإن دولة االإمارات تعترب وجهة عاملية ت�شتقطب املفكرين واملبدعني 
بيئة  لهم من  الدولة  توفره  ما  والفنية يف ظل  االأدب��ي��ة  املجاالت  يف خمتلف 
الثقايف  القطاع  اأن  وال�شيما  االإبداعية  م�شاريعهم  الإط��الق  وحمفزة  داعمة 
يكت�شب اأهمية خا�شة يف اأولويات القيادة الر�شيدة التي حر�شت على تقدمي 
املحلي  امل�شتوى  على  واملبدعني  للمثقفني  والرعاية  الدعم  اأ�شكال  خمتلف 

واالإقليمي والدويل.

التي  اإط��ار اجلهود  ياأتي يف  املعر�شني  ا�شت�شافة هذين  اأن  �شموها  واأو�شحت 
املجال  يف  للدولة  ال��رائ��دة  املكانة  لرت�شيخ  والثقافة"  للفن  "خولة  تبذلها 
الثقايف واإيجاد من�شة متميزة للفنانني واملبدعني املحليني والعرب والعامليني 
حتقيق  م��ن  ومتكينهم  ال���زوار  م��ن  وا�شعة  �شريحة  اأم���ام  اإب��داع��ات��ه��م  لعر�س 

طموحاتهم االإبداعية.
اأنباء االإمارات  من جانبه قال الفنان فادي العويد يف ت�شريح خا�س لوكالة 
" اإن معر�س " خبايا " هو تذكار وبث لروح التجديد مبا�شي جميد  " وام 
املدفون  ب��االإرث  االأجيال  تذكري  و  العربة  و  لال�شتنباط  وقفة  منا  ي�شتدعي 
العربية  احل�شارة  معامل  اكت�شاف  ال�شباب  جليل  فيتيح  املتاحف  خزائن  يف 
البقعة  واالإ�شالمية ب�شورة جمالية و تربوية وبالتايل م�شاحلتهم مع هذه 
املواعظ  الغو�س يف تراث غني و كنز زاخر الإ�شتمداد  و  التاريخ  امل�شيئة من 

والطاقات.
اأم�س يف دب��ي -  ب��داأت فعاليته  ال��ذي   - " " بني ال�شطور  اأن معر�س  واأو���ش��ح 
الكلمات  العالقة بني  19 لوحة و عمال فنيا يحمل معاين  اأك��رث من  ي�شم 

تختفي و تظهر بالقدرة على فهم احلروف بني ال�شطور و هي م�شاعر كلمة 
يفجرها لون اأو يكتبها اآخر بني ال�شطور وحياة نتنقل بها و ترتك اأثرا جميال 
بني ال�شطور و هي األغاز و حكايا يقراأها من ي�شاء و كيفما ي�شاء .. الفتا اإىل 
اأن املعر�س يت�شمن لوحات خطت باالإكريليك و احلرب ال�شيني و جم�شمات 
خلزف �شيني الآيات من القراآن ولكرمي و اأبيات �شعر و كلمات ماأثورة الأبرز 

ال�شعراء العرب و الكتاب العامليني .
واأ�شاف اأن معر�س "خبايا " - الذي بداأت فعاليته اأول اأم�س يف اأبوظبي - ي�شلط 
من خالل اأكرث من 17 لوحة ت�شكيلية " كوالج حرب واأكريليك "ال�شوء على 
اللغة العربية وتطور الكتابة وحماكاة ل�شل�شلة من االأحداث والتطورات التي 
اأ�شهمت يف ازدهار �شتى العلوم  اأ�شافت للح�شارة االإن�شانية مزايا واكت�شافات 

واالآداب والرتاث االإجتماعي .
" خمطوطات  " خبايا  اأب��رز اللوحات املعرو�شة يف معر�س  اأن من  واأ�شار اإىل 
وخمطوطات  العربية  للكتابة  اجلميلة  ال�شورة  ت�شكل  بداية  ت�شور  فريدة 
احلمراء  بالنقاط  واحل��رك��ات  الت�شكيل  مرحلة  ت�شرح  الكويف  باخلط  اأخ��رى 

العربية  اللغة  كتابة  فن  يف  ال�شريع  التطور  ت�شور  وخمطوطة  التنقيط  ثم 
بني  بالرتتيب  القراآنية  امل�شاحف  كتابة  بداية  تبني  خمطوطة  جانب  اإىل 
اخلطوط والزخارف ولوحة مل�شجد قبة ال�شخرة ولوحة تتحدث عن مدارات 

الكواكب الثابتة واالأبراج ولوحة خلريطة العامل واأخرى خل�شوف القمر .
ال��دي��واين اجللي  العويد حائز على جائزة اخل��ط  ف��ادي  الفنان  اأن  اإىل  ي�شار 
2007 وجائزة الربدة يف االإمارات 2018 و�شارك يف العديد من امل�شابقات و 
املعار�س الدولية و قدم درا�شات حول املخطوطات العربية والكتابات القدمية 

وترميم كتابات املنازل الرتاثية .
جدير بالذكر اأن " خولة للفن والثقافة "جهة راعية للفن والثقافة والفكر 
ال�شيخ  �شمو  حرم  ال�شويدي  خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�شيخة  �شمو  اأ�ش�شتها 
طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار االأمن الوطني مبادرة منها كمرفق يهدف 
اإىل تفعيل االهتمام بالفنون الكال�شيكية بجميع اأمناطها والرتكيز على اإحياء 
ال�شابة  املواهب  امل�شاحبة و�شقل  العربي بجميع مدار�شه وفنونه  فن اخلط 

ورفدها بكل ما ي�شتجد من املعارف على �شعيد الفن و الفكر والثقافة.

•• اأبوظبي-الفجر:

بالذكرى  اح���ت���ف���االت���ه  اإط��������ار  يف 
ال��ث��ام��ن��ة ل��ل��ت��اأ���ش��ي�����س، ن��ظ��م مركز 
واال�شت�شارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
الثالثة  ال�شنوية  امل�شتديرة  املائدة 
مل��راك��ز ال��ف��ك��ر حت��ت ع���ن���وان: "دور 
مراكز الفكر يف �شياغة ال�شيا�شات 
البحوث  ترجمة  ا�شرتاتيجيات   ..
مب�شاركة  عملية"،  مم��ار���ش��ة  اإىل 
املراكز  وم��دي��ري  روؤ���ش��اء  من   20
اإ�شافة  العاملية  والبحثية  الفكرية 
اإىل خ���رباء واأك��ادمي��ي��ني م��ن دول 

عدة. 
وت�����ش��ع��ى امل����ائ����دة امل�����ش��ت��دي��رة اإىل 
ت�����ش��ج��ي��ع وت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون بني 
املوؤ�ش�شات امل�شاركة يف حتليل التاأثري 
الفعلي ملراكز الفكر على ال�شيا�شات 
ال��ع��ام��ة واحل���وك���م���ة، اإ����ش���اف���ة اإىل 
التي  ال�شبل  وا�شتك�شاف  مناق�شة 
مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا مل���راك���ز الفكر 
امل�شي قدماً يف ترجمة اأفكارها اإىل 
اأف�شل  واق���رتاح  عملية،  ممار�شات 
القدرات  ل��ب��ن��اء  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
والنهو�س بفاعلية مراكز الفكر يف 

جمال ال�شيا�شات العامة.
واأكد املدراء واخلرباء واالأكادمييون 
امل�شاركون �شرورة تفعيل دور املراكز 
البحثية يف ت�شكيل اال�شرتاتيجيات 
و���ش��ن��ع ال�����ش��ي��ا���ش��ات، و����ش���ددوا على 
����اء ب����ني امل����راك����ز  ق����ي����ام ت����ع����اون ب����نَّ
الو�شائل  على  والرتكيز  البحثية، 
اأو اخلطوات اأو االأفكار التي ت�شهم 
يف تفعيل دوره��ا مبا يخدم ويدعم 
ال�شيا�شات  وتنفيذ  ال��ق��رار  ��ّن��اع  ���شُ
اإىل  وحتويلها  اال�شرتاتيجيات  اأو 

واقع. 
ال��دك��ت��ور حم��م��د عبداهلل  واف��ت��ت��ح 
ال���ع���ل���ي، ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل� 
تريندز  مائدة  اأعمال  "تريندز"، 
ملراكز  الثالثة  ال�شنوية  امل�شتديرة 
فيها  اأك���د  ترحيبية  بكلمة  الفكر، 
ملراكز  امل�شتديرة  تريندز  مائدة  اأن 
تاأتي  ال���ث���ال���ث،  ع��ام��ه��ا  يف  ال��ف��ك��ر 
"تريندز"  ح��ر���س  م���ن  ان���ط���الق���اً 
عاملية  كمن�شة  ب���دوره  القيام  على 
حوار  الإدارة  املعنية  امل��راك��ز  جتمع 
بينها، من  فيما  ومو�شوعي  علمي 
وتفاهمات  روؤى  اإىل  الو�شول  اأجل 
خلدمة  وب���ّن���اءة،  م�شرتكة  واأف��ك��ار 

جمتمعنا الب�شري.
وقال اإن التعاون البحثي هو اأف�شل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق االأه�������داف التي  ال�����ش��ب��ل 
مائدَتْي  ول��ع��ل  ج��م��ي��ع��اً،  ن��ن�����ش��ده��ا 
ذلك،  اأكدتا  قد  ال�شابقتني  تريندز 
و�شددتا على اأهمية تعزيز م�شاركة 
املراكز الفكرية يف �شناعة امل�شتقبل 
"تريندز"  اأن���ه  مو�شحاً  االأف�����ش��ل، 
مائدته  يعقد  اأن  العام  ه��ذا  اختار 
ال��ث��ال��ث��ة حت��ت عنوان:  امل�����ش��ت��دي��رة 
�شياغة  يف  ال��ف��ك��ر  م���راك���ز  "دور 
ا�شرتاتيجيات ترجمة  ال�شيا�شات.. 
عملية"،  مم��ار���ش��ة  اإىل  ال��ب��ح��وث 
ُل ال�������روؤى  مل���ن���اق�������ش���ة ك���ي���ف ن�����ح�����وِّ

واالأفكار والتو�شيات، التي تقدمها 
وممار�شاٍت  ���ش��ي��ا���ش��ات  اإىل  امل���ائ���دة 

قابلة للتنفيذ على اأر�س الواقع.
وب����ني ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ع��ل��ي اأن 
فقط  لي�س  الفكرية  املراكز  واج��َب 
اإن����ت����اج ال���ف���ك���ر، وت����ق����دمي ال������روؤى 
والت�شورات، بل العمل على اإي�شال 
للجهة  وال����������روؤى  االأف�����ك�����ار  ه�����ذه 
عاماً  راأي���اً  كانت  �شواء  امل�شتهَدفة، 
اأنه  اإىل  م�����ش��رياً  ق�����رار،  ���ش��ان��ع  او 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
املهم،  العمل  ه��ذا  ق  ت��ع��وِّ اأن  ميكن 
ال���ق���ي���ام بهذا  ب���دي���ل ع���ن  ف���اإن���ه ال 
الفكريُة  املراكز  واإال فقدت  ال��دور، 
و�شانعٍة  للمعرفة  كبيوٍت  دوره���ا، 

لل�شيا�شات.
واأعرب عن ثقته بهذا الدور قائاًل 
تريندز  مركز  يف  الثقة،  "متلوؤنا 
هذه  ب���اأن  واال���ش��ت�����ش��ارات،  للبحوث 
طرح  على  ق��ادرة  البحثية  الكوكبة 
مبتكرة،  وت��و���ش��ي��ات  واأف���ك���ار  روؤى 
حتقيق  نحو  ال���درب  م��ع��امل  تر�شم 

الهدف املن�شود". 
���ش��م��ي��ة احل�����ش��رم��ي نائب  وك���ان���ت 
ت��ري��ن��دز ج��ل��وب��ال قد  رئي�س ق��ط��اع 
تريندز  "مائدة  اأع���م���ال  ا���ش��ت��ه��ل��ت 
الثالثة"،  ال�����ش��ن��وي��ة  امل�����ش��ت��دي��رة 
التي  م��و���ش��وع��ات��ه��ا  اىل  م�����ش��رية 
مراكز  دور  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ���ش��م��ل��ت 
�شياغة  يف  واأه���م���ي���ت���ه���ا  ال���ف���ك���ر 
قيمتها  وزي��ادة  العامة،  ال�شيا�شات 
الق�شايا  معاجلة  يف  وم�شاهمتها 
والعاملية،  واالإق���ل���ي���م���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
فيما  وفعاليتها  اأهميتها  وت��ع��زي��ز 
يتعلق بال�شيا�شات يف اأوقات االأزمات 
غري املتوقعة، ومواجهة التحديات 
التي  للتهديدات  احللول  وتقدمي 
اإمكانات  وحت�شني  ال��ع��امل،  ت��واج��ه 
ال��ت��ف��ك��ري االإب����داع����ي واالب���ت���ك���ار يف 

�شياغة ال�شيا�شات.
التي  املائدة  ه��ذه  اأهمية  بينت  كما 
"تريندز"  واح���ت���ف���االت  ت���ت���زام���ن 

ويف  للتاأ�شي�س،  الثامنة  ب��ال��ذك��رى 
خ�شم نقا�س م�شتمر حول �شرورة 
ال��ب��ح��ث��ي��ة يف  امل����راك����ز  ت��ف��ع��ي��ل دور 
و�شنع  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ت�����ش��ك��ي��ل 
يف  اأملها  ع��ن  واأع��رب��ت  ال�شيا�شات، 
الرتكيز على الو�شائل اأو اخلطوات 
اأو االأفكار التي ت�شهم يف تفعيل دور 
م���راك���ز ال��ف��ك��ر مب���ا ي��خ��دم ويدعم 
ال�شيا�شات  وتنفيذ  ال��ق��رار  ��ّن��اع  ���شُ
اإىل  وحتويلها  اال�شرتاتيجيات  اأو 

واقع. 
"مائدة  يف  ال��ن��ق��ا���س  ا���ش��ت��ه��ل  وق���د 
ال�شنوية  امل�������ش���ت���دي���رة  ت����ري����ن����دز 
ح�شن  املهند�س  الدكتور  الثالثة"، 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال���ن���ج���ا  اأب������و  ط��ل��ب��ة 
 - للمياه  االأو���ش��ط  ال�شرق  منتدى 
وتبادل  التوا�شل  اأن  موؤكداً  اأملانيا، 
االأف���ك���ار م��ن اأج���ل حتقيق اأه���داف 
و�شروري  مهم  امل�شتدامة  التنمية 
من اأجل حتقيق تقارب بنَّاء ومثمر 
اأن  خ�شو�شاً  البحوث،  مراكز  بني 
دورها االآن اأ�شبح �شرورياً وحتمياً 
العامل  ال��ذي يواجه فيه  الوقت  يف 
املياه  ن��ق�����س  اأزم�������ات ع�����دة؛ م��ن��ه��ا 

والغذاء.
من جانبه، قال الدكتور اإياد حم�شن 
ومدير  التنفيذي  املدير  الدجاين 
البحوث يف التحالف االأكادميي من 
اأجل امل�شاحلة - جامعة فريدري�س 
اأملانيا  ب��ج��م��ه��وري��ة  ج��ي��ن��ا  ���ش��ي��ل��ر 
االأكادميي  التحالف  اإن  االحتادية، 
يعمل على تطوير االأبحاث وتبادل 
اإىل  اخل��ربات حول العامل، م�شرياً 
وال�شراكات  التعاون  تكثيف  اأهمية 
ون�شر  ال��ت��ع��ل��ي��م،  م���و����ش���وع���ات  يف 
اأهمية العملية البحثية بني طالب 
مراكز  دور  على  و�شدد  اجلامعات. 
بناءة  ح���ل���ول  ت���ق���دمي  يف  ال���ب���ح���ث 
دور  م��ث��م��ن��اً  امل��ط��روح��ة،  للق�شايا 

مركز تريندز البحثي العاملي.
الباحث  الزعابي  اأك��د عبيد  ب��دوره 
مب����رك����ز االإم��������������ارات ل����ل����درا�����ش����ات 

اأن  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  وال����ب����ح����وث 
م���راك���ز ال��ب��ح��ث وال���درا����ش���ات لكي 
ت���ك���ون ف��ع��ال��ة وم���ف���ي���دة ي��ج��ب اأن 
اأ�شا�شية،  ركائز  ث��الث  على  تعتمد 
واملوؤ�ش�شات  البحث،  "مراكز  ه��ي: 
اخلا�س"،  وال���ق���ط���اع  احل��ك��وم��ي��ة، 
االت�شال  ن��ق��اط  ت��واف��ر  اأن  م��وؤك��داً 
والقطاع  واحلكومات  املعنيني  مع 
اخلا�س ي�شهل دور املراكز البحثية 
يف  حم���وري���اً  دوراً  ت��ل��ع��ب  ويجعلها 
ل�شناع  ال��ن��اج��ع��ة  احل��ل��ول  ت��ق��دمي 

القرارات وال�شيا�شات.
املوؤ�ش�س  ب��روين  الدكتور ج��ون  اأم��ا 
وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز �شيج 
اإىل  اأ���ش��ار  فقد  -اأ�شرتاليا  ال���دويل 
ف�شاء  وخ���ل���ق  ال���ت���وا����ش���ل  اأه���م���ي���ة 
اأهمية  اإىل  العلمي، م�شرياً  للبحث 
بد  ال  اإذ  البحثية،  ب��امل��راك��ز  الثقة 
احل�شول  اأج������ل  م����ن  ال���ع���م���ل  م����ن 
اآنا  ال��دك��ت��ورة  اأك����دت  فيما  ع��ل��ي��ه��ا، 
دوليدز االأ�شتاذة امل�شاركة والباحثة 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف اأك���ادمي���ي���ة رب�����دان، 
وحمورية؛  مهمة  امل��ائ��دة  ه��ذه  اأن 
توؤرق  تناق�شها  التي  الق�شية  الأن 
البحوث  م�����راك�����ز  م�����ن  ال����ع����دي����د 
والفكر، وفاعلية املراكز البحثية يف 
عامل متقلب تتطلب و�شع امل�شاكل 
والعقبات التي تواجهها احلكومات 
اأم�����ام مراكز  ال����ق����رارات  و���ش��ان��ع��ي 
االأفكار  ع��ل��ى  حت�شل  ل��ك��ي  ال��ف��ك��ر، 
البّناءة واحللول املفيدة، كما يجب 
على مراكز البحوث تعميم احللول 
التخاذ  ل��ل��ح��ك��وم��ات،  وت��ق��دمي��ه��ا 

قرارات مدرو�شة.
الربوفي�شور  اأو����ش���ح  ج��ان��ب��ه  م���ن 
اأحمد اإيفني اأ�شتاذ فخري يف جامعة 
مبركز  االأق��دم،  الباحث  �شاباجني 
اجلمهورية  لل�شيا�شات-  اإ�شطنبول 
لديها  الفكر  م��راك��ز  اأن  ال��رتك��ي��ة، 
وتقدمي  املعرفة  ن�شر  يف  م�شوؤولية 
�شل�شلة،  ب���ط���ري���ق���ة  ال���ت���ح���ل���ي���الت 
العمل  اإىل  احل��اج��ة  ع��ل��ى  م�����ش��دداً 

م�شتوى  ع��ل��ى  بحثية  ف���رق  �شمن 
اأه���م���ي���ة ن�شر  ع����امل����ي، واأك�������د ع���ل���ى 
البحوث واإي�شالها اإىل اأبعد مدى. 
وقال اإن مراكز الفكر بحاجة اأي�شاً 
اإىل فتح اآفاق جديدة بينها والعمل 
على  م�����ش��دداً  البع�س،  بع�شها  م��ع 
اأه��م��ي��ة ن��ي��ل ث��ق��ة اجل��م��ه��ور؛ لكي 
اأن تكون موؤثرة بنتاجها،  ت�شتطيع 
م�شرياً اأي�شاً اإىل اأهمية العمل على 
و���ش��ع ���ش��ي��ن��اري��وه��ات واأم��ث��ل��ة حية 

للمعاجلة.
�شة  موؤ�شِّ فورد  اإيلني  قالت  بدورها 
الدميقراطية  �����ش��ة  م��وؤ���شَّ وم���دي���رة 
ال��رق��م��ي��ة ب��ج��م��ه��وري��ة ب�����ريو، اإن���ه 
البحث  مل����راك����ز  ج�������داً  امل����ه����م  م����ن 
ال��ع��م��ل وامل�����ش��اه��م��ة ���ش��م��ن روؤي����ة 
البحوث  لتحويل  م�شرتكة  عاملية 
واقعية  من�����اذج  اإىل  وال����درا�����ش����ات 
وعملية، وذلك عرب تعزيز النقا�س 
واحلوار الدوري، حيث يجب عليها 
العمل على دعم ال�شبكات الرقمية 
وت��ط��وي��ر ال���رواب���ط الإق���ام���ة ور�س 
التدريب  على  وال��رتك��ي��ز  االأع��م��ال 
وال����ت����ط����وي����ر وب�����ن�����اء اأك����ادمي����ي����ات 
و�شراكات مع اجلامعات واملوؤ�ش�شات 
تعزيز  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
املجتمعات،  يف  الرقمية  امل��م��ار���ش��ة 
املعرفية،  امل���ع���ل���وم���ات  وت����وط����ني 
امل���ج���ت���م���ع يف احل���ل���ول  واإ�������ش������راك 

الرقمية.
غا�شيموفا،  ن��رم��ي��ن��ا  ال�����ش��ي��دة  اأم����ا 
وال�����ربام�����ج مبركز  امل���ن���ح  م����دي����رة 
التنمية االقت�شادية واالجتماعية- 
جمهورية اأذربيجان، فقد اأو�شحت 
اأتاحت  امل�شتديرة  امل��ائ��دة  ه��ذه  اأن 
ف���ر����ش���ة م��ه��م��ة ل����روؤ�����ش����اء امل���راك���ز 
البحثية واخلرباء لتالقي االأفكار 
البّناءة  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات  وت����ب����ادل 
امل�شتقبل.  ���ش��ن��اع��ة  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة 
التنمية  م��رك��ز  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
االق���ت�������ش���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة يف 
اأُن�����ش��ئ ل��ي��وؤث��ر يف �شانع  اأذرب��ي��ج��ان 

يف  وال�شيما  اإيجابي،  ب�شكل  القرار 
جمايل حماية حقوق املراأة وحقوق 

العاملني.
و�شددت غا�شيموفا على �شرورة اأن 
االأزمات  م��ع  الفكر  م��راك��ز  تتكيف 
غرار  على  امل�شتقبلية،  واجل��وائ��ح 
ما حدث يف جائحة "كوفيد19-"، 
كو�شيلة  التكنولوجيا  التي فر�شت 
املبا�شر،  غ��ري  املجتمعي  للتوا�شل 
اأر�شية  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ع���ن  ف�����ش��اًل 
التعاون  ف��ر���س  خاللها  م��ن  ُت��ع��زز 

وال�شراكة فيما بينها.
اإىل ذلك اأكد الربوفي�شور جيفري 
الباحث غري املقيم مبعهد  كابالن 
اأهمية  ع��ل��ى  ب��ه��ن��غ��اري��ا  ال����دان����وب 
وتعاون بني مراكز  �شراكات  وج��ود 
البحث الإنتاج خمرجات قادرة على 
واملهتمني،  ال��ق��رار  �شّناع  م�شاعدة 
البحث يف  متحدثاً عن دور مراكز 
ون�شرها  �شريعة  ب��درا���ش��ات  القيام 
تطرق  كما  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 
اإىل اأهمية االإعالم ومراكز البحث؛ 
الأن هذه املراكز تهدف اإىل م�شاعدة 
النا�س على اإيجاد حلول ناجعة من 
خالل خرباء وم�شت�شارين قادرين 

على و�شع روؤى وت�شورات بناءة. 
تعزيز  اأه����م����ي����ة  ع���ل���ى  �����ش����دد  ك���م���ا 
العلمي  ال��ب��ح��ث  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واملوؤمترات لطرح  الندوات  واإقامة 
نتاج املراكز البحثية، كما اأنه يجب 
ال��ب��ح��ث ع���ن ط���رق ج���دي���دة لن�شر 
البحوث واإي�شالها اإىل اأبعد مدى. 
من جانبها اأكدت الدكتورة جي�شيكا 
اال�شرتاتيجية  م���دي���ر  م�����ال�����وج، 
والبحوث والتاأثري مبوؤ�ش�شة ال�شيخ 
لبحوث  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 
اأه���م���ي���ة قيام  ال���ع���ام���ة،  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
والعمل  الثقة  ببناء  البحث  مراكز 
�َشراكات  خ���الل  وم���ن  ب��اإي��ج��اب��ي��ة، 
وتعاون، كما اأكدت اأهمية املعلومات 
ون�شر االأبحاث عرب و�شائل االإعالم 

الإي�شالها اإىل اأبعد مدى.

بدوره اأ�شار الدكتور بول اآلن ماك 
اآل�������ش���رت، م��وؤ���ش�����س ورئ��ي�����س مركز 
القادة العامليني يف الوحدة والتطور 
اإىل  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات 
ممار�شات  اإىل  البحوث  حتويل  اأن 
عملية تفر�س على املعنيني التعرف 
القدرات  وام��ت��الك  امل�شكالت،  اإىل 
ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل امل�������ش���ارك���ة وت����ب����ادل 
ال��روؤى مع االآخ��ر من حول العامل 
حلول  الإيجاد  املجاالت  خمتلف  يف 
اأن  نوعية لالأزمات والق�شايا، كما 
هناك حاجة الإنتاج وخلق معلومات 
املجتمعات بطرق  اأكرث ون�شرها يف 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ح���ل ال��ق�����ش��اي��ا، اإىل 
املعلومات  م�شاركة  ���ش��رورة  جانب 
واملوؤ�ش�شات  ال���ف���ك���ر  م����راك����ز  ب����ني 
البحثية للتغلب على الفجوات بني 
االأط�����راف امل��خ��ت��ل��ف��ة؛ ل��ك��ي تتمكن 
ال�شا�شة  اإق��ن��اع  ال��ف��ك��ر م��ن  م��راك��ز 
م�شدداً  واأط���روح���ات���ه���ا،  ب��ح��ل��ول��ه��ا 
الثقة يف  على �شرورة توافر عامل 
عمل املوؤ�ش�شات البحثية، لكي تقدم 
�شّناع  ي��ع��ت��م��ده��ا  م��وث��وق��ة  ح���ل���واًل 
القرار دون الت�شكيك يف معلوماتها 
ال�شا�شة  اأن  م��و���ش��ح��اً  ون��ت��ائ��ج��ه��ا، 
املجتمعات  يف  التقدم  اأن  ي��درك��ون 
اأ�شا�شه االعتماد على مراكز الفكر، 
واحل��ل��ول من  الق�شايا  ت��رى  الأنها 
م��ن��ظ��ور خم��ت��ل��ف وي��ع��ت��م��دون على 

مناهج متطورة وغري تقليدية.
اأم�������ا ال����دك����ت����ور دان�����ي�����ال ب����ورا�����س، 
م���دي���ر ال�������ش���راك���ات واالت�������ش���االت 
اال�شرتاتيجية -موؤ�ش�شة "يف �شبيل 
املتحدة  ب���ال���والي���ات  اآمن"  ع����امل 
اأهمية  االأمريكية، فقد توقف عند 
العلمي  ال���ب���ح���ث  يف  امل�������ش���داق���ي���ة 
و�شدد  الراهنة،  للق�شايا  وتناوله 
كج�شور  ال��ف��ك��ر  م���راك���ز  دور  ع��ل��ى 
لراأب ال�شدع وبناء الثقة من خالل 

املعرفة. 
اإي���الي  ال��دك��ت��ور  م���ن ج��ان��ب��ه راأى 
�����ش����ال����ت����زم����ان، ال���ع�������ش���و امل���ن���ت���دب 

لل�شيا�شات  اإ���ش��رائ��ي��ل  معهد  ل���دى 
مراكز  اأن  االإق��ل��ي��م��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة 
قدرات  متتلك  والدرا�شات  البحث 
�شياغة  واإع����ادة  تخيل  على  عالية 
والتي  وال������ق������رارات،  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
احللول  اب��ت��ك��ار  ت�شتطيع  ب��دوره��ا 
مبيناً  املتعاقبة،  العلمية  لالأزمات 
تعزيز  على  تعمل  الفكر  مراكز  اأن 
ن�شر  على  ال��ق��درة  ولديها  املعرفة 
ع��ل��ى نطاق  االإب�����داع�����ي  امل���ح���ت���وى 
وا����ش���ع، ول���ك���ن ع����دم ال����ت����وازن بني 
البحثية  املوؤ�ش�شات  ومهام  اأه��داف 
تطوير  دون  حت���ول  ع��ق��ب��ة  ي�����ش��ّك��ل 
واأدوارها  لتوجهاتها  الفكر  مراكز 
اأن  يجب  التي  والعاملية  االإقليمية 
البّناءة  ��راك��ات  ب��ال�����شَّ عليها  تتغلب 

والنقا�شات املفتوحة.
اما ال�شيد دانيال �شوبرفيلي، مدير 
مبعهد  اال�شرتاتيجية  االت�شاالت 
االقت�شادية  ال�������ش���وؤون  درا�����ش����ات 
واالج������ت������م������اع������ي������ة ب����ج����م����ه����وري����ة 
�شدد  فقد  ال�شرقية،  االأوروغ�����واي 
على اأه��م��ي��ة م��راك��ز ال��ب��ح��ث، حيث 
بني  تفاعلية  خ��ي��وط��اً  تخلق  اإن��ه��ا 
ال��ع��امل مب��ا ي�شاعد يف حل  اأ���ش��ق��اع 
امل�شكالت وو�شع روؤى بناءة ُتِعني يف 
والتوا�شل  التعاون  اإن  وق��ال  ذل��ك، 
اأمر مهم جداً. كما اأن التوا�شل مع 
اأبرز اأدوار مراكز  كافة الفئات ُيعدُّ 

البحث.
مديرة  ت�����ش��اك��اروف��ا،  فيلينا  وراأت 
لل�شيا�شات  االأ�������ش������رتايل  امل���ع���ه���د 
بجمهورية  واالأم���ن���ي���ة  االأوروب����ي����ة 
ال���ب���ح���وث ال  اأن م���راك���ز  ال��ن��م�����ش��ا، 
تتمكن من الو�شول اإىل امليزانيات 
عمل  يعيق  م��ا  احلكومي،  وال��دع��م 
مراكز الفكر ويحول دون و�شولها 
اإىل ح��ل��ول ل��ل��ق�����ش��اي��ا ال��ع��ال��ق��ة يف 
العديد من الدول؛ ما جعل مراكز 
�شيا�شات  �شندوق  قلب  يف  البحث 
اأن مراكز  مملوء بالتعقيد، موؤكدة 
ن�����ش��ر الوعي  ت���ق���وم ع��ل��ى  ال��ب��ح��ث 
وتناول الق�شايا ال�شيا�شية ملمار�شة 
ال�شيا�شات  ��ّن��اع  ���شُ ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ط 
وال�������ق�������رارات مل����واج����ه����ة االأزم��������ات 

االإقليمية والعاملية.
زاوي، مدير  اأك��رم  تناول  ذل��ك  اإىل 
مبركز  العامة  ال�شيا�شات  خمترب 
ال�������ش���ي���ا����ش���ات م����ن اأج�������ل اجل���ن���وب 
اجل���دي���د ب��امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة، عمل 
مركز البحث الذي يعمل به م�شرياً 
املراكز  ل���ه���ذه  امل���ه���م  م���ن  اأن�����ه  اإىل 
ت��ق��دمي خم��رج��ات��ه��ا، وم���ا ت��ق��وم به 
تقوم  اأن  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��داً  بحرفية، 
الرباهني  بتقدمي  البحث  م��راك��ز 
املعرفة  �شناعة  خل��ل��ق  واالأب���ح���اث 

ون�شرها عرب مناذج متعددة.
التوا�شل  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  و�����ش����دد 
البحوث  م���راك���ز  ب���ني  وال���ت���ع���اون 
اأن  ل����الإب����داع واالب����ت����ك����ار، م����وؤك����داً 
من  والب���د  عاملية  امل��ع��رف��ة  �شناعة 
جيدة  وممار�شات  وتعاون  �شراكات 
اأج������ل روؤى  ل���ب���ن���اء االأج�����ن�����دة م����ن 

هادفة.

�شمن احتفاالته بالذكرى الـثامنة للتاأ�شي�س

»تريندز« يعقد مائدته امل�ستديرة ال�سنوية الثالثة مب�ساركة نخبة من م�سوؤويل مراكز الفكر العاملية
د. حممد العلي: مائدة »تريندز« من�شة �شنوية عاملية، تدير حوارًا من اأجل روؤى واأفكار م�شرتكة تخدم االإن�شان

خرباء ومدراء مراكز بحثية يوؤكدون: 
• �شرورة تفعيل دور املراكز البحثية يف ت�شكيل اال�شرتاتيجيات و�شنع ال�شيا�شات

• اأهمية دور مراكز الفكر كج�شور لراأب ال�شدع وبناء الثقة من خالل املعرفة 

•• عجمان -الفجر:

�شائقني   1209 ت��دري��ب  ع��ن  – عجمان  النقل  هيئة  ك�شفت 
للخطة  تطبيقاً  ذل��ك  و  املدر�شي  النقل  حل��اف��الت  وم�شرفات 
جهودها  اإط��ار  يف  وامل�شرفات  لل�شائقني  والتوعوية  التدريبية 

املتوا�شلة لتعزيز ورفع م�شتويات �شالمة النقل املدر�شي .
وا�شافت ال�شيدة ر�شا خلف ال�شام�شي املدير العام لهيئة النقل 
دوري على تاأهيل  وب�شكل  تعمل  الهيئة  ان  بالندب  – عجمان 
�شمن  ذل��ك  و  املدر�شية  احل��اف��الت  على  وامل�شرفني  ال�شائقني 
واالإجراءات  العمليات  خمتلف  على  تدريبية،  ودورات  برامج 
ومبا  امل���روري���ة  وال�����ش��الم��ة  ال�شحة  متطلبات  وف���ق  ال��الزم��ة 
من  الطلبة  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  املهنية  االأخ��الق��ي��ات  م��ع  ين�شجم 

الطلبة  اأبنائنا  �شالمة  ل�شمان  ال��درا���ش��ي��ة،  امل��راح��ل  خمتلف 
خالل الرحلة املدر�شية.

تدريبيا  برناجما   32 اج���راء  م��ن  متكنت  الهيئة  ان  وا���ش��ارت 
متخ�ش�شا ومتنوعا، وا�شتفاد منها ما يقارب 1209 �شائقني 
التاأهيلي  ، وت�شمن الربنامج  العام احلايل  و م�شرفات خالل 
توعية  برامج  وكذلك  اجل��دد،  وامل�شرفات  لل�شائقني  املتكامل 
تن�شيطية يف اإجراءات اإخالء احلافلة وا�شتخدام اأبواب الطوارئ 
يف احلافالت املدر�شّية وقت الطوارئ، وبرامج تدريبّية وتوعية 

يف جمال التنمر.
ن��ط��اق عمليات  اأدخ���ل �شمن  ال��ت��دري��ب ق��د  اإن م��رك��ز  اك���دت  و 
التدريب باالإ�شافة ل�شائقي النقل املدر�شي وامل�شرفات و �شائقي 
مركبات االأجرة، والليموزين، وت�شمل خدمات التدريب املقّدمة 

جماالت تدريبّية تخ�ش�شية خمتلفة منها الربامج التدريبية 
حافلة  �شائق  مهنة  مل��زاول��ة  ت�شريح  على  باحل�شول  ة  اخلا�شّ
مدر�شية و �شائق مركبات االأجرة و �شائق ليموزين، وت�شاريح 
ملزاولة مهنة م�شرفات احلافالت املدر�شية، والربامج التدريبّية 
وال�شالمة  الفنّية  وال�شالمة  امل��رورّي��ة،  ال�شالمة  جم��االت  يف 
املهنّية وخدمة املتعاملني، والربوتوكوالت الر�شمّية، والتعامل 
متطّورة  اأج��ه��زة  با�شتخدام  والتدريب  ال�شخ�شّيات،  كبار  مع 

وذكّية يف جماالت التدريب.
وت�شعى الهيئة من خالل تدريبها امل�شتمر لل�شائقني اىل تبني 
و تطوير منظومة اخلدمات املقدمة و التي ت�شاهم يف تعزيز 
و  م�شتدام  اآم���ن  نقل  حتقيق  اىل  و���ش��واًل  ال�شالمة  م�شتوى 

متطور، و تر�شيخ ثقافة ال�شالمة املرورية بني �شائقيها.

نقل عجمان يدرب 1209 �سائقني وم�سرفات للحافالت املدر�سية ا�ستعدادًا للعام الدرا�سي اجلديد 

»خولة للفن والثقافة« ت�ست�سيف معر�سي »خبايا« و »بني ال�سطور« 
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•• ال�صارقة-الفجر

الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  ���ش��ع��ادة  ا�شتقبل 
ح���م���ي���د جم������ول ال���ن���ع���ي���م���ي وف������ًدا 
م������ن ج����ام����ع����ة ال�����������ش�����رق االأدن���������ى 
 Near East( ب������رتك������ي������ا 
االأ�شتاذ  يراأ�شه   )University
نائب  ����ش���ان���ل���داغ  ت���ام���ر  ال����دك����ت����ور 
رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة ال�������ش���رق االأدن������ى 
التعاون  بحث  بهدف  ج��اء  برتكيا، 
بني اجلامعتني يف امليادين البحثية 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ب��ع��د  واالأك��ادمي��ي��ة 
موؤخرا  افرتا�شية  بطريقة  تعاون 

عرب االت�شال املرئي.
خ��الل ال��ل��ق��اء رح��ب م��دي��ر جامعة 
بعده  قدم  الزائر،  بالوفد  ال�شارقة 
ن���ب���ذة ع���ن ج��ام��ع��ة ال�������ش���ارق���ة وما 
ومراكز  بحثية  معاهد  من  ت�شمه 
تتبواأ  ال�شارقة  واأن جامعة  للتميز، 
البحث  يف  ج�����دا  م��ت��م��ي��زة  م���ك���ان���ة 
ع����دد البحوث  ال��ع��ل��م��ي م���ن ح��ي��ث 
العلمية املن�شورة يف قاعدة البيانات 
حيث  من  وكذلك  �شكوب�س  العاملية 
ال��ب��ح��وث وال��ق�����ش��اي��ا التي  ج�����ودة 

جامعة  اأن  واأك�������د  ع��ل��ي��ه��ا،  ت��ع��م��ل 
بنية  تاأ�شي�س  على  عملت  ال�شارقة 
قطاع  لت�شاند  قوية  بحثية  حتتية 
للعمل  وت���وؤه���ل���ه  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
يف  البحثية  امل�شاريع  خمتلف  على 

خمتلف التخ�ش�شات.
كما اأو�شح باأن اجلامعة تعمل على 
املوؤ�ش�شات  م��ع  ال��ت��ع��اون  ج�شور  م��د 

واملنظمات العاملية العريقة وترحب 
بهدف  امل�شرتكة  العلمية  بالبحوث 
االإنتاج  يف  عالية  جل���ودة  ال��و���ش��ول 
ي�����ش��ب يف خدمة  ال��ب��ح��ث��ي وال�����ذي 
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ات، م���وؤك���دا باأن 
تقدما  ح��ق��ق��ت  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
العاملية  ال��ت�����ش��ن��ي��ف��ات  يف  م��ت��م��ي��زا 
اجلامعات  من  بنظرياتها  مقارنة 

وال �شيما تلك التي مل مي�س على 
تاأ�شي�شها 25 عاما.

تامر  الدكتور  االأ�شتاذ  جانبه،  من 
جامعة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ����ش���ان���ل���داغ 
ال�شرق االأدنى، قدم ال�شكر جلامعة 
اال�شتقبال،  ح�شن  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة 
ع����ن جامعة  ن���ب���ذة  ب�������دوره  وق������دم 
الن�شاأة  م��ن ح��ي��ث  االأدن�����ى  ال�����ش��رق 

واهتمامها  ال���ع���امل���ي،  وت�����ش��ن��ي��ف��ه��ا 
الذي  التطبيقي،  العلمي  بالبحث 
كما قال يفتح العديد من الق�شايا 
البحثية امل�شرتكة بني اجلامعتني.

الوفد  اج���ت���م���ع  ال�����زي�����ارة  وخ������الل 
ال��دك��ت��ور معمر علي  االأ���ش��ت��اذ  م��ع 
اجلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ب��ال��ط��ي��ب، 
والدرا�شات  العلمي  البحث  ل�شوؤون 
مرابطني،  ط��ارق  والدكتور  العليا، 
الدولية  ال��ع��الق��ات  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
امل�شرتك يف  التعاون  اأوج��ه  ملناق�شة 
جمال البحث العلمي وطرح برامج 
اأك���ادمي���ي���ة م�����ش��رتك��ة، واالإ�����ش����راف 
الدرا�شات  ط��ل��ب��ة  ع��ل��ى  امل�������ش���رتك 
العليا، كما اجتمع الوفد مع االأ�شتاذ 
مدير  نائب  حميد،  قتيبة  الدكتور 
الطبية  الكليات  ل�شوؤون  اجلامعة 
ال�����ش��ح��ي��ة وع��م��ي��د كلية  وال���ع���ل���وم 
الطب ملناق�شة �شبل تعزيز التعاون 
الهيئة  اأع�������ش���اء  ت���ب���ادل  جم����ال  يف 
برنامج  يف  وال��ت��ع��اون  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 
التبادل الطالبي، وكذلك يف جمال 
داخل  للطلبة  ال�شريري  التدريب 
م�شت�شفيات جامعة ال�شرق االأدنى. 

•• ال�صارقة-وام:

�شنفت اجلامعة االأمريكية يف ال�شارقة من بني اأف�شل خم�س جامعات 
اال�شتدامة،  املجتمعية يف جمال  امل�شاركة  العامل يف  اأنحاء  يف جميع 
2022 ال�شادر عن  بناًء على موؤ�شر احلرم اجلامعي امل�شتدام لعام 
جمعية النهو�س باال�شتدامة يف التعليم العايل، والذي ي�شلط ال�شوء 
التي  الكليات واجلامعات  التاأثري من  املبتكرة وعالية  املبادرات  على 
قدمت تقرير تتبع اال�شتدامة وتقييم نظام التقييم "�شتارز" يف اآخر 

�شنة تقوميية.

اآرم��ور، مديرة مكتب اال�شتدامة يف اجلامعة االأمريكية  وقالت روز 
يف ال�شارقة: "نحن فخورون بتكرمي اجلامعة مل�شاركتها امل�شتدامة يف 
احلرم اجلامعي فلطاملا اآمنا باأنه تقع على عاتقنا م�شوؤولية اأن نكون 
املناخ  العاملية والوطنية يف مواجه حتديات تغري  ج��زًءا من اجلهود 
واال�شتدامة، لذلك فنحن ملتزمون بتخريج طلبة لديهم فهم عميق 
لتحديات اال�شتدامة ولديهم اال�شتعداد اأي�شاً ملعاجلتها بغ�س النظر 
عن مكان وجودهم ولقد قمنا بالعديد من املبادرات لرتجمة اأف�شل 
املمار�شات واالبتكارات امل�شتدامة اإىل اأفعال ولقد اأثبت طالبنا اأنهم 

مواطنون عامليون واعون يفهمون االحتياجات امل�شتدامة.

وتعرف اجلامعة االأمريكية يف ال�شارقة على نطاق وا�شع مببادراتها 
باال�شتدامة  النهو�س  جمعية  يف  ع�شو  فهي  اال�شتدامة،  جم��ال  يف 
2020 اأول جامعة يف منطقة  يف التعليم العايل، واأ�شبحت يف عام 
يف  اال���ش��ت��خ��دام  اأح��ادي��ة  البال�شتيكية  امل���واد  حظر  يف  ت��ب��داأ  اخلليج 
حرمها اجلامعي، بينما ح�شل مبنى الهند�شة والعلوم اجلديد فيها 
للتنمية  مبادرة  هي  والتي  ا�شتدامة،  2" من  "لوؤلوؤة  ت�شنيف  على 
ح�شلت  كما  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  من  امل�شتدامة 
اجلامعة على جائزة التدقيق االأخ�شر كجزء من مبادرة اجلامعات 

امل�شتدامة لطلبة اجلامعات من هيئة البيئة يف اأبوظبي.

»اأمريكية ال�سارقة« �سمن اأف�سل خم�س جامعات عامليا يف جمال ال�ستدامة

بهدف تعزيز التعاون يف امليادين البحثية واالأكادميية وتدريب الطلبة:

جامعة ال�سارقة ت�ستقبل وفًدا من جامعة ال�سرق الأدنى برتكيا

حاكم ال�سارقة يعتمد 33 منحة 
درا�سية يف اأكادميية النقل البحري

•• ال�صارقة-وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�شارقة اأ�شماء الطلبة املقبولني يف فرع االأكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري للف�شل الدرا�شي االأول لعام 2023-2022.
جاء اإعالن االعتماد خالل برنامج "اخلط املبا�شر" الذي يبث عرب اأثري اإذاعة 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  ر�شدها  التي  املنح  ع��دد  بلغ  حيث  ال�شارقة  وتلفزيون 
ال�شارقة 31 منحة درا�شية للمواطنني باالأكادميية باالإ�شافة اإىل منحتني ل� 2 

من اأبناء املقيمني العاملني يف هيئات حكومة ال�شارقة. 

•• ال�صارقة-الفجر:

للتمكني  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اأب��رم��ت 
م�شرتك  تفاهم  مذكرة  االجتماعي 
تاأهيل  بهدف  ال�شارقة  تعاونية  م��ع 
، وتوطيد  م��ه��ن��ي��اً  االأي���ت���ام  وت���دري���ب 
اأوا������ش�����ر ال�������ش���راك���ة وال����ت����ع����اون بني 
ا�شتفادة  اأق�شى  لتحقيق  اجلهتني  

ممكنه ملنت�شبي املوؤ�ش�شة.
ويف ه��ذا االإط���ار قالت منى بن هده 
املوؤ�ش�شة  ع����ام  –مدير  ال�����ش��وي��دي 
ال�شارقة  جمعية  تعاون  نثمن   ":–
امل�����ش��ت��م��ر م��ع��ن��ا يف دعم  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
ت��اأت��ي  هذه  ، حيث  املوؤ�ش�شة    برامج 
املوؤ�ش�شات  بني  تتظافر  التي  اجلهود 
واجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ش���ة 
ال�����ش��ارق��ة وال��ت��ي ت�شب يف  اإم�����ارة  يف 

اأراد  ك��م��ا  االأي���ت���ام   اأب��ن��اءن��ا  م�شلحة 
ال�شمو  ل��ن��ا وال���دن���ا ���ش��اح��ب  ووج����ه 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
االأعلى  اجل��ل�����س  ع�����ش��و   ، ال��ق��ا���ش��م��ي 
ح��اك��م اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة -ح��ف��ظ��ه اهلل 
االأيتام  اأبناءنا  بواجبنا جتاه  ورعاه- 
جميع  يف  ال�شاملة  الرعاية  وتوفري 
اأوجه التمكني التي تقدمها املوؤ�ش�شة 
منه  الب��د  ���ش��رورة  اجلميع  فتعا�شد 
لينعم اأبناوؤنا االأيتام بكامل حقوقهم 
يف احلياة وي�شبحوا دعامة م�شتقبل 
هذا الوطن املعطاء . وبينت �شعادتها 
الدور املهم لربامج التمكني املقدمة 
امل�شاريع  يف  ال��ت��ع��اون  ي�شهم  ق��ائ��ل��ة: 
يف  املوؤ�ش�شة   تطلقها  التي  والربامج 
موؤ�ش�شات  بني  امل�شوؤولية  روح  تعزيز 
املجتمع مبا ي�شمن التمكني امل�شتدام 

دور  االأب���ن���اء  ت��دري��ب  ج��ان��ب  وي�شكل 
العملية  امل����ه����ارات  ت��ن��م��ي��ة  يف  م��ه��م 
الأب��ن��اءن��ا االأي��ت��ام ودع���م ق��درات��ه��م يف 
اجلانب الوظيفي وتعزيز ال�شخ�شية 
عام،ودعم  ب�شكل  واحلياتية  العملية 
م�شاحات  وتوفري   ، باأنف�شهم  ثقتهم 
رحبة اأمامهم ملحاكاة الواقع العملي 
ينتظرهم  ال��ذي  واملهني  والوظيفي 
التعليم  م���رح���ل���ة  اإن����ه����اءه����م  ب���ع���د 
التدريب  ب��رام��ج  اأن  كما  اجل��ام��ع��ي، 
يف  فعال  دور  لها  للطلبة  والتطوير 
لتاأهيلهم  امل�شتقبلية  اخلطط  ر�شم 
قال   جانبه،  من  الوظيفي".  للعمل 
-مدير  املحرم   اأحمد  هالل  اال�شيد 
وال�شوؤون  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  اإدارة 
االإدارية -   :" ياأتي توقيع اتفاقيتنا 
هذه  يف اإطار  ر�شالتنا وا�شرتاتيجيتنا 

الهادفة اإىل  بناء وخلق �شراكات من 
وتعزيز  دولتنا  مكانة  تعزيز   �شاأنها 
ن�����ش��ر قيم  اإىل  ال���رام���ي���ة   ج��ه��وده��ا 
، م�شرياً  املجتمع  والعطاء يف  اخلري 
اإىل اأن تعاونية ال�شارقة �شتعمل على 
وتفعيلها   االت��ف��اق��ي��ة  ب��ن��ود  ت��رج��م��ة 
ت��اأم��ني ف��ر���س التدريب  م��ن خ���الل 
االأي��ت��ام يف  الطلبة  مل�شاعدة  ال��الزم��ة 
مهاراتهم  و�شقل  املهنية  م�شريتهم 
واإمكانياتهم  ق���درات���ه���م  وت���ط���وي���ر 
اأن  . واأك������د  ال��ع��م��ل��ي��ة وال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  م��ع  ال��ت��ع��اون  ه��ذا 
للتمكني االجتماعي  ياأتي  من�شجماً 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  مع 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
توؤكد  وال��ت��ي   ، ورع����اه-  اهلل  -حفظه 

املجتمع  تنمية  اإط���ار  يف  العمل  على 
امل���ح���ي���ط وت����ط����وي����ره، وت���ع���زي���ز روح 
املبادرة  املجتمعية خا�شة يف املجاالت 
ال�شبل  ب��اأف�����ش��ل  واالأخ����ذ  التعليمية 
التعاون  تفعيل  يف  التميز  لتحقيق 
املوؤ�ش�شات،  كافة  ب��ني  واملثمر  البناء 
معرباً عن �شعادته بتوقيع  االإتفاقية 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �شتعمل  ال��ت��ي 
ال�شارقة  ت��ع��اون��ي��ة  ب����ني   امل�������ش���رتك 
لروؤيتهم   را�شخة  كقاعدة  واملوؤ�ش�شة  
املجتمعية  بامل�شوؤولية  يتعلق   فيما 
ب����ني خم��ت��ل��ف اجلهات  وال����ت����ع����اون  
ومبوجب   . واخلا�شة"   احلكومية 
ال�شارقة  ت��ع��اون��ي��ة  �شتعمل  امل���ذك���رة 
اأف�شل ت�شهيالت ممكنة  على �شمان 
الأبناء  امل��ه��ن��ي  ال���ت���دري���ب  جم����ال  يف 
العمل  م��ه��ارات  واإك�شابهم  املوؤ�ش�شة 

التاأهيل  يف  مم��ي��زة  ف��ر���س  وت��وف��ري 
�شيقودهم يف  ال��ذي  االأم��ر  الوظيفي 
العمل  طبيعة  ا�شتيعاب  اإىل  النهاية 
كما    . املهنية  ب��اخل��ربات  وتزويدهم 
ت���دع���م االت���ف���اق���ي���ة ت���اأه���ي���ل االأب����ن����اء 
على  واملقبلني  للموؤ�ش�شة  املنت�شبني 

املهنيه  م�شريتهم  يف  جديدة  جتربة 
بيئة  على  للتعرف  الفر�شة  واإت��اح��ة 
اجلامعات  خريجي  واإك�����ش��اب  العمل 
االأ�شا�شية  واحل��ي��اة  ال��ع��م��ل  م��ه��ارات 
التي متكنهم م�شتقباًل من احل�شول 
ع��ل��ي ف��ر���س ع��م��ل مم��ي��زة وحتقيق 

النجاحات يف حياتهم املهنية. وتاأتي 
ال���ت���دري���ب وال��ت��ط��وي��ر التي  ب���رام���ج 
تقدمها املوؤ�ش�شة لت�شكل حلقة مهمة 
التمكني  جوانب  من  مهم  جانب  يف 
التي تتبناه لرفع جودة حياة االأيتام 

وحتقيق التمكني امل�شتدام لهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

دولة  الرائدة يف  العامة  االإع��الم  �شركة خدمات  اأبوظبي لالإعالم،  اأعلنت 
االإمارات العربية املتحدة، عن انطالق برناجمها اخلا�س برعاية املواهب 
والكفاءات االإماراتية يف قطاع االإعالم، حيث وقع االختيار على 54 طالباً 
املواهب  "مبادرة  اإط��ار  يف  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  جامعات  خم�س  من  وطالبة 
بهدف  #اأجيال_اإعالمية  و�شم  ال�شركة حتت  اأطلقتها  االإعالمية" التي 
يف  اجلامعيني  ال��ط��الب  م��ن  املميزة  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  وتاأهيل  ا�شتقطاب 

االإمارة.
�شت اأبوظبي لالإعالم للم�شاركني يف املبادرة برناجماً تاأهيلياً عايل  وخ�شّ
امل�شتوى ملدة ثالثة اأ�شهر، حيث جرى توزيع الطالب املتدربني على جميع 
املن�شات التابعة لل�شركة، وذلك تبعاً لتخ�ش�شاتهم االأكادميية ومواهبهم 
يف املجال االإعالمي اأو االإنتاج الفني. وتوفر هذه املبادرة للطالب فر�شة 
تطوير قدراتهم و�شقل مهاراتهم، مبا ميكنهم من دخول �شوق العمل من 

بوابة ال�شركة التي ُتعترب �شرحاً اإعالمياً رائداً يف املنطقة.
للطلبة  اأبوظبي لالإعالم  اأطلقتها  التي  االإعالمية  املواهب  وتتيح مبادرة 
الالزمة  اخل��ربات  الكت�شاب  قّيمة  تدريبية  فر�شاً  الربنامج  يف  امل�شاركني 
�شمن قطاعات االأخبار والدراما واجلرافيك�س و�شناعة املحتوى واالإبداع 

واالبتكار وغريها من جماالت العمل االإعالمي، اإ�شافة اإىل التعرف على 
امل�شارات الوظيفية املختلفة التي توفرها اأبوظبي لالإعالم.

التدريبي،  برناجمهم  اإمت��ام  بعد  امل��ب��ادرة  يف  امل�شاركون  الطالب  ويح�شل 
الذي يتوافق مع اأعلى املعايري واملمار�شات املهنية يف جمال تدريب وتاأهيل 
طلبة ق�شم االإعالم، على �شهادة اإجناز من اأبوظبي لالإعالم، باالإ�شافة اإىل 
اإعطائهم اأولوية التوظيف يف امل�شتقبل، �شواء يف املن�شات التابعة لل�شركة اأو 

لدى اأحد �شركائها اال�شرتاتيجيني يف القطاع االإعالمي.
برناجمها  يف  امل�شاركني  للطلبة  تعريفياً  يوماً  لالإعالم  اأبوظبي  ونّظمت 
التدريبي، الذين ميثلون كاًل من جامعة االإمارات وجامعة زايد وجامعة 
ال�شوربون اأبوظبي وجامعة اأبوظبي وكليات التقنية العليا اأبوظبي، حيث 
كان يف ا�شتقبالهم هيثم الكثريي املدير التنفيذي ل�شبكة قنوات تلفزيون 
جانب  اإىل  ب��امل�����ش��ارك��ني،  ترحيبية  كلمة  األ��ق��ى  ال���ذي  ب��االإن��اب��ة،  اأب��وظ��ب��ي 
التعريفية  بطاقاتهم  املتدربني  ت�شليم  جرى  وقد  ال�شركة،  اإدارات  م��دراء 

وم�شتلزماتهم التدريبية.
وبهذا ال�شدد، قال هيثم الكثريي املدير التنفيذي ل�شبكة قنوات تلفزيون 
اجلامعيني  الطلبة  من  الكوكبة  هذه  ا�شت�شافة  "تاأتي  باالإنابة:  اأبوظبي 
املتخ�ش�شني يف جم��ال االإع���الم يف اإط��ار م��ب��ادرة امل��واه��ب االإع��الم��ي��ة، ويف 
حتقيق  اإىل  الرامية  ر�شالتها  جت�شيد  اإىل  ل��الإع��الم  اأبوظبي  �شعي  �شياق 

روؤية القيادة الر�شيدة ودعم تطلعات املجتمع االإماراتي وقيمه املبنية على 
اال�شتثمار يف االإن�شان".

مبادرات  من  واح��دة  هي  االإعالمية  املواهب  مبادرة  اأن  الكثريي  واأ�شاف 
اأبوظبي لالإعالم �شمن جهودها التي تهدف اإىل موا�شلة االرتقاء مبكانتها 
الثقافة  منطلق  من  عاملية  ب��روح  االإعالمية  اخلدمات  وتقدمي  الريادية 
اإعداد  اأج��ل  من  جهداً  تدخر  ال  ال�شركة  اأن  م��وؤك��داً  االإم��ارات��ي��ة،  الوطنية 
جيل من الكوادر االإماراتية القادرة على قيادة م�شتقبل القطاع االإعالمي 
الوطني والقيام بدور حموري على �شعيد اإنتاج وتطوير املحتوى الهادف 

واالإبداعي واملتميز.
الطالب  ت�شليم  االإعالمية  املواهب  مبادرة  ملتدربي  االأول  اليوم  وت�شمن 
م��ل��ف��ات ال��ت��دري��ب، وت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات ت��ع��ري��ف��ي��ة ع��ن اأب��وظ��ب��ي لالإعالم 
واإجراءات ال�شحة وال�شالمة ومقتطفات من الالئحة التنظيمية وامليثاق 
املهني، التحق بعدها املتدربون باالأق�شام املخ�ش�شة لهم، حيث تعرفوا على 
امل�شوؤولني املبا�شرين الذين اأطلعوهم على اآلية املتابعة الدورية االأ�شبوعية 

وال�شهرية.
اأبوظبي  اأطلقتها  التي  االإعالمية  املواهب  مبادرة  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در 
ل���الإع���الم ت��ه��دف اإىل ا���ش��ت��ق��ط��اب وت��اأه��ي��ل وت���دري���ب ال���ك���وادر امل��م��ي��زة من 
الطالب اجلامعيني باإمارة اأبوظبي، ومن ثم تاأمني فر�س عمل للمبدعني 

على  وقدرتهم  جدارتهم  ويثبتون  النهائية  املراحل  يجتازون  ممن  منهم، 
يف  عمل  فر�س  لالإعالم  اأبوظبي  توّفر  حيث  العمل،  �شوق  اإىل  االن�شمام 
العديد من التخ�ش�شات االإعالمية وكذلك بالتعاون مع ال�شركاء يف بع�س 

القطاعات.
من  العديد  املا�شية  ال�شهور  م��دى  على  نظمت  ل��الإع��الم  اأبوظبي  وكانت 
اجلل�شات واللقاءات املفتوحة مع طلبة اجلامعات يف اأبوظبي، واختارت 54 
طالباً من اأ�شل 202 تقدموا للم�شاركة يف الربنامج، ما اأدى اإىل و�شول 

اأف�شل الطالب من خم�س جامعات يف اإمارة اأبوظبي للمرحلة النهائية.
التي  االأول��ي��ة  االخ��ت��ب��ارات  اإج���راء جمموعة من  االختيار  و�شملت عملية   
االأداء يف  م��ث��ل جت���ارب  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون يف  دائ����رة  نظمتها 
جماالت التمثيل والتقدمي التلفزيوين، وعر�س املهارات الفنية يف املونتاج 

واجلرافيك واالإخراج، وغريها من املهارات االإعالمية.
للجامعات  زياراتها  خالل  التلفزيون  دائ��رة  من  املكلفة  اللجنة  وحر�شت 
التدريبي عن  بالربنامج  بااللتحاق  الراغبني  الطالب  التعّرف على  على 
املبا�شرة  العرو�س  اإمكانياتهم ومهاراتهم من خالل  والوقوف على  قرب، 
التي قدمت على م�شارح اجلامعات واإر�شال مناذج من اأعمالهم، حيث تولت 
اللجنة املكلفة مبتابعة كل االأعمال املر�شلة وتقييمها وفق معايري مهنية 

دقيقة.

»ال�سارقة للتمكني الجتماعي« يوقع مذكرة تفاهم مع »تعاونية ال�سارقة« 

�شمن مبادرة املواهب االإعالمية لتاأهيل الكفاءات االإماراتية

التدريبية يف اأبوظبي لالإعالم رحلتهم  ُيبا�سرون  وطالبة  طالبًا   54

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة ج��ي 42، ال�����ش��رك��ة ال���رائ���دة يف جمال 
تتخذ  وال��ت��ي  ال�شحابية  واحلو�شبة  اال�شطناعي  ال��ذك��اء 
من االإمارات مقراً لها، اأم�س عن اإطالق �شل�شلة بودكا�شت 
لتزويد  املُ�شممة  اجلديدة  املن�شة   ،"G42onAIr"
اخلربات  ع��ن  بلمحة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  امل�شتمعني 
التكنولوجيا  القطاع وخرباء  اأبرز قادة  التخ�ش�شية لدى 

يف جمال الذكاء اال�شطناعي والتحّول الرقمي.
وتاأتي ال�شل�شلة اجلديدة التي ُتنتجها جمموعة جي 42، 
رائدة  عاملية  كجهة  ومكانتها  املجموعة  اإ�شهامات  لتعك�س 
للعمل،  لة  مف�شّ ووج��ه��ة  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  جم���ال  يف 
وموؤ�ش�شة م�شوؤولة ُت�شّخر مزايا الذكاء اال�شطناعي كقوة 
 42 جي  جمموعة  وتهدف  اجلميع.  على  بالفائدة  تعود 
واأداة قّيمة  ا�شرتاتيجية  اإىل من�شة  اإىل حتويل الربنامج 
لتبادل املعارف واالطالع على اأحدث تطورات التكنولوجيا 
القادة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ن  ف�شاًل  وتطبيقاتها،  املتقدمة 
الداخلي  ال�شعيدين  على  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ال��ق��رار  و�شناع 

واخلارجي.
البارزة  املتحدثة  تقدمه  الذي  اجلديد،  الربنامج  وياأخذ 
مي علي، التي تتمتع بخربة تزيد عن 15 عاماً ا�شت�شافت 
واأدارت خاللها اأكرث من 500 فعالية مبا�شرة، امل�شتمعني 
حوارات  يف  كاملة  دقيقة  ثالثني  م��دى  على  حلقة  كل  يف 
وحا�شرنا  املبتكرة  التكنولوجيا  ح��ول  ومعمقة  ُملهمة 

االإنتاج  �شيكون  حيث  �شواء  حد  على  الرقمي  وم�شتقبلنا 
والتحليالت  للمعرفة  ت��اري��خ��ي  ���ش��ج��ل  مب��ث��اب��ة  اجل��دي��د 

والتجارب.
م�شاركة  ال���ي���وم،  ���ش��درت  ال��ت��ي  االأوىل،  احل��ل��ق��ة  و���ش��ه��دت 
للت�شويق واالت�شال لدى  التنفيذي  الرئي�س  اأحمد،  فهيم 
ق�شة  ع��ن  بالتف�شيل  حت���دث  ح��ي��ث   ،42 ج��ي  جم��م��وع��ة 
مع  التعاون  اأهمية  يف  وبحث   42 جي  جمموعة  تاأ�شي�س 
خُمتلف القطاعات لتطوير احللول الكفيلة باالرتقاء بها 

والنهو�س باملجتمعات التي تخدمها.
متنوعة  موا�شيع  الربنامج  من  املُقبلة  احللقات  وُتغطي 
ت�شمل تطّور املركبات ذاتية القيادية وتبعاتها االأخالقية؛ 
املدن  م�شتقبل  مالمح  ر�شم  يف  اال�شطناعي  الذكاء  ودور 
الوقائية  ال�شحية  الرعاية  اعتماد  والرحلة نحو  الذكية؛ 
القائمة على الذكاء اال�شطناعي؛ واأهمية �شيادة البيانات، 

وغريها الكثري.
البودكا�شت اجلديدة  �شل�شلة  " تاأخذ   : اأحمد  وق��ال فهيم 
G42onAIr امل�شتمعني يف رحلة متكاملة لفهم الذكاء 
متحم�شون  ونحن  املتنوعة.  وا�شتخداماته  اال�شطناعي 
اجلمهور  مع  للتفاعل  كو�شيلة  البودكا�شت  هذا  ال�شتثمار 
احلايل واملحتمل، وتقريب النا�س اأكرث من موا�شيع الذكاء 
يف  امل�شتمعني  �شُن�شارك  الرقمي.  والتحّول  اال�شطناعي 
هذه ال�شل�شلة اأفكارنا حول اال�شتخدام امل�شوؤول واالأخالقي 
للذكاء اال�شطناعي و�ُشبل بناء جمتمع عاملي ل�شمان االأثر 

االإيجابي امل�شتدام ".

»جي 42« تطلق �سل�سلة بودكا�ست 
»G42onAIr« جديدة
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•• اأبوظبي -وام:

تفاهم  مذكرة  االإم���ارات  وكهرباء  مياه  و�شركة  رب��دان  اأكادميية  وقعت 
بهدف تعزيز اأوجه التعاون امل�شرتك يف بناء القدرات متعددة التخ�ش�شات 
واإدارة  ال�شالمة واالأمن والدفاع والتاأهب حلاالت الطوارئ  يف جماالت 

االأزمات.
اأبوظبي، �شعادة الدكتور في�شل  اأكادميية ربدان يف  وقع املذكرة يف مقر 
الرئي�س  علي  اآل  جمعة  وعثمان  االأكادميية،  رئي�س  نائب  العّيان  عبيد 
اأع�شاء  م��ن  ع��دد  بح�شور  االإم����ارات،  وك��ه��رب��اء  مياه  ل�شركة  التنفيذي 

االإدارة العليا لكال الطرفني.
مياه  �شركة  م��ع  رب���دان  اأك��ادمي��ي��ة  �شتتعاون  التفاهم،  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 

وكهرباء االإمارات يف جماالت اإ�شرتاتيجية متعددة لتطوير برامج تدريب 
علمية واأكادميية ذات م�شتوى عاملي يف جماالت ال�شالمة واالأمن والدفاع 
والتاأهب حلاالت الطوارئ واإدارة االأزمات، وذلك بهدف تعزيز املوؤهالت 
الأعلى  وفقاً  الرئي�شية  امل��ج��االت  تلك  يف  لل�شركة  والتنظيمية  الفردية 
امل�شرتك يف  التعاون  تعزيز  على  ال�شراكة  �شتعمل  كما  الدولية.  املعايري 

البحث والتطوير، اإىل جانب تقدمي اخلدمات الفنية واال�شت�شارية.
وتدعم املبادرة االأهداف اال�شرتاتيجية املتمثلة يف متكني الكوادر الوطنية 
لتعزيز مرونتهم يف امل�شاهمة الفّعالة يف �شمان االزدهار امل�شتقبلي الإمارة 

اأبوظبي ودولة االإمارات .
"ياأتي توقيع هذه املذكرة يف  وقال �شعادة الدكتور في�شل عبيد العّيان: 
الوطنية  والتن�شيق مع اجلهات  التعاون  زيادة  املُ�شتمر نحو  �شعينا  اإطار 

تاأهيل  جانب  اإىل  واملوؤ�ش�شية  الب�شرية  القدرات  وبناء  وتدريب  الفاعلة 
الكوادر املتخ�ش�شة لتكون قادرة على مواكبة التطور العاملي وامل�شاهمة 
ال�شاملة �شمن منظومة متكاملة يتم تنفيذها ب�شكل ُمتقن  التنمية  يف 

ومنظم وفقا الأعلى املعايري العاملية".
مياه  و�شركة  رب���دان  اأك��ادمي��ي��ة  ب��ني  املُتميزة  العالقات  مب�شتوى  واأ���ش��اد 
مبا�شر يف  ب�شكل  �شُت�شهم  التفاهم  اأن مذكرة  موؤكداً  االإم��ارات،  وكهرباء 
واملعلومات  اخل���ربات  ل��ت��ب��ادل  ال��ط��رف��ني  ب��ني  اجل��ه��ود  وت�شافر  تكثيف 
جماالت  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف  الطاقة  قطاع  مب��ه��ارات  واالرت��ق��اء  املتخ�ش�شة 
االأزمات،  واإدارة  ال��ط��وارئ  حل��االت  والتاأهب  وال��دف��اع  واالأم��ن  ال�شالمة 

ف�شاًل عن تنظيم الندوات العلمية، واملوؤمترات، وور�س العمل.
الرئي�شية  �شراكتنا  "�شت�شهم   : علي،  اآل  جمعة  عثمان  ق��ال  جانبه،  من 

اأك��ادمي��ي��ة رب���دان يف اإع���داد ق��ادة اإم��ارات��ي��ني م�شتقبليني يف املجاالت  م��ع 
واإدارة  الطوارئ  حل��االت  والتاأهب  والدفاع  واالأم��ن  لل�شالمة  الرئي�شية 
االأزمات، ودعم �شركة مياه وكهرباء االإمارات بتطوير حلول ا�شتمرارية 
اأن تعزز مرونتنا. نتطلع للعمل بكثب  �شاأنها  التي من  املبتكرة  االأعمال 
لتطوير  املتخ�ش�شة  والعلمية  الفنية  اخلدمات  يف  رب��دان  اأكادميية  مع 
رائ��دة يف قطاع  ك�شركة  وتعزيز مكانتنا  الرئي�شية،  املجاالت  القدرات يف 
الطاقة متخ�ش�شة يف التاأهب حلاالت الطوارئ واإدارة االأزمات." وت�شعى 
اأكادميية ربدان و�شركة مياه وكهرباء االإمارات من خالل مذكرة التفاهم 
املتاحة لدى  اإىل حتقيق اال�شتفادة الق�شوى من االإمكانيات واخل��ربات 
الطرفني يف اإطار �شراكة ا�شرتاتيجية ُمثمرة تلبي التطلعات امل�شتقبلية 

وحتقق االأهداف االإ�شرتاتيجية امل�شرتكة.

تعاون بني اأكادميية ربدان و»مياه وكهرباء الإمارات«

•• دبي-الفجر:

القراءة  وت�شجيع  باملعرفة  ال�شغف  لتحفيز  اال�شرتاتيجية  روؤيتها  اإط��ار  يف 
را�شد،  املجتمع، نظمت مكتبة حممد بن  واالإب��داع بني كافة فئات  والبحث 
خالل  العمل،  وور���س  والتعليمية  الرتفيهية  الفعاليات  من  مميزة  �شل�شلة 
500 �شخ�شا  اأغ�شط�س، والتي �شهدت تفاعال كبريا مب�شاركة قرابة  �شهر 

من الطالب والزوار من خمتلف االأعمار وجميع �شرائح املجتمع.

يوم املراأة االإماراتية
ترفيهية  فعاليات   8 املكتبة  نظمت  امل��ا���ش��ي،  اأغ�شط�س  �شهر  م���دار  وع��ل��ى 
واالأديبة  وال�����ش��اع��رة  امل��خ��رج��ة  ا�شت�شافت  ح��ي��ث  ع��م��ل،  وور�����س  وتعليمية 
االإماراتية، جنوم الغامن، واملحامية االإماراتية التي برزت يف القطاع اخلا�س 
واأ�ش�شت م�شروعها اخلا�س، نادية عبد الرزاق، يف فعالية بعنوان »روح املكان« 
علياء  االإماراتية  االإعالمية  اأدارتها  والتي  االإماراتية«،  امل��راأة  ب�»يوم  احتفاء 

بوج�شيم.
و�شلطت خاللها املخرجة جنوم الغامن، ال�شوء على جتربتها القتحام عامل 
ال�شورة  ك�شر  يف  جناحها  وكيفية   ، العاملية  اإىل  والو�شول  وال�شينما  الفن 
نادية  االإماراتية  املحامية  روت  فيما  االإم��ارات��ي،  باملجتمع  للمراأة  النمطية 
عبد الرزاق، جتربتها يف الدخول اإىل اأروقة املحاكم يف االإمارات ،  و التحديات 
فى  و جناحها  الرجال  على  كانت حكرا  اقتحام وظيفة  فى  واجهتها   التى 

اإن�شاء مكتبها اخلا�س.

�شعر ومو�شيقى
ومن بني الفعاليات، نظمت املكتبة، اأم�شية �شعرية حتت عنوان »�شاعة �شعر«، 
مب�شاركة نخبة من ال�شعراء االإماراتيني، والتي ت�شمنت اإلقاء جمموعة من 
الق�شائد يف الو�شف والغزل واملدح والفخر والبوح الوجداين وحب الوطن 
للعود.  رقيق  عزف  ال�شعراء  �شاحب  كما  ال�شعرية،  االأغرا�س  من  وغريها 
الف�شيح والنبطي  اأ�شعارها بني  التي تنوعت  ال�شعرية،  االأم�شية  و�شارك يف 
املتاألق عبداهلل  ال�شعراء االإماراتيون: د. طالل اجلنيبي، وال�شاعر  والراب، 
الهدية ال�شحي، وال�شاعرة �شيخة املطريي والتي قدمت االأم�شية، ود. عائ�شة 
األقوه من  اأبهروا احل�شور مبا  اأمل ال�شهالوي، حيث  ال�شام�شي، وال�شاعرة 
�شور �شعرية رائعة، وتناغم بني العزف واالإلقاء، اإىل جانب ت�شليط ال�شوء 

على بع�س دواوينهم وق�شائدهم.
كما ا�شت�شافت املكتبة، اأم�شية مو�شيقية رائعة بعنوان »نغم وكلمات«، قدمت 
العربية، يف  املو�شيقية  واملقطوعات  االأغ��اين  ع��ددا من  »نغم«  خاللها فرقة 
يف  املو�شيقيني  لكبار  مقطوعات  االأجنبية  تريو  ج��ويل  فرقة  قدمت  ح��ني 

العامل و�شط تفاعل كبري من زوار املكتبة.

ور�س عمل
»الكتابة  بعنوان  لل�شباب  عمل  ور���ش��ة  املكتبة  نظمت  الفعاليات،  ب��ني  وم��ن 

الكاتبة  باإ�شراف  الق�شة  كتابة  اأ�شول  �شرح  على  رك��زت  والتي  الق�ش�شية«، 
يف  ن�شاأتها  وتاريخ  واأنواعها  بالق�شة  التعريف  جانب  اإىل  املزروعي،  فاطمة 
االأدب، والعنا�شر االأ�شا�شية التي ت�شكل الق�شة مثل ال�شراع والزمان واملكان 
واملو�شوع واحلبكة. ويف اليوم الثاين، تطرقت الور�شة اإىل �شرح طريقة بناء 
الق�شة، والتطبيق العملي؛ حيث خطى املتدربون اأوىل خطواتهم يف الكتابة 

الق�ش�شية.
اخلطاطة  باإ�شراف  عمل  ور�شة  يومني،  م��دار  على  املكتبة،  ا�شت�شافت  كما 
تناولت  والتي  العربي«،  »فن اخلط  االإماراتية فاطمة ج��وري، حتت عنوان 
العربية،  لغتنا  يف  الكثرية  واأن��واع��ه��ا  االأ�شا�شية  اخل��ط��وط  ع��ن  عامة  ملحة 
االأدوات  با�شتخدام بع�س  الكويف  املتدربني كيفية عمل قالب اخلط  وتعليم 

الهند�شية.

العودة اإىل املدار�س
ومبنا�شبة العودة اإىل املدار�س، مت تنظيم ور�شتي عمل، االأوىل عن احل�شاب 
تعزيز  اأهمية يف  له من  ملا  املو�شوع  هذا  اختيار  والتي مت  ال�شريع،  الذهني 
العد.  نظريات  فهم  طريق  عن  ذهنيا  الريا�شية  امل�شائل  حل  على  ال��ق��درة 
ليغو  روب���وت  بناء  وطريقة  الروبوتك�س،  تعليم  الثانية  ال��ور���ش��ة  وت��ن��اول��ت 
وبرجمته بجهاز حا�شوب، من خالل بع�س املهمات التناف�شية بني املتدربني 

با�شتخدام كتل الربجمة املرئية.
كما نظمت املكتبة، فعالية »مواهب الزوار« التي تعد االأوىل من نوعها؛ حيث 

واملو�شيقى  الفنون  يف  اإبداعية  موهبة   30 من  اأك��رث  ا�شتقطاب  يف  جنحت 
الثقافات  ع��دي��د  ب��ني  التجان�س  جمالية  لتج�شد  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن 
البيانو، والعود،  اإمارة دبي. وت�شمنت الفعالية، العزف على  التي تعي�س يف 
حيث  والفنون؛  للر�شم  زاوي��ة  تخ�شي�س  اإىل  باالإ�شافة  والغيتار،  والكمان، 
ع���ربوا م��ن خاللها عن  ل��وح��ات جميلة  امل�����ش��ارك��ون بر�شم  ال��ف��ن��ان��ون  اأب���دع 

ذائقتهم الفنية الرائعة.

اإ�شادة بالفعاليات
واأ�شاد الزوار والطالب امل�شاركون يف الفعاليات وور�س العمل، بالدور الكبري 
الثقايف،  واحل���راك  بامل�شهد  لالرتقاء  را�شد  بن  حممد  مكتبة  تلعبه  ال��ذي 
ومالءمته  حمتواها  تفرد  بف�شل  ونوعية  معرفية  جتربة  من  توفره  وم��ا 
امل�شتجدات  تواكب  التي  وامل��ه��ارات  باملعارف  تزويدهم  جانب  اإىل  للجميع، 
با�شتمرار  املكتبة  فعاليات  جدول  متابعة  على  حر�شهم  موؤكدين  احلديثة، 

والت�شجيل يف الور�س التي تنا�شبهم.
جدير بالذكر، اأن هذه الفعاليات تاأتي �شمن خطة وبرنامج مكتبة حممد بن 
را�شد وامل�شتمر على مدار العام لت�شجيع القراءة واالطالع ودعم املوهوبني 
املواطنني  م��ن  املجتمع  ���ش��رائ��ح  وا�شتقطاب  ك��اف��ة،  امل��ج��االت  يف  وامل��ب��دع��ني 
التي  والفنية  الثقافية  احلركة  من  مهما  ج��زءا  ي�شكلون  الذين  واملقيمني، 
باملجتمع نحو مزيد من  والنهو�س  بناء احل�شارة،  اأ�شا�شيا يف  تعترب عمادا 

التطور واالرتقاء.

تفاعل كبري وم�ساركة وا�سعة يف 8 فعاليات وور�س تعليمية ملكتبة حممد بن را�سد خالل اأغ�سط�س

•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ح�����ش��ل��ت 
امل���ج���ت���م���ع، ع���ل���ى ����ش���ه���ادت���ي اآي������زو، 
االأوىل يف نظام اإدارة اأمن املعلومات 
يف  والثانية   ،)ISO 27001(
 ISO( نظام اإدارة تقنية املعلومات
20000(، وذلك بعد جناحها يف 
املعتمدة  امل��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل  تطبيق 
ال�شهادتني  هاتني  على  للح�شول 
ا�شرتاطاتهما.   جميع  وا�شتيفائها 
على هذه  ال����وزارة  وي��اأت��ي ح�شول 

ب��ع��د ع��م��ل��ي��ات تدقيق  امل��وا���ش��ف��ات 
���ش��ام��ل��ة اأج�����راه�����ا ف���ري���ق خ����رباء 
توافق  ل�شمان  دوليني  وحمكمني 
ال���وزارة مع  املتبعة يف  االإج����راءات 
جمال  يف  للجودة  العاملية  املعايري 
والتي  امل���ع���ل���وم���ات.  ت��ق��ن��ي��ة  اأم�����ن 
جت�شد حر�س الوزارة على تطبيق 
اأف�شل املمار�شات يف نظم اإدارة اأمن 
املعلومات، وذلك يف اإطار التزامها 
مبعايري اجلودة ال�شاملة لتح�شني 
جتربة املتعاملني وحماية البيانات 

وتعزيز االأمن ال�شيرباين.

اإجناز متميز
الد�شتي  علي  اأح��م��د  �شعادة  واأك���د 
لقطاع  امل�����ش��اع��د  ال��������وزارة  وك���ي���ل 
اخلدمات امل�شاندة اأن هذا االإجناز 
التميز  رح����ل����ة  اإط���������ار  يف  ي�����اأت�����ي 
التي  امل�شتمر  املوؤ�ش�شي  والتطوير 
الأعلى  وف���ق���اً  ال�������وزارة  ت��ع��ت��م��ده��ا 
للجهود  ونتيجة  العاملية،  املعايري 
االأداء  ك��ف��اءة  على  ودل��ي��اًل  املثمرة 
وم���ا حت��ق��ق م��ن ت��وظ��ي��ف تقنيات 
واأنظمة رقمية متقدمة. الفتاً اإىل 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  ح�شول  اأن 

املجتمع على �شهادتي االآيزو، يعرب 
عن مدى التزامها بتطبيق اأف�شل 
املمار�شات العاملية لنظم اأمن تقنية 

املعلومات.
الوزارة  اإىل حر�س  �شعادته  واأ�شار 
ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق اأف�������ش���ل امل����ب����ادرات 
اأمن  ن��ظ��م  امل��ب��ت��ك��رة يف  واحل���ل���ول 
يعزز  مب�����ا  امل����ع����ل����وم����ات  وت���ق���ن���ي���ة 
ال�شحية،  منظومتنا  اأداء  ج���ودة 
االإمارات  ال�شرتاتيجية  وترجمة 
يف ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، م���ن خالل 
ت�����ش��خ��ري ق����درات����ن����ا امل����ت����ط����ورة يف 

التحتية  والبنى  االأ���ش��ول  حماية 
تعزيز  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا  ال��رق��م��ي��ة، 
منظومة  لبناء  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 

رقمية اآمنة.

بيئة موؤ�ش�شية حمفزة
الد�شتي:  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���اف 
ال�شهادتني  ه��ات��ني  ن��ي��ل  "يعك�س 
الوزارة  يف  املبذولة  اجلهود  حجم 
حمفزة  موؤ�ش�شية  بيئة  لرت�شيخ 
داعمة  تقنية  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  وذات 
التكنولوجيا  وتوظيف  لالبتكار، 

الذكية وفق اأحدث تقنيات الذكاء 
البيانات  وحت��ل��ي��ل  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
ُت�شعد  م��ت��م��ي��زة  ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
املعايري  اأع���ل���ى  وف����ق  امل��ت��ع��ام��ل��ني 

العاملية".

فريق عمل واحد
اإدارة  اخل��وري مدير  �شمري  ولفت 
ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ب����ال����وزارة اإىل 
لتحقيق  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  اأهمية 
معايري وموا�شفات اجلودة ، حيث 

كانت ح�شيلة خطط وبرامج فاعلة 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا خ����الل فرتتي  ظ���ه���رت 
ال��ت��دق��ي��ق ال���داخ���ل���ي واخل���ارج���ي 
وال���ت���ي اأث����م����رت ب��احل�����ش��ول على 

ال�شهادتني.

•• دبي- وام:

للخدمات  االإم����ارات  موؤ�ش�شة  وقعت 
ب��ق��ط��اع اخلدمات  ال�����ش��ح��ي��ة مم��ث��ل��ة 
ال��ط��ب��ي��ة م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع كلية 
احلكومية  ل���الإدارة  را�شد  بن  حممد 
العمل  اآف��������اق  ت���ع���زي���ز  اإىل  ت����ه����دف 
امل�����ش��رتك وو���ش��ع اإط����ار ع��م��ل ر�شمي 
ال���ط���رف���ني يف جمال  ب���ني  ل��ل��ت��ع��اون 
ال�شحية  وال�������ش���ي���ا����ش���ات  االأب�����ح�����اث 
�شمن  املهني  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ت��دري��ب 
العمل  بيئة  من  يعزز  ت�شاركي  اإط��ار 
ويطور اأدواتها. وقع املذكرة الدكتور 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال���زرع���وين  ع�����ش��ام 
لقطاع اخلدمات الطبية يف موؤ�ش�شة 
االإم����������ارات ل���ل���خ���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة و 
الدكتور علي بن �شباع املري الرئي�س 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  لكلية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لالإدارة احلكومية بح�شور الدكتورة 
ال�شحة  اإدارة  م��دي��رة  امل��ه��ريي  ن���ور 
النف�شية وممثلني من مركز التدريب 
والتطوير واإدارة البيانات واالإح�شاء 

التابعني للموؤ�ش�شة.
اأن�شطة  تعزيز  اإىل  امل��ذك��رة  وت��ه��دف 
املعلومات  وتبادل  ال�شحية  االأبحاث 
�شيا�شات  وت����ط����وي����ر  وال����ب����ي����ان����ات 
بناء  والتعاون يف  ال�شحية  اخلدمات 
العلمية  ال�شهادات  وتقدمي  القدرات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة مبا 

املبنية  وامل��م��ار���ش��ات  االب��ت��ك��ار  ي�شمل 
الدكتور  واأ�����ش����ار  ال����رباه����ني.  ع��ل��ى 
املذكرة  اأن  اإىل  ال����زرع����وين  ع�����ش��ام 
املوؤ�ش�شة  اه��ت��م��ام��ات  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي 
عالقات  ت���ع���زي���ز  ن���ح���و  وم�����ش��اع��ي��ه��ا 
ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك وت��و���ش��ي��ع نطاق 
بهدف  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�����ش��رك��اء 
حتقيق تطلعات املوؤ�ش�شة الرامية اإىل 
كفاءة  وتطوير  العمل  ج���ودة  تعزيز 
االأداء وتبادل اخلربات والتجارب مع 
واخلا�شة  الر�شمية  اجلهات  خمتلف 

على امل�شتويني املحلي والعاملي.
واأ�شاف اأن موؤ�ش�شة االإمارات مت�شي 
وفق ا�شرتاتيجية متكاملة ت�شتهدف 
املهنية  وامل���ه���ارات  ال��ك��ف��اءات  مت��ك��ني 
وذل���ك من  الوظيفية  ال��ك��وادر  ل��دى 
خ�����الل ت����ب����ادل امل����ع����ارف واخل������ربات 
اجل��ه��ات احلكومية  ب��ني  وال��ت��ج��ارب 
وخارجها  ال���دول���ة  داخ���ل  واخل��ا���ش��ة 
بها  يتميز  التي  للتخ�ش�شات  ووفقاً 
ا�شرتاتيجيات  ي��واك��ب  مب��ا  ال�شركاء 
تكاملية  ن��ح��و  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  ال���دول���ة 

العمل احلكومي واخلا�س.
علي  الدكتور  �شعادة  اأك��د  جانبه  من 
اأن كلية حم��م��د بن  امل���ري  ���ش��ب��اع  ب��ن 
ل�������الإدارة احل��ك��وم��ي��ة متتلك  را����ش���د 
اخلربات التي توؤهلها للعب دور اأكرب 
اجلهات  خمتلف  �شيا�شات  تطوير  يف 
يف  واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
وتعمل  وال��ع��امل  واملنطقة  االإم����ارات 
ع����ن ك���ث���ب م����ن اأج������ل رف�����د خمتلف 
وجتارب  متطورة  ب��روؤي��ة  القطاعات 
عاملية رائدة لتح�شني االأداء وتطوير 

القادة  ال���ش��ي��م��ا  ال��ب�����ش��ري��ة  ال����ك����وادر 
وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار.

بالتعاون  ����ش���ع���ادت���ه  ع�����ن  واأع����������رب 
للخدمات  االإم��������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع 
من  ال��ق��ط��اع  ب��ه  يحظى  مل��ا  ال�شحية 
اأه��م��ي��ة ق�����ش��وى م���ن اأج����ل احلفاظ 
وفق  املجتمع  ورف��اه��ي��ة  �شحة  ع��ل��ى 
اأف�����ش��ل ن��ظ��م ال��رع��اي��ة ..الف���ت���ا اإىل 
مبا  املوؤ�ش�شة  م��ع  �شتعمل  الكلية  اأن 
حيث  م��ن  امل�شرتكة  امل�شلحة  يخدم 
ال�شحية  اخلدمات  �شيا�شات  تطوير 

وت��ع��زي��ز ق�����درات وم����ه����ارات خمتلف 
على  ق���درة  اأك���رث  ليكونوا  امل��وظ��ف��ني 
احليوية  االأه���������داف  ك���اف���ة  حت��ق��ي��ق 
للموؤ�ش�شة وهو ما �شيعود بالنفع على 
كامل القطاع يف دولة االإم��ارات. من 
املهريي  نور  الدكتورة  ذكرت  جانبها 
ال�شحة  املذكرة تركز على جمال  اأن 
ا�شرتاتيجية  مع  ان�شجاما  النف�شية 
النف�شية  لل�شحة  الوطنية  ال�شيا�شة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  حت���ث  وال���ت���ي 
القدرات  وتعزيز  القطاعات  متعدد 

امل���ع���ل���وم���ات وجمع  ن���ظ���م  وحت�������ش���ني 
واإجراء  البيانات  وتفعيل  وا�شتخدام 
النف�شية  بال�شحة  اخلا�شة  البحوث 
ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه��ا. وي�شعى  ب��غ��ر���س 
اجلانبان من خالل هذه املذكرة اإىل 
وت�شهيل  املعرفة  تدفق  اإت��اح��ة  بحث 
وتبادل  التعاون  خ��الل  من  البحوث 
املعلومات والقدرة على الو�شول اإىل 
�شبل  واإيجاد  البيانات  وجمع  قواعد 
التعاون فيما يخ�س تطوير �شيا�شات 
مع  ين�شجم  مبا  ال�شحية  اخل��دم��ات 

اأهداف وتطلعات كال اجلانبني.
املذكرة على بحث تطوير  تن�س  كما 
تنفيذية  تعليمية  دورات  وت���ق���دمي 
العنا�شر  ب�������ش���اأن  اجل��������ودة  ع���ال���ي���ة 
ال�شيا�شة  اإدارة  ت�شكل  التي  االأ�شا�شية 
يت�شمن  مب����ا  واحل���وك���م���ة  ال���ع���ام���ة 
�شيا�شة  �شيما  وال  ال�شيا�شات  تقييم 
االأدلة  ودمج  النتائج  ور�شد  ال�شحة 
التعليمية  ال���ف���ر����س  ع����ن  ف�������ش���اًل 
الربامج  يف  املوؤ�ش�شة  موظفي  الإدراج 

االأكادميية.

يف اإطار التزامها باجلودة لتح�شني جتربة املتعاملني وحماية البيانات وتعزيز االأمن ال�شيرباين 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حت�سل على �سهادتي اآيزو يف اإدارة اأمن وتقنية املعلومات

تفاهم بني »الإمارات للخدمات ال�سحية« و »كلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية«
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••  دبي-الفجر

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت 
وتعزيز  التاأهيل  مبركز  ممثلة  دبي 
اجلاهزية يف االإدارة العامة لالإ�شعاد 
وفعاليات توعوية  املجتمع، معر�شاً 
العاملي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  خم��ت��ل��ف��ة 
ي�شادف  ال����ذي  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ل��ل��ع��الج 
�شبتمرب  ���ش��ه��ر  م����ن  ال���ث���ام���ن  ي�����وم 
م���ن ك���ل ع�����ام، مب�����ش��ارك��ة ع����دد من 
التي  ال�شحية  وامل���راك���ز  ال�����ش��رك��ات 
جمانية  وخدمات  ا�شت�شارات  تقدم 
التوعية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل��ل��م��وظ��ف��ني، 
ال���ع���الج  دور  ب���اأه���م���ي���ة  ال�������ش���ح���ي���ة 
الطبيعي واأثره على ال�شحة، وذلك 
لتعزيز  دب��ي  �شرطة  �شعي  اإط���ار  يف 
ال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة ال��ب��دن��ي��ة بني 

موظفيها.
العميد  ب��ح�����ش��ور  امل��ع��ر���س  و���ش��ه��د 
علي خلفان املن�شوري مدير االإدارة 
بالوكالة،  املجتمع  الإ���ش��ع��اد  ال��ع��ام��ة 
مدير  كامكار  عبدالعظيم  والعقيد 
اجلاهزية،  وتعزيز  التاأهيل  مركز 
ال��ل��ن��ج��اوي رئي�س  اأح��م��د  وف��اط��م��ة 
ق�شم العالج الطبيعي، اإقبااًل كبرياً 
من موظفي خمتلف االإدارات العامة 
ال��ذي��ن اطلعوا  ال�����ش��رط��ة،  وم���راك���ز 
على اأبزر االإ�شابات ال�شحية، وعلى 
اأهمية العالج الطبيعي للوقاية من 
يف  ودوره  واملكت�شبة،  املزمنة  االآالم 
واأهمية  ع��ام،  ب�شكل  ال�شحة  تعزيز 
وممار�شة  احل���رك���ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

الن�شاط البدين.
كامكار،  عبدالعظيم  العقيد  واأك���د 
حر�س القيادة العامة ل�شرطة دبي، 
الفريق  م���ع���ايل  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
العام  القائد  املري،  عبد اهلل خليفة 
امل�شاركة الفاعلة  ل�شرطة دبي، على 
ال�شحية  امل���ن���ا����ش���ب���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
الوعي  ل��ن�����ش��ر  وال���ع���امل���ي���ة،  امل��ح��ل��ي��ة 

اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال�شحية  وال��ث��ق��اف��ة 
امل�����رء، ب��ه��دف تطوير  ب��ه��ا  ي��ت��ح��ل��ى 
وحت�شني العمل، مبا يعزز من جهود 
اجلاهزية  ت��ع��زي��ز  يف  دب����ي  ���ش��رط��ة 

البدنية والنف�شية ملوظفيها.
التي  ال�شحية  الفعاليات  اإن  وق��ال 
لتحقيق  دب������ي  ����ش���رط���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
ملرتب  االم��ث��ل  والتاأهيل  اجلاهزية 
القوة، من منطلق االهتمام ب�شحة 
اجلانب  ه��ذا  اأن  ال�شيما  امل��وظ��ف��ني 
العمل  م�����ش��ل��ح��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م���ه���م 
اجلاهزية  تعزيز  واإن  واالإن��ت��اج��ي��ة، 

ال��ب��دن��ي��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني ع���رب اإج�����راء 
اجل�شمانية  ال��ق��ي��ا���ش��ات  ف��ح��و���س 
يف  لهم  املُخت�شة  البدنية  والكفاءة 
واالإدارات  ال�شرطة  مراكز  خمتلف 
متقدمة  ل��ن�����ش��ب  و���ش��ل��ت  ال���ع���ام���ة 

ومهمة.
كامكار  عبدالعظيم  العقيد  واأك����د 
يف  ودوره��ا  الطبيعي  العالج  اأهمية 
م�����ش��اع��دة امل��ر���ش��ى وت��اأه��ي��ل��ه��م على 
احلركة  وا���ش��ت��ع��ادة  للحياة،  ال��ع��ودة 
منط  وت��وف��ري  الوظيفية،  وال��ق��درة 
حياة اأف�شل واأكرث جودة للمر�شى، 

تطوير  على  املركز  بحر�س  منوهاً 
احلديثة  االأجهزة  وتوفري  اأنظمته، 
باإمكانياته  ل���الرت���ق���اء  امل��ن��ا���ش��ب��ة 

وقدراته.
وتعزيز  تاأهيل  مركز  اأن  اإىل  واأ�شار 
 2020 ع����ام  اأط���ل���ق يف  اجل���اه���زي���ة 
القائد  م����ع����ايل  ت���وج���ي���ه���ات  وف������ق 
تعزيز  ب��ه��دف  دب���ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام 
البدنية  الكفاءة  وقيا�س  اجلاهزية 
م�شوحات  واإج���������راء  ل��ل��م��وظ��ف��ني، 
م�����ش��ت��م��رة ل��ل��م��وظ��ف��ني، واخل�����روج 

بدرا�شات واأبحاث �شحية حولها.

•• دبي-وام:

"االأمن  ف��ع��ال��ي��ات  �شل�شلة  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  الن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�������س،  اخ��ت��ت��م��ت 
اأبرز  اأيام يف دبي، بهدف مناق�شة   3 ال�شيرباين واالبتكار"، والتي عقدت ملدة 
اآمن  جمتمع  الإن�شاء  الفعالة  واال�شرتاتيجيات  املمار�شات  واأف�شل  التحديات 
االإمارات  دول��ة  حلكومة  ال�شيرباين  االأم���ن  جمل�س  برعاية  االإن��رتن��ت،  ع��رب 

العربية املتحدة.
وقال �شعادة الدكتور حممد حمد الكويتي، رئي�س االأمن ال�شيرباين حلكومة 
اإن  ال��ت��وع��ي��ة، حيث  ال��رتك��ي��ز على  ه��و  الرئي�شي  ال��ه��دف  اإن  االإم�����ارات،  دول���ة 
احللقة االأ�شعف يف الكثري من الهجمات ال�شيربانية هي ال�شخ�س امل�شتخدم، 
الدولة  ه��ذه  اإىل  تكون موجهة مبا�شرة  اأخ��رى وال  اإىل  دول��ة  ت�شن من  التي 

اجلهات  لتلك  الو�شول  ي�شعب  مما  وغ��ريه��ا،  واخل���داع  الت�شفري  با�شتخدام 
امل�شوؤولة عن تلك الهجمات، موؤكداً اأنها متثل حتديا ماثال يف جميع اجلرائم 

االإلكرتونية.
الوزراء،  جمل�س  �شوؤون  وزارة  يف  الرقمنة  م�شوؤول  العوي�س،  �شلطان  وتناول 
االأمن  اأهمية  ع��ن  �شاملة  ع��ام��ة  ن��ظ��رة  وق���دم  ال�شيرباين  االأم���ن  اق��ت�����ش��ادات 
ال�شيرباين، وفر�س التطوير املتاحة؛ كما ناق�س موا�شيع مثل تكاليف الفر�شة 
البديلة للرقمنة، م�شدداً على اأهمية وجود ما يكفي من الكفاءات املتخ�ش�شة 
يف الدولة للم�شاعدة يف تلبية احتياجات االقت�شاد يف ظل التهديدات املتزايدة. 
بدوره قال اأ�شرف خليل كبري خرباء االأمن ال�شيرباين ب�شركة هواوي ال�شرق 
ال�شحابية  اخل��دم��ات  ا�شتخدم  وت��رية  م��ن  زادت  ك��ورون��ا  اإن جائحة  االأو���ش��ط 
مما  ال�شيربانية  والتحديات  الهجمات  زي��ادة  اىل  اأدي  ما  الرقمي  والتحول 

و�شع خرباء االأمن اأمام م�شوؤولية اأكرب بالعمل مع ال�شركات وفئات املجتمع 
الكفيلة  االج����راءات  باتخاذ  ..م��ن��وه��اً  لالأعمال  اآم��ن��ة  بيئة  لتوفري  املختلفة 
احلماية  نظم  كفاءة  برفع  وذل��ك  واملتوقعة  املتزايدة  املخاطر  مع  بالتعامل 
اإن  التقنيني لدى كا�شرب�شكي،  واملراقبة. وقال عماد احلفار، رئي�س اخلرباء 
تزايد الهجمات املعقدة يف جميع القطاعات ي�شتدعي من املوؤ�ش�شات ا�شتخدام 
اأن  اإىل  الفتاً  الرقمية،  الدفاعية  ا�شرتاتيجياتها  �شمن  التهديد  معلومات 
للموؤ�ش�شات  تتيح   Kaspersky Threat Intelligence خدمة 
روؤية �شاملة للتهديدات، لذا فاإن التمتع بالقدرة على روؤية م�شهد التهديدات 

بو�شوح ُيعّد خطوة مهمة يف بناء ا�شرتاتيجية قوية لالأمن االإلكرتوين".
وحتدث الدكتور ن�شال عبابنه رئي�س ق�شم تكنولوجيا هند�شة اأمن املعلومات 
يف بوليتكنك اأبوظبي، عن تقنيات برامج الفدية يف عام 2022 وكيف اأ�شبح 

املخرتقون ي�شتهدفون العثور على اأنظمة غري حممية اأو غري حممية ب�شكل 
كاٍف عرب البيئات امل�شتهدفة.

التحتية  البنية  ت��اأم��ني  مم��ار���ش��ات  تطوير  كيفية  احل���دث  جل�شات  وت��ن��اول��ت 
التهديدات  عن  البحث  تقنيات  ت�شاعد  وكيف  لالأعمال،  واأهميتها  ال�شحابية 

اال�شتباقية يف احلماية من الهجمات.
االأمن  ق��ط��اع  يف  خ��ب��رياً   35 ع��م��ل مب�����ش��ارك��ة  امل��ن��ت��دى جل�شات  ت�شمن  ك��م��ا 
ال�شيرباين وح�شور اأكرث من مائتي من املهتمني باالقت�شاد الرقمي، ي�شلطون 
االإجراءات  ومناق�شة  االبتكارات  اآخ��ر  على  جل�شة   25 خالل  ال�شوء  خاللها 
التي تتخذها املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة ل�شد الهجمات االإلكرتونية، كما 
نطاقها  وتو�شيع  املعلوماتية  التحتية  البنى  تطوير  �شبل  املناق�شات  تت�شمن 

وحت�شينها يف عامل االإنرتنت دائم التطور.

اختتام الن�سخة الثالثة من »�سل�سلة الأمن ال�سيرباين والبتكار« بدبي

•• عجمان-وام:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ن��اق�����ش��ت 
اجلهود  عمل  ور���ش��ة  خ��الل  عجمان 
املجتمع  رف��اه��ي��ة  لتحقيق  امل��ب��ذول��ة 
طموحة  اأم���ن���ي���ة  ك���ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال��داخ��ل��ي��ة على  ع��م��ل وزارة  ت��رتج��م 
رفع م�شتويات جودة احلياة االأمنية.

ح�شر الور�شة التي نظمت بالتعاون 
مع فريق معيار حت�شني جودة احلياة 
اللواء  ���ش��ع��ادة   .. ال��داخ��ل��ي��ة  ب�����وزارة 
النعيمي  عبداهلل  بن  �شلطان  ال�شيخ 
ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان، وع���دد 
ال�شف  و�شباط  ال�شباط  كبار  م��ن 

واالأفراد.
�شلطان  ال�شيخ  ال��ل��واء  �شعادة  واأ���ش��اد 
فريق  باأع�شاء  النعيمي  عبداهلل  بن 
بوزارة  احل��ي��اة  ج��ودة  حت�شني  معيار 
املتميزة  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة 
جودة  ا�شرتاتيجية  حتقيق  دع��م  يف 
ت�شهم  وال����ت����ي  االأم����ن����ي����ة،  احل����ي����اة 

العمل  ج���ودة  تعزيز  يف  كبري  ب�شكل 
ال�شرطي.

امل���ق���دم د. عمر  اأو�����ش����ح  م���ن ج��ه��ت��ه 
البحوث  مركز  مدير  ال�شحي  را�شد 
الداخلية  ب���وزارة  ال���راأي  وا�شتطالع 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ج����ودة احلياة  ه����دف 
املتمثل يف  الداخلية،  ل��وزارة  االأمنية 

اأن تكون  روؤي����ة احل��ك��وم��ة يف  ت��ع��زي��ز 
من  العامل،  دول  اأف�شل  من  الدولة 
بفاعلية  ال���وزارة  عمل  تعزيز  خ��الل 
م�شتويات  اأع���ل���ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وك���ف���اءة 
على  واحل��ف��اظ  املجتمع  ج��ودة حياة 
عرب  واملمتلكات،  واالأعرا�س  االأرواح 
تطويرية  وم�شاريع  م��ب��ادرات  تبني 

التقنيات احلديثة  وريادية ت�شتخدم 
اال�شطناعي  ال��ذك��اء  على  امل�شتندة 
والروؤى اال�شت�شرافية، وتنتهج ثقافة 
االبتكار وت�شّجع طرح وتبّني وتطبيق 
االأفكار املبتكرة والو�شائل االإبداعية 
ملجتمع  وال�شعادة  الرفاهية  لتحقيق 

دولة االإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س معايل حممد بن هادي احل�شيني وزير الدولة لل�شوؤون املالية رئي�س 
اإدارة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية .. االجتماع  جمل�س 

الرابع للمجل�س الذي عقد اأم�س االأول.
بداأ االجتماع برتحيب معاليه باأ�شحاب املعايل وال�شعادة اأع�شاء املجل�س، ثم 
�شرع املجل�س يف مناق�شة جدول االأعمال حيث �شادق على حم�شر اجتماعه 
كما  عنه،  املنبثقة  والتو�شيات  القرارات  متابعة  على جدول  واطلع  ال�شابق 
قبل  م��ن  املتخذة  ال��ق��رارات  وع��ل��ى  بالتمرير  املتخذة  ق��رارات��ه  على  ���ش��ادق 
اللجنة العليا للموارد الب�شرية واملكافاآت يف اجتماعيها 5 و6 ل�شنة 2022 

كاإحدى اللجان املنبثقة عنه.
الرئي�شية يف  القطاعات  اأعمال  العام عن  املدير  املجل�س على تقرير  واطلع 
امل�شاندة،  اخلدمات  وقطاع  املعا�شات،  وقطاع  اال�شتثمار،  قطاع  وهي  الهيئة 
االأول،  للربع  املالية  البيانات  اعتمد  كما  الرقمية،  التكنولوجيا  وق��ط��اع 
ون��اق�����س امل��وا���ش��ي��ع االأخ����رى امل��درج��ة ع��ل��ى ج���دول اأع��م��ال��ه وات��خ��ذ ب�شاأنها 

القرارات املنا�شبة.
اجلدير بالذكر اأن اإح�شائيات الهيئة عن �شهر اأغ�شط�س 2022 ت�شري اإىل 
ارتفاع يف عدد جهات العمل امل�شجلة يف الهيئة اإىل "7534" جهة مقارنة 
عدد  ارتفع  كما   ،2021 ع��ام  من  اأغ�شط�س  يف  عمل  "7060"جهة  بنحو 
"85984"م�شرتكاً  بنحو  مقارنة  م�شرتكاً،   "88370" اإىل  امل�شرتكني 

عن الفرتة نف�شها من العام املا�شي.
للهيئة  ال��ت��اب��ع��ني  امل��ت��ق��اع��دي��ن  ع���دد  ارت���ف���اع  اإىل  االإح�����ش��ائ��ي��ات  ت�شري  ك��م��ا 
 "25،094" بنحو  مقارنة  "26،996" متقاعدا  نحو  اإىل  املالية  ووزارة 
اإىل نحو  امل�����ش��ت��ح��ق��ني  ع���دد  ارت���ف���ع  ك��م��ا   ،2021 اأغ�����ش��ط�����س  م��ت��ق��اع��دا يف 
الفرتة  عن  م�شتحقا   "17،530" بنحو  مقارنة  "18،626"م�شتحقا، 

نف�شها من العام املا�شي.
وعلى م�شتوى النفقات التاأمينية للموؤمن عليهم واملتقاعدين وامل�شتحقني 
"455،467،005"دراهم يف  قيمتها  بلغت  فقد  املعا�شات  لهيئة  التابعني 
اأغ�شط�س  يف  "347،004،531"درهما  بنحو  مقارنة   ،2022 اأغط�س 

.2021

�سرطة عجمان تناق�س ا�سرتاتيجية جودة احلياة الأمنية 

جمل�س اإدارة »هيئة املعا�سات« يعقد اجتماعه الرابع ل�سنة 2022�سرطة دبي تنظم معر�سًا وفعاليات توعوية يف اليوم العاملي للعالج الطبيعي

•• دبي:الفجر

وا�شلت اإدارة التوعية االأمنية يف االإدارة العامة الإ�شعاد املجتمع 
ن�شاطات  دب��ي،  ب�شرطة  االإيجابية  ال��روح  م��ب��ادرة  مع  بالتعاون 
ال��ت��وع��ي��ة يف امل���دار����س م��ع ان��ط��الق��ة ال��ع��ام ال��درا���ش��ي اجلديد، 
الوعي  لن�شر  وذلك  �شمن فعاليات مبادرة "العودة للمدار�س"، 
الرائد  واأك��د  الطلبة.  بني  العامة  وال�شالمة  وامل��روري  االأمني 
علي يو�شف اآل علي، رئي�س ق�شم التنوع الثقايف، يف اإدارة التوعية 
خلفان  علي  العميد  من  وبتوجيهات  العمل  ف��رق  اأن  االأمنية، 
بالوكالة،  املجتمع  الإ���ش��ع��اد  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري، 
ومتابعة بطي اأحمد بن دروي�س الفال�شي، مدير اإدارة التوعية 
االأمنية، توا�شل فعاليات النزول امليداين اإىل خمتلف مدار�س 

اإمارة دبي لن�شر التوعية، حيث زارت �شمن خطة عملها مدر�شة 
االأهلية اخلريية،  واملدر�شة  الوطنية،  الرتبية  القيم، ومدر�شة 
ومدر�شة حماية، ورو�شة الورقاء، ورو�شة ال�شرطة. واأ�شار اإىل 
اأن فرق العمل نظمت م�شابقات توعوية للطلبة ووزعت عليهم 
�شرطة  دوري��ات  التعرف على  اإىل جانب متكينهم من  الهدايا، 
املروري  اجلانب  يف  توعوية  حما�شرات  وتقدمي  الفارهة،  دبي 
احلافالت  ا�شتخدام  واأث��ن��اء  الطريق  على  العامة  وال�شالمة 
مبادرة  من�شقة  بوحجري  فاطمة  اأك��دت  جانبها،  من  املدر�شية. 
الروح االإيجابية، اأن زيارة املدار�س تاأتي يف اإطار حر�س القيادة 
العامة ل�شرطة دبي على دعم الطلبة، وم�شاركتهم فرحة العام 
الدرا�شي اجلديد والعودة االآمنة للمدار�س، ون�شر الوعي لديهم 

من خالل الربامج والفعاليات واملبادرات املتنوعة والهادفة.

�سرطة دبي توا�سل ن�سر التوعية الأمنية يف املدار�س

Date 9/ 9/ 2022  Issue No : 13642

For summoning the Defendant by publication
At the Lawsuit Management Office Ajman Federal Court 

- Federal Civil Court of First Instance in Lawsuit No. 
0002431/AJCFICIPOR2022 commercial (partial)

To the Defendant: Jahangir Arbab Aftab Ahmed - Unknown place of residence
You are required to attend the hearing on 27/9/2022 before the Lawsuit 
Management Office Ajman Federal Court - Civil Court of First Instance- 
Office No. (Lawsuit Manager Office No. 8) in person or through an 
authorized agent, and submit plea of Lawsuit, with all documents attached 
to it, within a term not exceeding ten days from the date of publication, 
in order to consider the Lawsuit whose number is mentioned above - as a 
Defendant. issued on 5/9/2022.
Judicial Services Office/Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533Date 9/ 9/ 2022  Issue No : 13642

Notification by Publication to the Defendant
Before the Case Management Office at Ajman 

Federal Civil Court of First Instance in the Case No. 
AJCFICIPOR2022/0002078-Commercial (Partial)

To the Defendant: AMEEN SAMIR AMEEN BUDAIR-Unknown residence.
You kindly requested to attend the session which shall be held on 
19/09/2022 before the Case Management Office at Ajman Federal Civil 
Court of First Instance- Office No. (Case Manager Office No. 6), in person 
or by a certified attorney to submit a reply memo to the case accompanied 
by all documents within a period not exceeding ten days from the date of 
publication in order to consider the abovementioned case-in your capacity 
as Defendant.
Judicial Services Office/Eman Ahmed Al Awadhi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 9/ 9/ 2022  Issue No : 13642

Notification by Publication for a Defendant
Case Management Office, Sharjah Federal Civil First 

Instance Court Case No. SHCFICIREA2022/0006093 Civil/ Partial
To Defendant: MINHAJUR RASHID MAMUN RASHID-Unknown place of residence:
The plaintiff: NADEEM AHMED NASEER AHMED, filed the case requesting the following:
Accept this case, register the same and set the nearest time for a hearing
Bind the defendant to pay AED 27000 plus the statuary interest 12% from the claim date till 
full payment.
Bind the defendant to pay AED 3000 for the damages incurred by the plaintiff and the 
psychological damages and loss of profit
Bind the defendant with the costs and attorney fees.
You are requested to attend the hearing on 15/09/2022 before case management office,Sharjah 
Federal Civil First Instance Court (case admin office 10) 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/Aisha Ali Mohamed 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 9/ 9/ 2022  Issue No : 13642
Dubai Courts of First Instance          

Notification by Publication
In the execution No.:669/2022/211-real estate execution

Considered at: execution department No. 186
Subject of execution:executing the judgment issued in the case No. 1046/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 455.514), including 
the fees and expenses.
Execution Applicant: Aqaar Corporation,Address: Emirate of Dubai Airport St Port 
Saeed areal Business Point Building Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947| Email: 
Execution1@omalc.ae,Makkani: 3244594826) IBAN AE090500000000020106942
Notifiee: 1-Natalia Mishchuk, his capacity: Defendant
Subject of Notification: has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 455.514) to the 
execution applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دفلوك 

لل�شيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2548323 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/تريبل  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

ا�س بقالة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2857141 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/قليتريي 

�شارمينق للم�شروبات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2885548 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/رادار  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالأ�شت�شارات العقارية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4145509 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

ف�شل النقيب للتجارة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1035393 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/من  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

منزيل للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3722921 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شي�شبو�س لال�شت�شارات االدارية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2863807 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

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

اال�شم التجاري:الرائد لتح�شيل الديون - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
بن  �شعيد  مطر  حياب  ال�شيد  الثالث   3 جهام  ندود  ال�شركة:هيلي  عنوان 

حاذة واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 2545684 

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

كم�شفي   ، واملراجعة  للمحا�شبة  م�شعود  ديب  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/9/2 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205035840  

تاريخ التعديل:2022/09/8
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني 

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

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

اال�شم التجاري:ديزاين كونيك�شن للت�شميم الداخلي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
احمد  خليفة  احمد  نا�شر  ال�شيد  مبنى   0.39 م  ال�شركة:امل�شفح  عنوان 

واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 260001 

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

�شامل(  احمد  )�شليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�شادة/الدره  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/7  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

بالرقم:2250020893  تاريخ التعديل:2022/09/8
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني 

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

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

اال�شم التجاري:بيان لتح�شيل الديون - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
احمد  خليفة  احمد  نا�شر  ال�شيد  مبنى   0.39 م  ال�شركة:امل�شفح  عنوان 

واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 2861831 

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

�شامل(  احمد  )�شليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�شادة/الدره  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/2  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

بالرقم:2205035812  تاريخ التعديل:2022/09/8
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني 

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
فالي  تو  :�شووك�س  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمواد الغذائية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:4015728 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خمي�س غامن خمي�س غامن ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شلطان عبداهلل �شامل �شيف الكعبي 

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

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :بيور الب للتحاليل الطبية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 4096931 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نايف احمد فار�س  %33
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ايهم حامد حامد %67

تعديل مدير / اإ�شافة ايهم حامد حامد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خلفان خادم �شامل حظيبه الظاهرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ بيور الب للتحاليل الطبية
PURE LAB MEDICAL ANALYSIS

اإىل/ بيور الب للتحاليل الطبية ذ.م.م
PURE LAB MEDICAL ANALYSIS L.L.C

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

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ريف هيلي للنقليات وال�شيانة العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1950505 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد نور �شاه وزير %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فهد هالل حممد �شهيل الكعبى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ريف هيلي للنقليات وال�شيانة العامة
REEF HILI TRANSPORTING & GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ ريف هيلي للعقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
REEF HILI REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001
 تعديل ن�شاط / حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة  4923010

 تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين  4329901
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ك�شف اليتينغ
رخ�شة رقم : CN 3015037 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ريا�س احمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شيف حمد �شليمان العامرى

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

KASHAF LIGHTING
اإىل/�شتار اليف لتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

STAR LAFI GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع مواد البناء - بالتجزئة  4752034

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع اأحوا�س ال�شباحة - بالتجزئة  4752046
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع معدات واجهزة الري ولوزمها - بالتجزئة  4773944
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع االأدوات ال�شحية ومتديداتها - بالتجزئة  4752004

 تعديل ن�شاط / حذف بيع ادوات االنارة و لوازمها - بالتجزئة  4759004
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم هوت غورمي ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 2894594 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل جن�شية ال�شركاء / جنيب حممد جنيب من االإمارات العربية املتحدة اإىل الواليات املتحدة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / جنيب حممد جنيب من �شريك اإىل مفو�س بالتوقيع
تعديل ن�شب ال�شركاء / جنيب حممد جنيب من 51 % اإىل %0

تعديل جن�شية ال�شركاء / بروفي�شنال كونرتاكتنج اند كون�شلتنج
PROFESSIONAL CONTRACTING AND CONSULTING من الواليات املتحدة اإىل االإمارات العربية املتحدة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / بروفي�شنال كونرتاكتنج اند كون�شلتنج
PROFESSIONAL CONTRACTING AND CONSULTING من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / بروفي�شنال كونرتاكتنج اند كون�شلتنج
 PROFESSIONAL CONTRACTING AND CONSULTING من 49 % اإىل  %100

تعديل نوع رخ�شة / من �شياحية اإىل مهنية
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من مطعم هوت غورمي ذ.م.م
HOT GOURMET RESTURANT L.L.C

اإىل/ 180 لال�شت�شارات يف ادارة امل�شاريع الهند�شية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 180ENGINEERING PROJECTS  MANAGEMENT CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شت�شارات يف ادارة امل�شاريع الهند�شية  7110919
 تعديل ن�شاط / حذف مطعم �شياحي  5610009

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل �شبعة اأيام من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث  تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :م�شك روز للتربيد ذ م م

رخ�شة رقم : CN 1175416 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممود احمد العلى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / حممود احمد العلى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد قنون مطر حممد ال�شام�شى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شك روز للتربيد ذ م م

MESK ROZE COOLING L.L.C

اإىل/ م�شك روز للتربيد - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MESK ROZE COOLING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
اخلم�شة  احلوا�س  :معر�س  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لل�شيارات ذ.م.م - فرع
رخ�شة رقم : CN 1185714 -1 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد �شعيد حممود ابو ا�شتيتيه من 49 % اإىل %25
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة وائل �شعيد حممود ابو ا�شتيته  %24

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل فرع

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية  فعلى كل من له حق 
االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
املدة حيث �شت�شتكمل  انق�شاء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  غري م�شوؤولة عن 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :موؤ�ش�شة عرب ال�شحراء لل�شحن والتخلي�س

رخ�شة رقم : CN 1034482 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة موزه را�شد حممد املن�شورى  %13

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ورثة حممد �شعيد حممد ذيبان املن�شورى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / ورثة حممد �شعيد حممد ذيبان املن�شورى من 100 % اإىل %58

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بخيته �شعيد حممد ذيبان املن�شورى %29
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة عرب ال�شحراء لل�شحن والتخلي�س
TRANS DESERT FORWARDING & CLEARING ESTABLISHMENT

اإىل/ عرب ال�شحراء لل�شحن و التخلي�س ذ.م.م
TRANS DESERT FORWARDING & CLEARING L.L.C

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

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
التعقيم  وخدمات  العامة  لل�شيانة  :ال�شنهوري  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم : CN 3910011 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على �شامل ح�شن احلو�شنى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شامل ح�شن احلو�شنى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد يحيى عبدالهادى عبدالواحد

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شنهوري لل�شيانة العامة وخدمات التعقيم ذ.م.م

ALSANHOURI GENERAL MAINTENANCE AND SANITIZING SERVICES L.L.C L.L.C

اإىل / ال�شنهوري لل�شيانة العامة وخدمات التعقيم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ALSANHOURI GENERAL MAINTENANCE AND SANITIZING SERVICES - SOLE   PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 

�شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :بيتي للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 2625965 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شالم جهاد توفيق الفرخ %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم ال�شيدعبداهلل ال�شيدح�شني املطوع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد يو�شف ح�شن حممد احلمادى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ بيتي للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م

BAITY CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ بيتى للمقاوالت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

BAITY CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 

�شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ا�شتعادت  قواته  اأّن  زيلين�شكي  فولودميري  االأوك��راين  الرئي�س  اأّك��د   
بلدات عدة من الرو�س يف منطقة خاركيف يف �شمال �شرق اأوكرانيا، 

من دون مزيد من التفا�شيل.
عرب  م�شاء  تبّث  التي  اليومية  امل�شورة  ر�شالته  يف  زيلين�شكي  وق��ال 
من  �شارة  اأنباء  لدينا  االأ�شبوع،  “هذا  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات 
القوات  ا�شتعادتها  التي  البلدات  اأّن  اإىل  م�شرياً  خاركيف”،  منطقة 

االأوكرانية والتي مل ي�شّمها “عاد العلم االأوكراين يرفرف فيها«.
اأّن ال��ق��وات االأوك��ران��ي��ة حّققت  اأّك���د م��راق��ب��ون  ويف االأي����ام االأخ����رية 
اخرتاقاً يف منطقة خاركيف، لكن تعّذر التحّقق من هذه املعلومات 

من من م�شدر م�شتقّل.
يف  م�شاّداً  هجوماً  االأوكرانية  القوات  ت�شّن  املا�شي  االأ�شبوع  ومنذ 
جنوب البالد. ويف حني توؤّكد كييف جناح هذا الهجوم، تقول مو�شكو 

اإّنها اأحلقت بالقوات االأوكرانية املهاجمة خ�شائر فادحة.
و�شقطت منطقة خاركيف جزئياً يف اأيدي اجلي�س الرو�شي يف م�شتهّل 
اأم��ا مدينة خاركيف وهي  �شباط-فرباير.   24 يف  ب��داأ  ال��ذي  الغزو 
ثاين كربى مدن البالد فتتعّر�س بانتظام لق�شف عنيف من القوات 

الرو�شية التي مل تنجح حتى اليوم يف اال�شتيالء عليها.
 

�شجلت  ال�شني  اإن  اخلمي�س  اأم�����س  الوطنية   ال�شحة  جلنة  ق��ال��ت 
1439 حالة اإ�شابة بفريو�س كورونا يف ال�شابع من �شبتمرب اأيلول 

منها 280 اإ�شابة م�شحوبة باأعرا�س و1159 بال اأعرا�س.
اليوم  يف  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة   1695 ال�شني  و�شجلت 

ال�شابق منها 380 م�شحوبة باأعرا�س و1315 دون اأعرا�س.
وحتى   .5226 عند  عددها  ليظل  جديدة  وفيات  اأي  ت�شجل  ومل 
ال�شاد�س من �شبتمرب اأيلول، �شجل بر ال�شني الرئي�شي 246027 
احلكومة  ب��ي��ان��ات  واأ����ش���ارت  ب���اأع���را����س.  م�شحوبة  م���وؤك���دة  اإ���ش��اب��ة 
اإ�شابات جديدة م�شحوبة  اإىل ت�شجيل العا�شمة بكني �شبع  املحلية 
اإ�شابة   14 ت�شجيل  ومت  اأع��را���س.  دون  اإ�شابات  وث��الث  ب��اأع��را���س، 
م�شحوبة باأعرا�س يف اليوم ال�شابق. واأو�شحت بيانات ال�شلطات يف 
�شنغهاي، املركز املايل لل�شني، اأنها �شجلت ثالث اإ�شابات م�شحوبة 
�شنت�شن،  مدينة  �شجلت  كما  اأعرا�س.  دون  حاالت  وع�شر  باأعرا�س، 
مكافحة  اإج��راءات  خففت  والتي  البالد  بجنوب  التكنولوجيا  مركز 
ال�شكان  اإغالق �شمل معظم  اعتبارا من يوم االثنني بعد  الفريو�س 
مقارنة  بكوفيد-19،  جديدة  اإ�شابة   25 االأ�شبوع،  نهاية  عطلة  يف 

مع 40 يف اليوم ال�شابق.
 

دونالد  ال�شابق  االأم��ريك��ي  الرئي�س  م�شت�شار  ب��ان��ون  �شتيف  ميثل 
ترامب  اأم�س اخلمي�س اأمام ق�شاء نيويورك الذي �شيوجه اإليه تهمة 
لبناء جدار  اأم��وال  االحتيال لال�شتباه ب�شلوعه يف ق�شية اختال�س 

بني الواليات املتحدة واملك�شيك، كما ذكرت و�شائل اإعالم اأمريكية.
التلفزيونية، قال روبرت  ان بي �شي”  “�شي  ل�شبكة  ويف ت�شريحات 
اأن موكله توجه اإىل نيويورك  كو�شتيلو حمامي بانون “68 عاًماْ” 
م�شاء االأربعاء ليمثل اأمام املدعي العام ملنطقة مانهاتن، األفني براغ 

عند ال�شاعة التا�شعة )13،00 ت غ( اخلمي�س، و�شيحاكم جنائيا.
وا�شنطن  �شحيفة  ك�شفتها  اأول��ي��ة  معلومات  ب��ذل��ك  املحامي  واأك���د 
بو�شت م�شاء الثالثاء، مو�شحة نقال عن م�شادر مطلعة على امللف 
الواليات  يف  ال�شعبوي  اليميني  التيار  وج��وه  اأب���رز  اأح��د  ب��ان��ون،  اأن 
ال�شخ�شيات يف عهد ترامب  اأه���م  م��ن  ل��ف��رتة  ك��ان  وال���ذي  امل��ت��ح��دة 
�شي�شلم نف�شه لل�شلطات الق�شائية املحلية يف   ،”2021-2016“
والية نيويورك التي �شتتهمه باحتيال مايل. ومل يرد مكتب املدعي 

العام يف مانهاتن على اأ�شئلة وكالة فران�س بر�س.
الدعاوى  م�شمون  ع��ن  تفا�شيل  اأي  االإع����الم  و���ش��ائ��ل  ت��ذك��ر  ومل 
الق�شائية لكن “وا�شنطن بو�شت” و”�شي اإن بي �شي” و�شبكة “�شي 
الفدرايل  الق�شاء  حملت  التي  نف�شها  الق�شية  اإنها  تقول  ان”  ان 
باالحتيال  بانون  اإىل  اأول  اتهام  توجيه  على   2020 يف  االأم��ريك��ي 

املايل.

عوا�صم

كييف

بكني

وا�صنطن

مقتل عن�سرين من »ق�سد« 
با�ستباكات يف خميم الهول 

•• القام�صلي-اأ ف ب

اأم�س مقتل اثنني من عنا�شرها خالل  اأعلنت قوات �شوريا الدميقراطية 
الفرار  االإرهابي حاولت  تابعة لتنظيم داع�س  ا�شتباكات مع خلية م�شّلحة 

من خميم الهول املكتظ يف �شمال �شرق �شوريا.
وي�شهد خميم الهول الواقع يف اأق�شى حمافظة احل�شكة ويوؤوي نحو 56 
واالآخر،  اأمنية بني احلني  تقريبا عراقيون، حوادث  ن�شفهم  �شخ�س  األف 
تت�شمن عمليات فرار اأو هجمات �شد حرا�س اأو عاملني اإن�شانيني اأو جرائم 
التي ي�شكل  واأف��ادت قوات �شوريا الدميقراطية  قتل تطال القاطنني فيه. 
�شحفي  بيان  يف  وا�شنطن،  وتدعمها  الفقري  عمودها  االأك���راد  املقاتلون 
خالل  بها  اأ�شيبا  التي  بجراحهما  متاأثرين  مقاتلينا  من  اثنان  “ارتقى 

ا�شتباك مع خلية م�شّلحة” تابعة للتنظم ليل اخلمي�س يف املخيم.
وبح�شب البيان، اندلعت اال�شتباكات بني الطرفني اأثناء حماولة املجموعة 
التي �شمت امراأتني وخم�شة رجال تنكروا بزي ن�شائي الفرار من املخيم. 
وبعد تطويقها، عمد اأفرادها اىل “اإطالق النار على قّواتنا التي رّدت باملثل«. 
وقتل خالل اال�شتباك اأحد عنا�شر املجموعة، بينما مّت القاء القب�س على 
اأ�شبوعني  اأطلقت قبل  ال�شتة االآخرين. وكانت قوات �شوريا الدميقراطية 

عملية اأمنية داخل املخيم، على خلفية ازدياد التوتر واالعتداءات داخله.
واأعلن التحالف الدويل بقيادة وا�شنطن يف بيان االأربعاء اأن العملية االأمنية 
وتفكيك  املخيم،  داخل  التنظيم  الع�شرات من عنا�شر  توقيف  اأ�شفرت عن 
وفق  الدميقراطية،  �شوريا  قوات  ومتكنت  له.  التابعة  الرئي�شية  ال�شبكات 
اأربع ن�شاء يف  “حترير  بيان التحالف، يف اخلام�س من ال�شهر احلايل من 
وتعر�شن  ب�شال�شل  مقيدات  وه��ن  اأن��ف��اق،  داخ��ل  عليهن  العثور  مّت  املخيم 

للتعذيب من قبل منا�شري التنظيم«.

�سالح خطري يف اأيدي الإرهابيني.. تهديد لل�سومال والقرن الأفريقي

اآلف الإثيوبيني يحتفلون يف اخلرطوم مع حنني لأهاليهم يف تيغراي 

 37 وزير دولة يوؤدون اليمني يف �سريالنكاترامب: اجلميع يريدين اأن اأتر�سح  يف انتخابات 2024 
•• كولومبو-رويرتز

اأعلن مكتب الرئي�س ال�شريالنكي  اأم�س اخلمي�س اأن 37 وزير دولة، اثنان منهم لوزارة املالية، اأدوا 
اليمني، يف تو�شيع كبري حلكومة البالد املتعرثة. وتواجه الدولة اجلزيرة التي يبلغ عدد �شكانها 22 
مليون ن�شمة اأ�شواأ اأزمة اقت�شادية منذ اال�شتقالل عن بريطانيا عام 1948. وتراجعت احتياطيات 
الواردات  تكاليف  ���ش��داد  يف  م�شكالت  ت��واج��ه  ال��ب��الد  جعل  مم��ا  تاريخية،  مل�شتويات  االأجنبي  النقد 
الدولة  “وزراء  اإن  بيان  يف  بالرئا�شة  االإع��الم  اإدارة  وقالت  وال���دواء.  والغذاء  الوقود  من  االأ�شا�شية 
ويكرميي�شنجه  رانيل  الرئي�س  احتفظ  وبينما  الرئا�شة«.  باأمانة  الرئي�س  اأم��ام  اليمني  اأدوا  اجل��دد 
مبن�شب وزير للمالية، اأدى النائبان راجنيث �شيامباالبيتيا و�شيهان �شيما�شينج اليمني وزيري دولة 
بوزارة املالية. وتوىل ويكرميي�شنجه من�شبه بعدما فر �شلفه جوتابايا راجاباك�شا من البالد يف اأعقاب 
احتجاجات حا�شدة يف يوليو متوز، قبل اأن يقدم ا�شتقالته. وتو�شلت �شريالنكا التفاق على م�شتوى 
اخلرباء للح�شول على حزمة اإنقاذ بقيمة 2.9 مليار دوالر من �شندوق النقد الدويل يف وقت �شابق 

من هذا ال�شهر، اإال اأنها تواجه معركة �شاقة للتفاو�س ب�شاأن �شداد مليارات الدوالرات مع الدائنني.

لدى  ال����������راأي،  ا����ش���ت���ط���الع���ات  “كل  واأ������ش�����اف 
اجلمهوريني والدميوقراطيني«.

جدا.  قريب  م�شتقبل  يف  ق��رارا  “�شاأتخذ  وتابع 
واأعتقد اأن الكثري من النا�س �شيكونوا م�شرورين 

جدا«.
عرب امللياردير البالغ من العمر 76 عاما، جنم 
املقابلة عن  هذه  �شابقا، خالل  الواقع  تلفزيون 
خ�شرها  ال��ت��ي   2020 انتخابات  نتائج  رف�شه 
بايدن  الدميوقراطي احلايل جو  الرئي�س  اأمام 
م�شرا على انها كانت مزورة. وقال “هناك اأدلة 

هائلة«.
اآي(  ب��ي  )اأف  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب  ق��ام 

مب���داه���م���ة م���ن���زل ت���رام���ب ال�����ش��ه��ر امل���ا����ش���ي يف 
ب�شكل  انه يحتفظ  ب�شبهة  ماراالغو يف فلوريدا 
ت��ع��ود اىل ع��ه��ده يف  ب��وث��ائ��ق �شرية  غ��ري �شرعي 

البيت االأبي�س “2021-2017«.
ال�شبت وخالل جتمع انتخابي يف بن�شلفانيا، ندد 
ترامب ب”مداهمة خمزية” وا�شفا اإياها بانها 

“مهزلة ق�شائية«.
لن�شف  حتركاته  ح��ول  حتقيقات  ت�شتهدفه  كما 
ودوره   2020 عام  الرئا�شية  االنتخابات  نتائج 
يف ال��ه��ج��وم ال��ع��ن��ي��ف ال����ذي ���ش��ن��ه اأن�����ش��اره على 
 .2021 الثاين/يناير  كانون   6 يف  الكابيتول 

وترامب غري مالحق حتى االآن يف اأي ق�شية.

 •• نيودلهي-اأ ف ب

ترامب  دونالد  ال�شابق  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اأمل��ح 
لالنتخابات  يرت�شح  ق��د  ان��ه  اإىل  ج��دي��دة  م��رة 
االأم���ر  ه���ذا  اأن  م���وؤك���دا   2024 يف  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
“�شيجعل الكثري من النا�س م�شرورين” وذلك 
يف مقابلة مع حمطة تلفزيونية هندية يرتقب 

بثها اخلمي�س.
وقال ترامب بح�شب مقتطفات من املقابلة التي 
�شتبثها �شبكة “ان دي تي يف” الهندية بكاملها 
اأن  يريدين  “اجلميع  اخلمي�س  متاأخر  وقت  يف 

اأتر�شح. اأنا اأت�شدر ا�شتطالعات الراأي«.

•• عوا�صم-وكاالت

ال�شومالية  احل��ك��وم��ة  م��ك��اف��ح��ة  ت��ع��ق��د  ق���د  ن��ق��ل��ة  يف 
لالإرهاب، ت�شعى حركة “ال�شباب” االإرهابية اإىل اقتناء 
ال  ال��ذي  الوقت  يف  ة”،  “امل�شريَّ طيار  ب��دون  الطائرات 
للت�شدي  ال��الزم��ة  التكنولوجيا  ال��ب��الد  جي�س  ميلك 
ملوقع  ووف��ق خ��رباء �شوماليني حتدثوا  ال�شالح.  لهذا 
“�شكاي نيوز عربية” فاإن �شبكة العالقات الوا�شعة بني 
حركة  متلك  ت�شهل  العامل  حول  االإرهابية  اجلماعات 
ال�شومال  تهدد  لن  التي  الطائرات  لهذه  “ال�شباب” 

فقط ال�شومال، بل القرن االإفريقي برمته.
واأم��ام جمل�س االأم��ن ال��دويل، ويف اجتماع غري ر�شمي 
حول اأن�شطة اجلماعات االإرهابية العابرة للحدود، 31 
ال�شيا�شية  لل�شوؤون  امل�شت�شارين  كبري  حذر  اأغ�شط�س، 
املتحدة جيفري  االأمم  لدى  املتحدة  الواليات  بعثة  يف 
للح�شول  ت�شعى  ال�شباب  حركة  اأن  من  ديلورينتي�س، 
ع��ل��ى ال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���دي���دة، وم��ن��ه��ا ال��ط��ائ��ات امل�شرية، 

ملهاجمة االأهداف اللينة.
الدرا�شات  م��ع��ه��د  ت��ق��ري��ر  اأك����ده  االأم���ريك���ي  ال��ت��ح��ذي��ر 
بدون  ط��ائ��رات  ال�شباب  حركة  بن�شر   »ISS« االأم��ن��ي��ة 
ط��ي��ار الأغ���را����س امل��راق��ب��ة وت��ن��ف��ي��ذ ه��ج��م��ات وت�شوير 

م�شاهد عملياتها بغر�س الدعاية.

ات اأغرا�س ا�شتخدام امل�شيرِّ
 )GCTF( االإره��اب ملكافحة  العاملي  املنتدى  وفق   •
بدون  الطائرات  ا�شتخدمت  االإرهابية  اجلماعات  ف��اإن 
ط���ي���ار جل��م��ع امل��ع��ل��وم��ات اال���ش��ت��خ��ب��اري��ة واالأغ����را�����س 
هجمات  وت��ن��ف��ي��ذ  ب��امل��ت��ف��ج��رات  الت�شليم  اأو  ال��دع��ائ��ي��ة 

وتهريب املخدارت.
لرابطة جمعية  درا���ش��ة  االجت���اه، حتدثت  نف�س  ويف   •

•• اخلرطوم-اأ ف ب

اأخبار  الن��ق��ط��اع  ب��احل��زن  غ��ربام��ي��ك��اي��ل  ح��ل��ف��وم  ي�شعر 
اأ�شقائه و�شقيقاته عنه منذ بدء النزاع يف اإقليم تيغراي، 
ومع ذلك، مثل �شائر االأثيوبيني املقيمني يف ال�شودان، 
ي��ح��اول امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت��ق��ال��ي��د م���وروث���ة م��ن اأجيال 

لالإبقاء على �شلتهم باأر�شهم االأم.
اح��ت��ف��ااًل ب��ب��داي��ة ال��ع��ام االأث��ي��وب��ي اجل���دي���د، يف مطلع 
اأنه يتاأخر عن التقومي امليالدي  اأيلول/�شبتمرب، علًما 
تقليديا  اأبي�س  جلبابا  حلفوم  ارت���دى  ���ش��ن��وات،  ب�شبع 

وو�شع على راأ�شه غطاء اأبي�س وحمل علم تيغراي.
واأربعني  ثمانية  منذ  ال�شودان  يف  املقيم  الرجل  وق��ال 
اأ�شرتي  وبقية  واأخ��وات��ي  “اأخوتي  حزينة  بلهجة  عاما 
ومنذ  ت��ي��غ��راي  ���ش��رق  ال��ن��ج��ا���ش��ي  منطقة  يف  يعي�شون 

�شنتني ال اعرف هل هم اأحياء ام ال«.
ول��ك��ن ه����ذا االن���ق���ط���اع ع���ن االأه������ل، مل ي��ف�����ش��د اأج����واء 
ال�شاد�س  يف  عام  كل  ُيقام  ال��ذي  اأ�شنده  بعيد  االحتفال 

والع�شرين من اآب/اأغ�شط�س.
ايهاب  ي��ودي��ت��ا  ت��رت��دي  ع��ام  ك��ل  الفتيات”  “عيد  ففي 
امل���ول���ودة يف ال�����ش��ودان ق��ب��ل ث��م��ان��ي��ة ع�����ش��ر ع��ام��ا الزي 

االبي�س التقليدي يف تيغراي لالحتفال.
اأ�شنده، وهي كلمة تعني الع�شب االأخ�شر باللغة املحلية، 
عيد تقليدي يف تيغراي الذي ي�شهد منذ حوايل عامني 
ابابا  ادي�س  يف  املركزية  احلكومة  بداأته  م�شلحا  نزاعا 

الإزاحة �شلطات االإقليم.
حي  يف  منزلها  من  بر�س  لفران�س  ايهاب  يوديتا  قالت 
الدمي بو�شط العا�شمة ال�شودانية وهي ت�شع م�شاحيق 
اأن  قبل  االح��ت��ف��ال  يف  للم�شاركة  ا���ش��ت��ع��دادا  التجميل 
ت�شتعد لتح�شري القهوة على الطريقة االأثيوبية “منذ 

“داع�س”،  وم��ن��ه��ا  امل��ت�����ش��ددة  اجل��م��اع��ات  اأن  م��وي��ك��ي��د، 
مبقاطعة  للجي�س  مواجهتها  يف  امل�شريات  ا�شتخدمت 
اإفريقيا  مل��رك��ز  ب���ال���غ���از، وف��ق��ا  ال��غ��ن��ي��ة  ك��اب��و دي���ل���غ���ادو 

للدرا�شات اال�شرتاتيجية.
موجهتني  طيار  ب��دون  طائرتني  ا�شتخدام  مت  كذلك 
حمملة   )GPS( ال���ع���امل���ي  امل����واق����ع  حت���دي���د  ب��ن��ظ��ام 
فا�شلة  حم��اول��ة  يف   ،2018 اأغ�����ش��ط�����س  ب��امل��ت��ف��ج��رات 

الغتيال الرئي�س الفنزويلي مادورو.

من اأين حت�شل ال�شباب على امل�شيات؟
وا�شعة  �شبكة  ع��رب  االإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات  تتوا�شل   •

اأهداف  عن  املا�شي،  فرباير  املتحدة،  ال��والي��ات  جي�س 
تقليل  ومنها  ل�”امل�شريات”،  االجت��اه  من  االإره��اب��ي��ني 
املنظومة  اخ���رتاق  على  وق��درت��ه��ا  ال��ه��ج��م��ات،  تكاليف 

االأمنية الأي دولة ت�شتهدفها بجمع املعلومات.
وت�شتخدم اجلماعات االإرهابية، واأولها تنظيم القاعدة، 
وق��ع من  1994، حيث  ب���دون ط��ي��ار منذ  ال��ط��ائ��رات 
حماولة  اأو  هجوم   14 نحو   2018 ع��ام  حتى  وقتها 

هجوم بها.
ا�شتخدام هذه  داع�س يف  تنظيم  ب��داأ   ،2014 ع��ام  ويف 

الطائرات على نطاق وا�شع يف العراق و�شوريا.
اأمادي  موزمبيق  داخلية  وزي��ر  ك�شف  �شابق،  وق��ت  ويف 

اثناء م�شاركتهن يف االحتفال بالرق�س والغناء. قالت 
نعبايل كحتاي وهي تغطي راأ�شها بعلم تيغراي يف و�شط 
�شاحة االحتفال “على الرغم من اننا يف ظروف �شعبة 
نتيجة للحرب التي تدور يف تيغراي وما يجري الأهلنا، 

لكننا نحتفل لنعرب عن هويتنا«.
فقدت كحتاي منذ عامني االت�شال ببقية اأفراد اأ�شرتها 
عا�شمة  ميكيلي  م��ن  ق��ري��ب��ة  منطقة  يف  تعي�س  ال��ت��ي 

االقليم. وقالت “ال نعرف هل هم احياء اأم اأموات«.
واالإق��ل��ي��م حم����روم م��ن��ذ اأك����رث م��ن ع���ام م��ن الكهرباء 

واالت�شاالت واخلدمات امل�شرفية والوقود.

ث��الث��ة اأع���وام اأ���ش��ارك يف اح��ت��ف��االت اأ���ش��ن��ده الأن���ه ميثل 
ثقافتنا«. باملنا�شبة، جتمع اآالف االثيوبيني يف حديقة 
تقرعها  ط��ب��ول  اأ����ش���وات  ع��ل��ى  ال�����ش��ودان��ي��ة  بالعا�شمة 
الن�شاء وتغني معها اأغنيات تقليدية بلغة التيغراي وقد 
و�شعت بع�شهن على روؤو�شهن علم اإقليم تيغراي بلونه 

االأحمر.
متتد احتفاالت اأ�شنده من احلادي والع�شرين من اآب/

اأغ�شط�س اىل ال�شاد�س والع�شرين منه.
اإقليم  يف  تنمو  خ�����ش��راء  بنبتة  تيمًنا  ال��ع��ي��د  وُي�����ش��م��ى 
تيغراي وت�شنع منها الن�شاء حزاما ي�شعنه يف و�شطهن 

يف  احل��وث��ي  وجماعة  وال��ع��راق  و�شوريا  اإفريقيا  داخ��ل 
اليمن وحزب اهلل يف لبنان وامليلي�شيات يف ليبيا، وحركة 
االأ�شلحة، ومنها  تهريب  وتن�شق  ال�شومال،  ال�شباب يف 

امل�شريات، كما يو�شح االإعالمي ال�شومايل اآدم هيبة.
تكنولوجيا  ب��ي��ع  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال�����ش��رك��ات  ع���رب   •
نطاق  على  متوفرة  وهي  التجارية،  امل�شرية  الطائرات 
وا�شع، وميكن ب�شهولة ت�شنيع طائرة م�شرية هجومية، 
ويرتاوح �شعر الطائرات بدون طيار من 20 اإىل اأكرث 

من 20000 دوالر.

نتائج ح�شول “ال�شباب” على امل�شيات
�شتعاين  لكن  االأم��ر،  بهذا  ال�شومال وحدها  تتاأثر  لن 
�شوؤون  ال�شومايل يف  الباحث  وفق  اجل��وار  دول  كذلك 

القرن االإفريقي نعمان ح�شن، مو�شحا:
اأي قدرات ع�شكرية  الدولة ال�شومالية لي�س لديها   •
وا�شتخدام  امل�شرية،  ال��ط��ائ��رات  ملواجهة  وتكنولوجية 
يف  التعقيد  ���ش��دي��دة  نقل  �شي�شكل  لها  ال�شباب  ح��رك��ة 

ال�شراع مع الدولة.
لدول  ال�شباب  تهديدات حركة  �شيزيد  ال�شالح  هذا   •
حرب  يف  االآن  من�شغلة  ف��اإث��ي��وب��ي��ا  االإف��ري��ق��ي؛  ال��ق��رن 
للم�شريات  بتملكها  احلركة  �شي�شاعد  ما  وهو  داخلية، 

على �شن هجمات هناك.
اأن رخ�س ثمن امل�شريات، وقدراتها  اآدم هيبة  ويرى   •
امل���ت���ع���ددة، ���ش��ت��م��ك��ن��ان احل���رك���ة االإره���اب���ي���ة م���ن زي����ادة 
اإ�شافة  املعلومات،  على  ح�شولها  ل�شهولة  هجماتها، 

لزيادة قدرتها على التهريب.
ويتوقع معهد »ISS« اأن ي�شل ال�شوق العاملية للطائرات 
 ،2024 43 مليار دوالر بحلول عام  اإىل  بدون طيار 
الفتا اإىل اأن راواندا وغانا وجنوب اإفريقيا وكينيا اأبرز 

الدول االإفريقية م�شتوردي “امل�شريات«.

وبعد اأن مني متمردو تيغراي بهزمية �شريعة يف ت�شرين 
القوات احلكومية  ايدي  2020 على  الثاين/نوفمرب 
و�شيطروا  م�شاًدا  هجوًما   2021 منت�شف  يف  �شنوا 
يقرتبون من  املنطقة جعلهم  االأك��رب من  الق�شم  على 

اأدي�س اأبابا، قبل اأن يرتاجعوا اإىل تيغراي.
الالجئني  ل��دع��م  اح��ت��ف��االت اخل��رط��وم  ع��ائ��د  ُخ�ش�س 
الذين ف��روا اىل ال�شودان ج��راء احل��رب والذين ت�شري 
الف   70 اأن��ه��م ح���وايل  امل��ت��ح��دة اىل  ت��ق��دي��رات االمم 
�شرق  الق�شارف  بوالية  خميمني  يف  يعي�شون  �شخ�س 

ال�شودان.
باملثل حت�شرت عزيزه م�شطفى التي عا�شت كل حياتها 
يف ال�شودان ودر�شت اللغة االنكليزية بجامعة �شودانية 
الأن���ه���ا ال ت��ع��رف ���ش��ي��ئ��ا ع���ن اأ���ش��رت��ه��ا امل��م��ت��دة. وقالت 
“خاالتي واخوايل يعي�شون يف منطقة �شريي بتيغراي 
وم��ن��ذ ع��ام��ني اخ��ب��اره��م مقطوعة. يف ك��ان��ون ال��ث��اين/
مل  ذل��ك  بعد  لكن  بخري  اأن��ه��م  �شمعنا   2021 يناير 

نعرف م�شريهم«.
ال��ف��ت��ي��ات غ��ري املتزوجات  اأ���ش��ن��ده مت�����ش��ط  يف اح��ت��ف��ال 
مت�شيط  طريق  عن  تختلف  معينة  بطريقة  �شعورهن 
تقليدية  اأطعمة  املحتفلون  ياأكل  كما  املتزوجات،  �شعر 
بعد ان ينهوا �شياما خا�شا باأتباع الكني�شة االرثوذك�شية 
ملدة خم�شة ع�شر يوما ي�شمى “ف�شتا” بلغة التيغراي .

�شعرهن  مي�شطن  “الفتيات  ك��ح��ت��اي  ن��ع��ب��ايل  وق��ال��ت 
خلم�شة اجزاء وهي فر�شة لهن ليعربن عن اإح�شا�شهن 
ويتباهني بجمالهن، اأما املتزوجات فيم�شطن �شعرهن 
اىل اخللف مع و�شع حزام اخ�شر من نبتة اأ�شنده حول 
املقبل  ال��ع��ام  ي��ك��ون  ب���اأن  االأم����ل  لبعث  وذل���ك  و�شطهن 
نحتفل  اأن  “نتمنى  وا�شافت كحتاي  و�شعيدا«.  اأخ�شر 

العام املقبل يف تيغراي«.

مع ت�شاعد وتية االقتحامات اليومية واالعتقاالت  

اإ�سرائيل تزيد العتماد على الطائرات دون طيار يف ال�سفة 
•• عوا�صم-وكاالت

االقتحامات  وت����رية  ت�����ش��اع��د  م���ع 
ال�شفة  يف  واالع��ت��ق��االت  اليومية 
امل�شلحة،  واال���ش��ت��ب��اك��ات  ال��غ��رب��ي��ة 
وال�شبان  االإ�شرائيلية  القوات  بني 
اإ�شرائيل  ت��ع��ت��زم  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ني، 
طيار  دون  ط����ائ����رات  ا����ش���ت���خ���دام 
ال�شفة  يف  عملياتها  يف  هجومية، 

الغربية املحتلة.
“جريوزاليم  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
اإن  االأرب��ع��اء،  االأول  اأم�س  بو�شت” 
وال�شامرة،  ي��ه��ودا  وح����دة  “قائد 
الغربية،  لل�شفة  ال��ع��ربي  اال���ش��م 
كتيبة  وق����ائ����د  االل��������وف،  ي���ان���ي���ف 
“مينا�شي” اجلرنال اريك مويال، 
اإدارة  على  لتدريب  حديثاً  خ�شعا 
جوية،  هجومية  ق��وة  قيادة  مركز 
م��ه��م��ت��ه��ا اال�����ش����راف وال��ت��ح��ك��م يف 

الطائرات الع�شكرية دون طيار«.
البث  هيئة  عن  ال�شحيفة،  ونقلت 
“تكليف  “مكان”   االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

ق��ائ��د ف��رق��ة ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة اآيف 
منطقة  يف  ل������واء  وق����ائ����د  ب����ل����وت، 
جنني اأريك مويال، بت�شغيل مركز 

القيادة الهجومي اجلديد«.
وك���ث���ف اجل���ي�������س اال����ش���رائ���ي���ل���ي يف 
املداهمات  االأخ��رية تكثيف  الفرتة 
الفل�شطينية  ل��ل��م��ن��اط��ق  ال��ل��ي��ل��ي��ة 
يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، ل��ل��ح��د من 
الهجمات التي ي�شنها فل�شطينيون 

خا�شًة من نابل�س وجنني.
االإ�شرائيلية،  البث  هيئة  واأ���ش��ارت 
�شت�شتخدم  الطائرات  هذه  اأن  اإىل 
م��ع��ي��ن��ة يطلق  م��ن��اط��ق  ق�����ش��ف  يف 
يواجه  “�شعبة”،  ا����ش���م  ع��ل��ي��ه��ا 
فيها اجلي�س مقاومة م�شلحة من 

املقاتلني الفل�شطينيني.
لتحديد  ال���ط���ائ���رات  وت�����ش��ت��خ��دم 
اقتحام  ق��ب��ل  ل��ق�����ش��ف��ه��ا  اأه�������داف 
ملناطق معينة  االإ�شرائيلي  اجلي�س 
الغتيال  االج���ت���ي���اح���ات  اأث���ن���اء  اأو 
تبادل  ف��ر���س  ل��ت��ق��ل��ي��ل  م�����ش��ل��ح��ني 

اإطالق النار معهم.

اللوائح  ت�����ش��م��ح  اأن  امل���رج���ح  وم���ن 
اجلديدة ال�شتخدام الطائرات دون 
الغربية، بت�شفية  ال�شفة  طيار يف 
جي�س  يعتربهم  ال��ذي��ن  املقاتلني 
خيطرين  اال�شرائيلي  االح��ت��الل 
و�شك  على  اأو  بن�شاط  وي�شاركون 
االن��خ��راط يف ت��ب��ادل اإط���الق النار 

مع اجلي�س االإ�شرائيلي.
رئي�س  اأك������د  امل���ا����ش���ي،  واالإث�����ن�����ني 
اأفيف  االإ�شرائيلي  اجلي�س  اأرك���ان 
املداهمات  ا�شتمرار  على  ك��وخ��ايف، 
وب��ل��دات��ه��ا، معترباً  ال�����ش��ف��ة  مل���دن 
يف  الهجمات  زي��ادة  من  “جزءاً  اأن 
اإىل  يعود  املحتلة  الغربية  ال�شفة 

عجز اأجهزة االأمن الفل�شطينية«.
واأ�شاف كوخايف، ح�شب ال�شحيفة، 
الهجمات  زي�����ادة  م���ن  “جزءاً  اأن 
����ش���ب���ب���ه ع����ج����ز اأج�������ه�������زة االأم��������ن 
الفل�شطينية، وغياب اأمن ال�شلطة 
معينة  م��ن��اط��ق  ع��ن  الفل�شطينية 
اأر�شاً  اأ�شبحت  الغربية  بال�شفة 
حد  على  االإرهاب”،  لنمو  خ�شبة 

قوله.
مدينة  ك��ل  اإىل  بالو�شول  وت��وع��د 
اأو  زق�����اق  اأو  ح���ي  اأو  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
ن�شاطنا  “�شي�شتمر  منزل، م�شيفاً 
ح�شب  ل�����زي�����ادت�����ه  وم���������ش����ت����ع����دون 

احلاجة«.
الرقيب  �شمح  املا�شي،  ال�شهر  ويف 
عن  م��ع��ل��وم��ات  بن�شر  ال��ع�����ش��ك��ري، 
طيار،  دون  ط����ائ����رات  ا����ش���ت���خ���دام 
االإ�شرائيلي،  اجلو  �شالح  قبل  من 
بو�شت”  “جريوزاليم  ح�������ش���ب 
ال�شحافة  “حتدثت  اأن  ب���ع���د 
�شالح  ا����ش���ت���خ���دام  ع����ن  ال���دول���ي���ة 
مدار  على  لها  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجل��و 
االأع�����وام ال��ع�����ش��ري��ن امل��ا���ش��ي��ة على 
االأق���ل، وه��و م��ا وثقته على نطاق 
الدبلوما�شية  الربقيات  يف  وا���ش��ع 
اجلوية  امل��ع��ار���س  و  االأم���ري���ك���ي���ة، 
الع�شكرية الدولية” ولكن الرقابة 
منعت  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
وال�شحافيني  االإعالمية  املن�شات 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني م��ن احل��دي��ث عن 

االأمر.  وعلى مدى العقد املا�شي، 
مثل  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���ق���وات  زادت 
العامل  ح��ول  امل�شلحة  ال��ق��وات  ك��ل 
ا���ش��ت��خ��دام ه���ذه ال��ط��ائ��رات ب�شكل 
ك��ب��ري، حيث ت�����ش��ارك ال��ي��وم يف كل 

عملية تقريباً.
الطائرات  اأن  ال�شحيفة،  واأ�شافت 
دون طيار لعبت دوراً مهماً ومتكاماًل 
يف  اجلدران”  “حار�س  عملية  يف 

اأق��ل��ع معظمها  م��اي��و)اآي��ار(، حيث 
اجلوية  “الباملاخيم”  قاعدة  من 

االإ�شرائيلية.
وك�����������ش�����ف�����ت ب������ي������ان������ات اجل����ي���������س 
مهمة   643 تنفيذ  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 
بطائرات دون طيار، اأدت 132.6 
�شاعة طريان خالل 11 يوماً من 
يف  امل�شلحة  الف�شائل  �شد  القتال 

قطاع غزة، ح�شب ال�شحيفة.
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عربي ودويل
 مقتل فل�سطيني هاجم جنديا اإ�سرائيليا يف ال�سفة 

•• القد�س-اأ ف ب

جنديا  ه��اج��م  اأن  بعد  املحتلة  الغربية  ال�شفة  �شمال  يف  فل�شطيني  قتل 
مبطرقة، كما اأعلن اجلي�س اال�شرائيلي يف بيان  اأم�س اخلمي�س.

وقال اجلي�س “خالل ن�شاطات روتينية بالقرب من بلدة بيتني )�شمال رام 
اهلل( هاجم م�شتبه به جنديا مبطرقة ما اأدى اإىل اإ�شابته بجروح يف وجهه. 
واأو�شح متحدث ع�شكري  ورد اجلندي باإطالق النار وحتييد امل�شتبه به”. 

اأن الفل�شطيني قتل.
واأعلنت وزارة ال�شحة الفل�شطينية “مقتل مدين بر�شا�س جي�س االحتالل 
االإ�شرائيلي”. وقالت الوزارة اأنها “تبلغت من قبل ال�شوؤون املدنية با�شت�شهاد 
هيثم هاين مبارك “17عاما” بر�شا�س جي�س االحتالل االإ�شرائيلي على 

مدخل قرية بيتني مبحافظة رام اهلل والبرية فجر اليوم«.

تعر�س للتعذيب. قال خان يف رد ر�شمي ُقدم للمحكمة قبيل 
جل�شة اخلمي�س وح�شلت وكالة فران�س بر�س على ن�شخة منه 
اإزاء  العميق  اأ�شفه  الفر�شة للتعبري عن  املدعى عليه  “ينتهز 

ت�شريحاته غري املق�شودة خالل خطابه«.
اأ�شاف “هذه االأقوال كانت غري مق�شودة ولي�س املق�شود منها 

اأن تكون موجهة نحو ال�شيدة القا�شية التي يحرتمها جدا«.
وك��ان��ت املحكمة ق��د رف�شت ال���رد االأ���ش��ل��ي ال���ذي ق��دم��ه خان 
االأ�شبوع املا�شي، لكن رده االأخري مل يت�شمن اأي اعتذار وطلب 

بداًل من ذلك من املحكمة قبول “تف�شريه«.
وجاء يف البيان اأن “املدعى عليه يطلب اتباع املبادئ االإ�شالمية 

ب�شاأن ... الت�شامح يف هذه احلالة«.
رغم اإطاحته ال يزال خان يتمتع بتاأييد وا�شع اإذ نظم م�شريات 

•• اإ�صالم اباد-اأ ف ب
ق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ب��اك�����ش��ت��اين ال�����ش��اب��ق ع��م��ران خ���ان اإنه 
ب�شاأن قا�شية، لكنه مل يقدم  اأدىل بها  لت�شريحات  “ياأ�شف” 
يف  اخلمي�س  اأم�س  الق�شاء  اأم��ام  مثوله  قبيل  كامال  اع��ت��ذارا 

ق�شية تتعلق باإهانة املحكمة.
ال�شيا�شية  االأزم���ة  يف  ج��دي��دة  انعطافة  اجلل�شة  ه��ذه  ومتثل 
امل�شتمرة منذ اأ�شهر، حتى قبل االإطاحة به يف ني�شان-اأبريل يف 
ت�شويت برملاين بحجب الثقة. وكانت املحكمة العليا يف اإ�شالم 
اأباد قد اأمهلته االأ�شبوع املا�شي �شبعة اأيام للرد على تهمة اإهانة 
املحكمة املوجهة النتقاده القا�شية امل�شوؤولة عن اإبقاء م�شوؤول 
يف حزبه قيد االحتجاز لدى ال�شرطة وقوله اأي�شا اأن امل�شوؤول 

انتخابات  يف  ف��وزا  وحقق  �شريف  �شهباز  حكومة  �شد  حا�شدة 
اأمام  اأن ميثل خ��ان  اأي�����ش��ا  امل��ق��رر  وم��ن  االأق��ال��ي��م.  فرعية يف 
حمكمة مكافحة االإره��اب يف ق�شية منف�شلة اجلمعة عندما 
اأخرى  امل�شروط عنها يف ق�شية  االإف��راج  تدابري  تنتهي فرتة 

تتعلق بنف�س التعليقات التي تناول بها القا�شية.
واملحاكم  لل�شرطة  الباك�شتانيني  امل�شوؤولني  ا�شتخدام  ويعد 
بهدف الت�شييق على خ�شومهم اأمرا �شائعا يف البالد، وحتى 
رئي�س الوزراء احلايل �شهباز �شريف يواجه ق�شايا عدة معلقة 

حاليا تعود اىل فرتة وجوده يف املعار�شة.
باك�شتان  فيه  تواجه  وق��ت  يف  ال�شيا�شية  اخلالفات  ه��ذه  ُتثار 
وت�شرر  البالد  م�شاحة  ثلث  غمرت  م�شبوقة  غري  في�شانات 

ب�شببها نحو 33 مليون �شخ�س.

عمران خان »ياأ�سف« لتعليقات انتقد فيها قا�سية 

•• باري�س-اأ ف ب

على  يعولون  الذين  االأوكرانيني  بني 
امل�شاعدات الع�شكرية الغربية والرو�س 
الذين ي�شتخدمون كل ما لديهم من 
املفرو�شة  ال��ع��ق��وب��ات  ظ��ل  يف  و���ش��ائ��ل 
ع��ل��ي��ه��م، ي����دور ���ش��ب��اق مل��ع��رف��ة اأي من 
لنفاد  االآخ��ر  قبل  �شري�شخ  الطرفني 

اأ�شلحته وذخائره.
“لدينا  م����وؤخ����را  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  اأع���ل���ن 
توا�شلت  رو�شيا  اأّن  مفادها  معلومات 
م��ع ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ل��ط��ل��ب ذخائر 
يتعلق  االأم����ر  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  منها” 
مباليني  مدفعية  وقذائف  ب�شواريخ 

الدوالرات.
الدفاع  اأخ��رى، ذك��رت وزارة  من جهة 
اأن  امل��ح��ت��م��ل  “من  اأن����ه  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ت����ك����ون رو����ش���ي���ا ت����واج����ه ����ش���ع���وب���ة يف 
احلفاظ على خمزونها من الطائرات 
نق�س  “قّو�شه  ال�������ذي  امل�شرية” 
العقوبات”،  ع���ن  ال���ن���اج���م  امل���ك���ون���ات 
على  ي�شرّيون  الرو�س  اأن  اإىل  م�شرية 
الطائرات  م���ن  اأق����ل  ع����ددا  ي��ب��دو  م���ا 
اأي��ام. واعترب  ب��دون طيار منذ ب�شعة 
م�شرية  طائرات  ل�شراء  مو�شكو  �شعي 
ذلك.  على  اإ�شافيا  دل��ي��ال  اإي���ران  م��ن 
وتردد احلكومات الغربية واالأوكرانية 
اأن رو�شيا تواجه نق�شا حادا يف املجال 
بوا�شطة  ال�شربات  واأن  اللوج�شتي، 
لرو�شيا،  موؤملة جدا  الغربية  االأ�شلحة 
قدمية  اأ�شلحة  ت�شتخدم  مو�شكو  واأن 

ب�شبب نفاد خمزونها.
بيار  ال���ف���رن�������ش���ي  ال���ب���اح���ث  واأو������ش�����ح 
“ما  اأن  غرا�شيه من خمترب �شريي�س 
الغمو�س.  يلفه  ال��رو���س  ل��دى  تبقى 
خلطتهم  الكايف  امل��خ��زون  لديهم  ك��ان 
االأ�شلية، لكن اأعيد خلط االأوراق مع 
ا�شتمرار احلرب لوقت اأطول مما كان 
بوا�شطة  املخزونات  وتدمري  متوقعا 
اأر�س  االأم��ريك��ي��ة  هيمار�س  ���ش��واري��خ 
اأر�س«. وراأى اأن “مو�شكو لي�س لديها 

•• لندن-رويرتز

الرو�شية  ج���ازب���روم  ���ش��رك��ة  ق��ال��ت 
ا�شتئناف  اأجل  قبل يوم من حلول 
ت���دف���ق���ات ال����غ����از ال��ط��ب��ي��ع��ي عرب 
خ���ط االأن���اب���ي���ب ن�����ورد ����ش���رتمي 1 
ال���ذي ي��و���ش��ل ال��غ��از ال��رو���ش��ي اإىل 
ملزيد  �شيخ�شع  اخل��ط  اإن  اأمل��ان��ي��ا، 
الذي  االأم��ر  ال�شيانة،  اأع��م��ال  من 
يعمق امل�شاعب التي تواجه اأوروبا 
من  احتياجاتها  على  احل�شول  يف 

الوقود.
بالفعل  ت��ن��ف��ذ  ج����ازب����روم  وك���ان���ت   
اأعمال �شيانة يف اخلط يف الفرتة 
الثاين  اإىل  اآب  اأغ�شط�س   31 من 
م����ن ���ش��ب��ت��م��رب اأي�����ل�����ول مم����ا اأث�����ار 
االإم���دادات الأوروبا  ب�شاأن  خم��اوف 
ق��ب��ل ب��داي��ة ف�����ش��ل ال�����ش��ت��اء اإذا مت 

متديد وقف ال�شخ.
وق��ل�����ش��ت رو���ش��ي��ا ال��ت��دف��ق��ات عرب 
يونيو  يف  امل��ئ��ة  يف   40 اإىل  اخل���ط 
يوليو  يف  امل��ئ��ة  يف  و20  ح���زي���ران 

متوز.
وق��ط��ع��ت اأي�������ش���ا االإم����������دادات عن 
بلغاريا  م��ث��ل  اأوروب����ي����ة  دول  ع���دة 
وهولندا  وف���ن���ل���ن���دا  وال�����دمن�����رك 
عرب  التدفقات  وخف�شت  وبولندا، 
خطوط اأنابيت اأخرى منذ اإطالق 
ع�شكرية  “عملية  ت�����ش��م��ي��ه  م����ا 

خا�شة” يف اأوكرانيا.
وفيما يلي اإي�شاح خليارات اأوروبا:
لنقل  الرئي�شية  ال��ط��رق  ه��ي  م��ا   *

لغاز الرو�شي اإىل اأوروبا؟
اأوروبا بنحو  يف العادة تزود رو�شيا 
من  احتياجاتها  م��ن  امل��ئ��ة  يف   40
ع����رب خطوط  م��ع��ظ��م��ه��ا  ال�����غ�����از، 
اأنابيب. وبلغت االإمدادات يف العام 
م��ل��ي��ار مرت   155 ن��ح��و  امل���ا����ش���ي 

مكعب.
الغاز  ي�شل  اأوكرانيا،  طريق  وعن 
و�شلوفاكيا  واإيطاليا  النم�شا  اإىل 
ال�شرقية.  اأوروب���ا  يف  اأخ���رى  ودول 
االأنابيب  خ��ط  اأوك��ران��ي��ا  واأغ��ل��ق��ت 
�����ش����وخ����ران����وف����ك����ا ال���������ذي مي�����ر يف 

وتخفيف  للتزود  احللفاء  من  الكثري 
ال�شني  م�����ش��ان��ع��ه��ا.  ع����ن  ال�������ش���غ���ط 
ال ت����زال ت��رف�����س ال��ت��دخ��ل اأب���ع���د من 
اإىل  م�شريا  الدبلوما�شي”،  ال�شعيد 
“واقعي  ال�شمايل  ال��ك��وري  اخليار  اأن 
ت�شتخدم  ال���رو����ش���ي���ة  امل�����داف�����ع  الأن 
اأن  ما ميكن  اأن  ذات��ه��ا. غري  القذائف 
يبقى  اأن  يفرت�س  ان��غ  بيونغ  تعطيه 
بالكاد يكفي الإع��ادة ت�شكيل  حم��دودا، 
كانت  واإن  اأ�شابيع«.  لب�شعة  خم��زون 
ال�شناعة  ع��ل��ى  ت��ن��ع��ك�����س  ال���ع���ق���وب���ات 
فعليا  ت��ط��ال  “ال  اأن��ه��ا  اإال  ال��رو���ش��ي��ة، 
فهي  ال�شاروخية.  القذائف  م�شانع 
املتطورة،  التكنولوجيا  من  تعترب  ال 
االأولية،  امل��واد  اإىل  الو�شول  يكفي  بل 

االأرا����ش���ي ال��ت��ي حتتلها رو���ش��ي��ا يف 
�شرق البالد.

وت�شعى الدول االأوروبية اإىل اإيجاد 
اإمدادات بديلة، وي�شمل ذلك بع�س 
الغاز الرو�شي الذي اأوقفت مو�شكو 
�شخه بعد رف�س طلب رو�شيا دغع 

الثمن بالروبل.
اأخ����رى، م��ن بينها  وم��ا زال���ت دول 
اأملانيا، يف احتياج اإىل الغاز الرو�شي 
م�شتودعاتها  م��لء  اإع���ادة  وحت���اول 

قبل حلول ال�شتاء.
وت�شمل الطرق البديلة اإىل اأوروبا، 
اأوك��ران��ي��ا، خط  والتي ال متر عرب 
مير  الذي  يامال-اأوروبا  االأنابيب 
اإىل  وبولندا  البي�شاء  رو�شيا  عرب 

اأملانيا.
وتبلغ طاقة خط يامال-اأوروبا 33 
�ُشد�س  اأي نحو  مليار مرت مكعب، 
الرو�شية  الطبيعي  الغاز  �شادرات 
الأوروبا. ومنذ بداية العام اجلاري 
مت ع��ك�����س ال��ت��دف��ق��ات ل��ت��ك��ون اإىل 

ال�شرق بني اأملانيا وبولندا.
وف��ر���ش��ت م��و���ش��ك��و ع��ق��وب��ات على 

غ�شون  يف  حم��ط��ات  خم�س  لبناء 
عامني فقط.

ال��ت��ي تعتمد على  ب��ول��ن��دا،  وق��ال��ت 
من  ب���امل���ئ���ة   50 ن���ح���و  يف  رو����ش���ي���ا 
ا�شتهالكها من الغاز اأو نحو ع�شرة 
مليارات مرت مكعب، اإنها ت�شتطيع 
الغاز عرب و�شلتني  احل�شول على 

مع اأملانيا.
 و�شُيفتتح خط اأنابيب جديد ي�شمح 
بتدفق ما ي�شل اإىل ع�شرة مليارات 
�شنويا بني  ال��غ��از  م��ن  م��رت مكعب 
بولندا والرنويج يف اأكتوبر ت�شرين 
غاز  و�شلة  ت�شغيل  مت  كما  االأول. 
و�شلوفاكيا  ب��ول��ن��دا  ب���ني  ج���دي���دة 

االأ�شبوع املا�شي.
م�شروع  اإح���ي���اء  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  وت���ري���د 
جبال  عرب  للغاز  ثالث  خط  لبناء 
ال��ربان�����س، ل��ك��ن ف��رن�����ش��ا ق��ال��ت اإن 
امل�شال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��غ��از  حم��ط��ات 
تكون  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  اجل���دي���دة، 
ع���ائ���م���ة، ����ش���ت���ك���ون خ����ي����ارا اأ�����ش����رع 
اأنابيب  ع��م��ل خ���ط  م���ن  واأرخ�������س 

جديد.

وهو ما متلكه مو�شكو. ما يلزمها هو 
الوقت الإنتاج هذه القذائف، وبالطبع 

بح�شب الباحث. املال”، 
الفرن�شي  اخلبري  اعترب  جانبه،  م��ن 
معهد  مدير  م�شاعد  تريتريه  برونو 
ال���ب���ح���ث االإ����ش���رتات���ي���ج���ي االأ����ش���ب���وع 
الذخائر  نفاد  “احتماالت  اأن  املا�شي 
ال���ع�������ش���ك���ري���ة ال����رو�����ش����ي����ة اأع�����ل�����ى من 
الع�شكرية  ال��ذخ��ائ��ر  ن��ف��اذ  اح��ت��م��االت 
منتدى  خالل  متحدثا  االأوكرانية”، 
والبلقان  االأ����ش���ود  ال��ب��ح��ر  يف  االأم�����ن 
�شرتاتيجي  “نيو  مركز  نظمه  ال��ذي 

�شنرت” الروماين يف بوخار�شت.
با�شتمرار  االأوك�����ران�����ي�����ون  وي���ط���ل���ب 
هذا  لكن  الغرب،  من  وا�شلحة  ذخائر 

االجتماعي، اأوردت مواقع متخ�ش�شة 
يف حتديد نوعية اال�شلحة اأن اأوكرانيا 
اأيرانية  اأو  باك�شتانية  ق��ذائ��ف  تطلق 
اأنها  اإىل  ي�شري  م��ا  امل��ث��ال،  �شبيل  على 

اأقامت �شبكات اإمداد متعددة.
واخل�شائر  القوى  ت��وازن  �شوء  وعلى 
اأندري  ح��ذر  اجلانبني،  م��ن  الفادحة 
االقت�شادي  امل�شت�شار  اإي���الري���ون���وف 
فالدميري  الرو�شي  للرئي�س  ال�شابق 
بوتني والعامل حاليا حل�شاب “مركز 
اإ�������س بي(  “ )����ش���ي  ���ش��ي��ا���ش��ة االأم�������ن 
الع�شكرية  امل�شاعدة  ب���اأن  االأم��ريك��ي، 
الأوك��ران��ي��ا غ��ري ك��اف��ي��ة اإط��الق��ا حتى 

تاأمل يف االنت�شار على رو�شيا.
ولفت اخلبري خالل منتدى بوخار�شت 
اجلبهة  ع��ل��ى  ال���ق���وى  ت�����وازن  اأن  اإىل 
انقلب  الثانية  العاملية  احل��رب  خ��الل 
اإنفاق احللفاء  ب��داأ  1943 حني  ع��ام 

يفوق اإنفاق قوات املحور.
الع�شكرية  “امل�شاعدة  اأن  واع���ت���رب 
مليارات  ثالثة  تتخطى  ال  الأوكرانيا 
نفقات  وجم���م���ل  ال�������ش���ه���ر،  يف  دوالر 
ائتالف احللفاء واأوكرانيا معا يقارب 
على  ال�����ش��ه��ر  يف  دوالر  م���ل���ي���ارات   7
بالن�شبة  اأم���ا   ... ذروت����ه  يف  ي��ب��دو  م��ا 
بني  ت��رتاوح  التقديرات  ف��اإن  لرو�شيا 
ال�شهر”،  يف  دوالر  م��ل��ي��ار  و27   15
ا�شتنزاف  ح���رب  “يف  اأن����ه  اإىل  الف��ت��ا 
عامل  ه��و  اجل��وه��ري  العامل  طويلة، 
قال  جهته،  م��ن  الع�شكري«.  االإن��ف��اق 
القيمة  حيث  “من  اإن��ه  غرا�شيه  بيار 
مت�شاويان.  ال���ط���رف���ان  ال��ع�����ش��ك��ري��ة، 
اأق��ل من  اأ�شلحة  لديهم  االأوك��ران��ي��ون 
دّقة  اأك���رث  االآن  ب��ات��ت  لكّنها  ال��رو���س، 
اإمكانية  فلديها  مو�شكو،  اأم��ا  بكثري. 
احل�شول على املواد االأولية االأ�شا�شية 
دخ��ل��ن��ا مرحلة  ل��ل��م��ج��ه��ود احل���رب���ي. 
الذي  وال��ط��رف  م�شتقر،  غ��ري  ت���وازن 
اال�شتنزاف  معركة  يخ�شر  اأن  ميكن 
ه��و ال��ط��رف ال��ذي ق��د يطلق الهجوم 
امل�شاد الزائد الذي �شيقلب املوازين«.

حدوده  اإىل  ب�شرعة  ي�شل  ق��د  ال��دع��م 
املتحدة  ال��والي��ات  واأعلنت  الق�شوى. 
ع�شكرية  م�����ش��اع��دات  ع���ن  اخل��م��ي�����س 
مليون   675 بقيمة  لكييف  ج��دي��دة 
دوالر، قبل بدء اجتماع جديد حللفاء 
اأوكرانيا يف قاعدة رام�شتني اجلوية يف 

اأملانيا لتن�شيق دعمهم لهذا البلد.
لفت  العاملي  االقت�شاد  معهد  اأن  غري 
اأن  اإىل  اآب/اأغ�������ش���ط�������س  م��ن��ت�����ش��ف  يف 
الأوكرانيا  اجل��دي��دة  امل�شاعدات  وع��ود 
واأن  ال�شفر”  “حواىل  اإىل  تراجعت 
وفرن�شا  اأمل��ان��ي��ا  م��ث��ل  ك��ب��ري  ب��ل��د  “اأي 

واإيطاليا مل يقدم وعودا جديدة«.
“ا�شتهلك  غ���را����ش���ي���ه  ب����ي����ار  وق��������ال 
من  ذخائرهم  كل  عمليا  االأوكرانيون 

ولتفادي  �شابقا.  ال�شوفياتي  ال��ط��راز 
ال���ن���ق�������س، ق�����دم ال����غ����رب ل��ك��ي��ي��ف من 
���ش��م��ن م���ا ق��دم��ه ل��ه��ا ح����واىل 239 
عيار  م���ل���م،   155 ع���ي���ار  م���ن  ق��ط��ع��ة 
بينها مدافع  م��ن  االأط��ل�����ش��ي،  احل��ل��ف 
ذلك  اإىل  ت�شاف  الفرن�شية.  ���ش��ي��زار 
قذيفة  األ�����ف   492 ع���ن  ت���زي���د  ه��ب��ة 
ن��ي�����ش��ان/اأب��ري��ل. يتم  ���ش��اروخ��ي��ة منذ 
مبعدل  متوز/يوليو  منذ  ا�شتهالكها 
فنيا،  ال��ي��وم.  يف  مقذوف  اآالف  ثالثة 
متلك اأوكرانيا ما ميّكنها من ال�شمود 
بع�س  ثمة  لكن  ال�شتاء.  مطلع  حتى 
االأ�شئلة املطروحة حول قدرة احللف 
بعد  اإم����دادات  ت��ق��دمي  على  االأطل�شي 
التوا�شل  ذلك احل��ني«. وعلى �شبكات 

مالك اجلزء البولندي من اخلط 
يامال-اأوروبا. ومع ذلك، قال وزير 
املناخ البولندي اإن باإمكان بالده اأن 
تدفق  عك�س  دون  اخل��ط  ت�شتخدم 

الغاز يف خط يامال.
�شرتمي  ب�����ن�����ورد  ي���ت�������ش���ل  وف���ي���م���ا 
ب��ال��ل��وم على  ال��ك��رم��ل��ني  األ��ق��ى   ،1
يف  التاأخري  يف  الغربية  العقوبات 
عودة معدات خا�شة باخلط اأُر�شلت 

اإىل كندا لل�شيانة.

* ما هي خيارات توريد
 الغاز املتاحة اأمام اأوروبا؟

بع�س البلدان لديها خيارات اإمداد 
بديلة و�شبكة غاز اأوروبية مت�شلة 
تقا�شم  مي���ك���ن  ب��ح��ي��ث  ب��ب��ع�����ش��ه��ا 
االإم��������دادات، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 

اإىل االحتاد االأوروبي هذا العام.
لكن م�شانع الغاز الطبيعي امل�شال 
طاقتها،  بكامل  تنتج  االأم��ري��ك��ي��ة 
و���ش��ي��وؤدي ان��ف��ج��ار وق��ع يف حمطة 
امل�شال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���غ���از  ت�����ش��دي��ر 
بقائها  اإىل  تك�شا�س  يف  الرئي�شية 
نوفمرب  اأواخ���������ر  ح���ت���ى  م��ع��ط��ل��ة 

ت�شرين الثاين.
الطبيعي  ال���غ���از  حم��ط��ات  ول����دى 
ق���درة حمدودة  اأوروب�����ا  امل�����ش��ال يف 
اإ�شافية،  كميات  توريد  على  اأي�شا 
الدول  بع�س  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
تقول اإنها تبحث عن طرق لزيادة 

الواردات والتخزين.
اأول���ئ���ك الذين  ب���ني  واأمل���ان���ي���ا م���ن 
جديدة  حمطات  بناء  يف  يرغبون 
وتخطط  امل�����ش��ال  الطبيعي  ل��ل��غ��از 

�شحيحة  كانت  العاملية  الغاز  �شوق 
حتى قبل االأزمة االأوكرانية.

ورمب�������ا ت�������ش���ت���ورد اأمل�����ان�����ي�����ا، اأك�����رب 
اأوروبا  يف  الرو�شي  للغاز  م�شتهلك 
الت�شديق على خط  اأوقفت  والتي 
اأن���اب���ي���ب ال����غ����از ن������ورد ����ش���رتمي 2 
ب�شبب  رو�شيا  من  ال��ق��ادم  اجلديد 
حرب اأوكرانيا، الغاز من بريطانيا 
والدمنرك والرنويج وهولندا عرب 

خطوط اأنابيب.
وتعمل ال��رنوي��ج، ث��اين اأك��رب مورد 
رو���ش��ي��ا، على  بعد  اأوروب����ا  للغاز يف 
زي�����ادة االإن����ت����اج مل�����ش��اع��دة االحت����اد 
االأوروب��ي يف حتقيق هدفه املتمثل 
الوقود  ع��ل��ى  االع���ت���م���اد  اإن���ه���اء  يف 
االأح���ف���وري ال��رو���ش��ي ب��ح��ل��ول عام 

.2027

واأب���������رم���������ت ������ش�����رك�����ة ����ش���ن���رتي���ك���ا 
�شركة  م���ع  ات���ف���اق���ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
اإك�����وي�����ن�����ور ال����رنوي����ج����ي����ة ل����زي����ادة 
ال�شتاء  ف�������ش���ول  يف  االإم������������دادات 

الثالثة املقبلة. 
الغاز  ع��ل��ى  ب��ري��ط��ان��ي��ا  تعتمد  وال 
الت�شدير  اأي�شا  وميكنها  الرو�شي 
خ���ط���وط  ع������رب  اأوروب�����������������������������ا  اإىل 

االأنابيب.
ا�شتقبال  اأوروب�����ا  جل��ن��وب  ومي��ك��ن 
ال����غ����از االأذرب�����ي�����ج�����اين ع����رب خط 
االأنابيب العابر للبحر االأدرياتيكي 
الغاز  اأن��اب��ي��ب  اإي��ط��ال��ي��ا وخ��ط  اإىل 

الطبيعي عرب تركيا.
اإنها  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  وق���ال���ت 
مرت  م��ل��ي��ار   15 ت��وري��د  ت�شتطيع 
امل�شال  الطبيعي  الغاز  من  مكعب 

الق�ساء الأرجنتيني: الهجوم على 
كري�سرن مدبر و مب�ساركة كثريين 

•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

يرى الق�شاء االأرجنتيني اأن الهجوم 
الرئي�س كريتينا كري�شرن  على نائبة 
اإ�شرار  �شبق  ع��ن  ووق���ع  م��دب��را  ك���ان 
االأ�شخا�س  من  كبري  ع��دد  مب�شاركة 
التحقيق  املكلفة  القا�شية  اب��ق��ت  اإذ 
يف االعتداء على تهمتي “التخطيط 
املهاجم  ����ش���د  م�شبقا”  واالت�����ف�����اق 
الوحيدان  املوقوفان  وهما  ورفيقته 
من  ال���ب���ال���غ  وامل���ه���اج���م  االآن.  ح��ت��ى 
العمر 35 عاما ورفيقته )23 عاًما( 
كري�شرن  ق���ت���ل  مب���ح���اول���ة  م��ت��ه��م��ان 
بينهما”،  م�شبق  واتفاق  “بتخطيط 

اأرجنتينية  اإع��الم  و�شائل  بالكامل  نقلتها  التي  االتهام  الئحة  يف  ورد  كما 
مبا يف ذلك وكالة االأتباء الر�شمية “تيالم«. والتهم مازالت موقتة يف هذه 
تاأكيدا  ت�شكل  لكنها  عمل،  اأي��ام  ع�شرة  ومل��دة  االأويل  التحقيق  من  املرحلة 

ر�شميا باأن الق�شاء يعترب اأن الهجوم على كري�شتينا كري�شرن متعمدا.
اعتقل فرناندو اأندريه �شاباغ مونتيل )35 عاما( م�شاء اخلمي�س املا�شي يف 
موقع الهجوم عندما �شوب م�شد�شا على بعد مرت واحد من راأ�س كري�شرن 
و�شط ح�شد من موؤيديها كانت تتحدث معهم. ول�شبب مل يك�شف ر�شميا، 
اأن ال�شالح - وهو م�شد�س من نوع  مل تخرج الر�شا�شات على الرغم من 
بري�شا عيار 7،65 - كان ملقما ويف حالة جيدة لكن من دون ر�شا�شة يف 
املخزن على ما يبدو. اعتقلت بريندا اأوليارتي رفيقته ال�شابة م�شاء االأحد 
يف حمطة للقطارات يف بوينو�س اآير�س. يف مقابالت تلفزيونية يف ال�شاعات 
ال48 التي تلت الهجوم، قالت اإنها مل تلتق �شديقها منذ يومني. لكن اأظهر 
حتليل �شور املراقبة بالفيديو اأنهما كانا يف موقع الهجوم يف الليلة نف�شها، 
كما نقلت و�شائل االإعالم عن م�شادر ق�شائية. وت�شري الئحة االتهام اإىل 
اأن اأوليارتي “كانت موجودة يف املنطقة املجاورة للمكان الذي و�شال اإليه 
مًعا، وتاأكد اأنه كان بحوزتهما ال�شالح الناري الذي مت اال�شتيالء عليه مع 
ذخريته يف تاريخ �شابق، على االأقل منذ 5 اآب/اأغ�شط�س«. ومل يدل املتهمان 
بالت�شريح  مونتيل  �شاباغ  واكتفى  القا�شي  اأمام  مثولهما  اأثناء  باإفادتهما 
اأ�شبوع على  “بريندا ال عالقة لها بذلك«. بعد  اأن  امل�شادر نف�شها  بح�شب 
وا�شحة  ملهاجم كري�شرن غري  ال�شخ�شي  وامللف  الدوافع  تزال  الهجوم، ال 
اإ�شرار وتر�شد  واإن تو�شل املحققون تدريجيا اإىل التاأكد من وجود �شبق 

لكن من دون حتديد حجم اخلطة اأو عدد امل�شاركني فيها.

* خيارات بديلة
ميكن لبع�س الدول اأن ت�شعى ل�شد 
ال��ف��ج��وة يف اإم�����دادات ال��ط��اق��ة من 
الكهرباء  ل����واردات  اللجوء  خ��الل 
عرب املو�شالت من جاراتها اأو من 
توليد  على  ال��ق��درة  تعزيز  خ��الل 
النووية  ال��ط��اق��ة  م���ن  ال��ك��ه��رب��اء 
الطاقة  اأو  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  اأو 

الكهرومائية اأو الفحم.
الطاقة  من  املتاح  حجم  ويرتاجع 
وبريطانيا  ب��ل��ج��ي��ك��ا  يف  ال���ن���ووي���ة 
تعر�س  م����ع  واأمل����ان����ي����ا  وف���رن�������ش���ا 
املحطات يف هذه الدول النقطاعات 
اأو  ت�شغيلها  وق��ف  اأو  تقادمها  م��ع 
وانح�شرت  اخلدمة.  من  خروجها 
م�شتويات املياه هذا ال�شيف ب�شبب 

قلة االأمطار وموجة احلر.
وت�������ش���ع���ى اأوروب����������ا ل���الب���ت���ع���اد عن 
اأه���داف  لتلبية  ال��ف��ح��م  ا���ش��ت��خ��دام 
بع�س  ت�شغيل  اأُع���ي���د  ل��ك��ن  امل���ن���اخ، 
امل�شانع منذ منت�شف عام 2021 
واتفق  الغاز.  اأ�شعار  ارتفاع  ب�شبب 
يتعني  اأن�����ه  ع��ل��ى  ال���ط���اق���ة  وزراء 
على جميع دول االحت��اد االأوروبي 
خف�س ا�شتخدام الغاز طوعا بن�شبة 
15 باملئة اعتبارا من اأغ�شط�س اآب 
مبتو�شط  مقارنة  اآذار،  مار�س  اإىل 
اال�شتهالك ال�شنوي خالل الفرتة 
من 2017 اإىل 2021، وطرحوا 
اأه�����داف�����ا ع���ل���ى م�����ش��ت��وى االحت�����اد 

االأوروبي لتخزين الغاز.
الثانية  امل��رح��ل��ة  اأمل��ان��ي��ا  واأط��ل��ق��ت 
ذات  ال������ط������ارئ������ة  خ����ط����ت����ه����ا  م�������ن 
ال�شركات  وحثت  ال��ث��الث  امل��راح��ل 
الغاز  ت���وف���ري  ع��ل��ى  وامل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني 
لرت�شيد  اال������ش�����ط�����رار  ل���ت���ج���ن���ب 

اال�شتهالك ق�شرا.
الهولندي  ال��ط��اق��ة  وزي�����ر  وق�����ال 
حلقل  ال���ل���ج���وء  امل���م���ك���ن  م����ن  اإن 
مل�شاعدة  ال��ه��ول��ن��دي  خ��رون��ي��ن��ج��ن 
امل���ج���اورة يف ح��ال��ة القطع  ال����دول 
لكن  الرو�شية،  لالإمدادات  الكامل 
زيادة االإنتاج قد تت�شبب يف حدوث 

زالزل.

احلرب يف اأوكرانيا يح�سمها نفاد الذخرية لكال الطرفني 

الطاقة النووية.. واملتجددة.. والكهرومائية خيارات ممكنة

البدائل املتاحة لأوروبا اإذا قطعت رو�سيا اإمدادات الغاز 

اليمن والقرن الأفريقي.. ملفات بارزة على اأولويات »قمة جدة« •• جدة-وكاالت

العربية  ال��دول  جمل�س  دول  ق��ادة  قمة  ال�شعودية،  جدة  مدينة  ت�شت�شيف 
واالإفريقية املُطلة على البحر االأحمر وخليج عدن، والتي تاأتي يف توقيت 
�شلمان بن عبد  امللك  ال�شعودي  العاهل  ي�شهد حتديات جّمة. ووجه  عاملي 
القمة  ومناق�شات  اأعمال  يف  للم�شاركة  املجل�س  دول  لقادة  الدعوة  العزيز، 
التي ت�شتمر يوًما واحًدا، والتي ت�شع على جدول اأعمالها عدًدا من امللفات 

البارزة؛ على راأ�شها تطورات الو�شع فياليمن ومنطقة القرن االأفريقي.
ووفق دبلوما�شيني ومراقبني، فاإنه من املُنتظر اأن تبحث القمة �ُشبل مواجهة 
“ا�شرتاتيجية  وو���ش��ع  املجل�س،  دول  ت��واج��ه  التي  االإقليمية  التهديدات 
جُمابهة” ملواجهة حتديات منطقة البحر االأحمر، مبا له من ثقل اإقليمي 
وفر�س  نفوذها  لرت�شيخ  واإقليمية  دول��ي��ة  ق��وى  رغ��ب��ة  خ�شم  يف  ودويل، 

يتطلب عقد هذه القمة بناء ا�شرتاتيجية جمابهة تكون مرتبطة بامل�شالح 
العربية واالإفريقية باالأ�شا�س.

واعترب فهمي اأن وجود دول اإفريقية �شمن املجل�س يوؤكد وجود ا�شرتاتيجية 
للتحرك عربيا واإفريقيا ملواجهة التحديات واملخاطر يف هذا التوقيت مع 
توؤكد  روؤي��ة  ال��دول  �شتطرح  اإذ  توافقية،  ا�شرتاتيجيات  بناء  على  احلر�س 
على مفاهيم االأمن القومي العربي ومنطقة البحر االأحمر وخليج عدن، 
ت��ط��رح فكرة  ال��ت��ي  امل�����ش��روع��ات االإقليمية االأخ����رى  ل��ل��وق��وف يف م��واج��ه��ة 

منتديات مماثلة حتاول من جانبها تر�شيخ نفوذها.
الدول  وا�شت�شعار  ب��اإدراك  ر�شالة  تنقل  اأن قمة جدة  ال�شيا�شي  املحلل  يرى 
ا�شرتاتيجيات  واإيجاد  التن�شيق  باأهمية  ال�شعودية  مقدمتها  ويف  العربية، 
مالئمة نظًرا لتطورات االأو�شاع يف اليمن ومنطقة القرن االأفريقي وما 

يقابلها من م�شاحات للتحرك العربي يف هذا االإطار.

جدة باملهمة والتي تاأتي يف توقيت دقيق للغاية، اإذ ت�شارك بها 8 دول عربية 
االإفريقي  والقرن  اليمن  ق�شية  على  اأعمالها  ج��دول  ويرتكز  واإفريقية، 
والتهديدات التي متثلها بع�س االأطراف االإقليمية الأمن منطقة اخلليج 

وخليج عدن.
بناء  على  ال�شعودية  العربية  اململكة  حر�س  توؤكد  هذه  اأن  فهمي  واأ�شاف 
توافقات يف نطاقها اخلليجي والعربي، وهّي مهمة جلملة من االعتبارات 
البحر االأحمر وخليج  اأن هناك تهديدات لبع�س الدول املطلة على  اأولها 
احلوثية،  امليلي�شيات  م��ن  فقط  لي�شت  وممراتها  العربية  وامل��راف��ق  ع��دن 
لكن من بع�س االأطراف االأخرى التي تريد العبث باأمن االإقليم وبالتايل 

تنبع  واال�شت�شارات”،  للبحوث  “تريندز  مل��رك��ز  تقرير  ووف���ق  اأج��ن��دت��ه��ا. 
حرية  ل�شمان  ج��ادة  حماولة  ي�شكل  كونه  من  فقط  لي�س  املجل�س  اأهمية 
املالحة وحركتها يف البحر االأحمر، وتعزيز التعاون بني اأع�شائه يف العديد 
واال�شرتاتيجية  اجليو�شيا�شية  االأه��م��ي��ة  م��ن  ��ا  اأي�����شً واإمن���ا  امل��ج��االت،  م��ن 
املمرات  اأه��م  من  باعتبارهما  ع��دن؛  وخليج  االأح��م��ر  للبحر  واالقت�شادية 

الدولية على م�شتوى �شمان اأمن الطاقة واالقت�شاد العاملي.
واعترب املركز البحثي اأن هذا التجمع االإقليمي ي�شكل اأهمية كربى لي�س 
املتخ�ش�س  االأك��ادمي��ي  اعترب  جانبه،  م��ن  للعامل.  واإمن���ا  الأع�شائه  فقط 
قمة  نيوز عربية”،  ل�”�شكاي  ت�شريحات  ال��دويل طارق فهمي، يف  بال�شاأن 
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•• عوا�صم-وكاالت

امل��ت��م��ي��ز يف جامعة  االأ����ش���ت���اذ  ل��ف��ت 
اأن قيا�س  اإىل  هارفارد جوزف ناي 
نووية  ح����رب  ان������دالع  اح���ت���م���االت 
وكتب  ع��ق��ود.  منذ  اخل���رباء  �شغل 
�شينديكيت”  “بروجكت  موقع  يف 
الربيطاين  وال���روائ���ي  ال��ع��امل  اأن 
�شي. بي. �شنو خل�س �شنة 1960 
اإىل اأن احلرب النووية هي “يقني 
الزمن.  خالل عقد من  ريا�شي” 
لكن  مبالغة،  ذلك  يكون  اأن  ميكن 
�شيكون  �شنو  توقع  اأن  كرث  اعتقد 
اإذا وقعت حرب خالل مئة  م��ربراً 
نا�شطو  ردد  الثمانينات،  يف  ع���ام. 
م���ث���ل هيلني  ال����ن����ووي  ال��ت��ج��م��ي��د 
كالديكوت اأفكار �شنو حمذرين من 
اأن بناء االأ�شلحة النووية “�شيجعل 

احلرب النووية يقيناً ريا�شياً«.

تقليب العملة
اإلغاء  ي�����ش��ري م��ن��ا���ش��رو  م���ا  غ��ال��ب��اً 
االأ����ش���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة اأن�����ه ل���و قام 
�شخ�س برمي قطعة نقود معدنية 
م��رة واح��دة ف��اإن فر�شة احل�شول 
على الراأ�س هي %50؛ لكن اإذا مت 
رميها 10 مرات، ففر�شة احل�شول 

•• عوا�صم-وكاالت

حققت  ال�شني  اأّن  ج��دي��داً  لي�س 
وجتارية  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  اإجن������ازات 
وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ك���ب���رية يف ق���ارة 
يعرفه  ال  ال�����ذي  اأم�����ا  اأف���ري���ق���ي���ا. 
لَت  توغَّ رو���ش��ي��ا  اأن  ف��ه��و  ك��ث��ريون 
تدفع  اأن  دون  ال�شمراء  القارة  يف 

روبل واحداً.
على مدار العقد املا�شي، وبوترية 
ُمت�شاِرعة، خلقت مو�شكو لنف�شها 
ح�����ش��وراً وا���ش��ع��اً يف ال��ع��دي��د من 
عددها  ال���ب���ال���غ  اإف���ري���ق���ي���ا  دول 
خبيثاً  اأث���ره���ا  وك����ان  دول�����ة،   54
ب��ع��ي��د، ع��ل��ى ح��د و�شف  اإىل ح���ٍد 
تاميز”  “فاينان�شال  ���ش��ح��ي��ف��ة 

الربيطانية.
و�شنَّت رو�شيا حملتها اخلفية منذ 
ا�شتغلت  ع��ن��دم��ا  ع��ق��د  اأك����رث م��ن 
ع��الق��ات��ه��ا ال���ت���ي اأق���ام���ت���ه���ا اإب����ان 
اإحياء  الإع��ادة  ال�شوفيتية  احلقبة 

العالقات مع اإفريقيا.
ذكريات  ل��ه  ال�شوفيتي  ف��االحت��اد 
حُم��ب��ب��ة ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال����دويل 
اأنغوال وموزمبيق  لدى دول مثل 
وج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا اإذ ���ش��ان��ده��ا يف 
حلظات تاريخية فاِرقة يف الوقت 
الغرب  يف  ال�����ّش��ا���ش��ة  ك����ان  ال�����ذي 
االأفارقة،  التحرير  ق��ادة  يدينون 
مانديال،  ن��ي��ل�����ش��ون  ف��ي��ه��م  مب���ن 

وي�شفونهم باالإرهابيني.
والعر�س الرو�شي اجلديد ب�شيط 

اليقني  ع��دم  ل��ت��ف��ادي  م��ن طريقة 
ال  تقلي�س  ه���دف  اإن  وامل���خ���اط���ر. 
اإلغاء دور االأ�شلحة النووية مبرور 
دوماً.  كان  كما  يبقى مهماً  الوقت 
الهيدروجينية  القنبلة  م�شمم  اإن 
وجد  غ���اروي���ن  ري��ت�����ش��ارد  االأوىل 
نووية  احتمال حرب  كان  “اإذا  اأنه 
هذه ال�شنة هو %1، واإذا ا�شتطعنا 
تقلي�شه اإىل %80 فقط عما كان 
عليه خالل ال�شنة ال�شابقة، فعندها 
�شيكون االحتمال الرتاكمي حلرب 
 .”5% ن��ووي��ة يف جميع االأوق���ات 
وختم ناي مقاله كاتباً: “ن�شتطيع 
ع��ي�����س ح���ي���اة اأخ���الق���ي���ة م���ع ذلك 

االحتمال«.

اأف�شل  �شيئاً  ي��ق��دم��ا  اأن  امل��ت��ح��دة 
اأن عليهما  يف املقابل. وهذا يعني 
ويعني  املُْنَفِتَحة.  املجتمعات  دعم 
القارة  يف  التحّول  ت�شجيع  اأي�شاً 
ال�شمراء باإقناع الدول االإفريقية 
والفرار  ال�شناعية،  الثورة  بفكرة 
م���ن االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال�����ش��ل��ع غري 
ُمفِقراً  اإرث����اً  ُت��ع��دُّ  ال��ت��ي  ��ة  املُ��ع��اجَلَ
ورث��ت��ه ق���ارة اإف��ري��ق��ي��ا م��ن حقبة 

اال�شتعمار.
تاميز”  “فاينان�شال  واخ��ت��ت��م��ت 
ما  “عادًة  ب���ال���ق���ول:  ت��ق��ري��ره��ا 
فتورط  �شريعاً.  ال��غ��رب  ي��رتاج��ع 
����ش���اع���َد على  ل��ي��ب��ي��ا  ج��ي��و���ش��ه يف 
اإط��اح��ة دي��ك��ت��ات��ور، غ��ري اأن���ه اأثاَر 
منطقة  داخ�������ل  ع����ارم����ة  ذوب����ع����ة 
�َشة  املَُتعطِّ اأوروب�����ا  اإن  ال�����ش��اح��ل. 
هجرٍة  اإىل  بحاجة  العاِملة  لليد 

منتظمة.
ة  وخا�شّ ال��غ��رب��ي��ة،  وال�����ش��رك��ات   
ال�������ش���ن���اع���ات  يف  ت����ع����م����ل  ال�����ت�����ي 
اال���ش��ت��خ��راج��ّي��ة، ك��ث��رياً م��ا ُتقدم 
ر�شاوى اأو تنهب املناطق املحيطة 
ب��ن��ط��اق ع��م��ل��ه��ا. ع��ل��ى ال���غ���رب اأن 
يرفع من م�شتوى جهوده الإحياء 
اأن  ل��ه  ال�����ش��م��راء. وينبغي  ال��ق��ارة 
اأكرب  بقدٍر  االهتمام  يف  ي�شتميت 
بكثري بالقارة التي من املُتوقع اأن 
2050 ُرب��ع �شكان  ت��وؤوي بحلول 
العامل. واإن مل تفعل، فلن تتوانى 
عن  البلدان  م��ن  وغ��ريه��ا  رو�شيا 

فعل ذلك«.

اخلي��ارات  باإمك������ان  امل��ب��������������داأ،  يف 
تقل�س  اأن  ال�شحيحة  ال��ب�����ش��ري��ة 

االحتماالت.

ما اأظهرته اأزمة كوبا
اأن اح��ت��م��ال ح���دوث  ن����اي  اأو����ش���ح 
حرب نووية يعتمد على احتماالت 
تتنا�شب  قد  ومرتابطة.  م�شتقلة 
ح���رب ع��ر���ش��ي��ة ب��ح��ت��ة م���ع منوذج 
كهذه  ح��روب��اً  لكن  العملة،  تقليب 

نادرة. 
عالوة على ذلك، اإذا ظلت النزاعات 
ال��ع��ر���ش��ي��ة حم�����دودة ف��ق��د تطلق 
اأن  �شاأنها  من  م�شتقبلية  حتركات 
حتد اأكرث من احتمال حرب اأكرب. 
وكلما طالت الفرتة ازدادت فر�شة 
تغري االأمور. يف ثمانية اآالف عام، 
ق���د ي���ك���ون اأم������ام ال��ب�����ش��ر خم���اوف 
اأكرث اإحلاحاً من احلرب النووية. 
ب��ب�����ش��اط��ة ال ي��ع��ل��م امل���راق���ب���ون ما 
ه��ي االح��ت��م��االت امل��رتاب��ط��ة. لكن 
ف����رتة ما  اإىل حت��ل��ي��ل  ب��اال���ش��ت��ن��اد 
ميكن  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 
ال�شنوي  االح��ت��م��ال  اأن  اف���رتا����س 
االأع�����ل�����ى من  ال����ن����ط����اق  ل���ي�������س يف 

التوزيع.
خالل اأزمة �شواريخ كوبا، ُيزعم اأن 

ورغ���م ذل���ك، ف��ق��د ف���ازت �شركات 
رو�شية بحقوق اإدارة مناجم ذهب 

واأملا�س يف تلك الدولة.
اإفريقيا  ج��م��ه��وري��ة  ك���ان���ت  واإذ 
ل�شيطرة  خا�شعة  دول��ة  الو�شطى 

عادية  اأ�شلحة  ال��ن��ووي��ة  االأ���ش��ل��ح��ة 
على االإطالق ويجب خف�س االأذى 
االأبرياء  االأ�شخا�س  يطال  ال��ذي 
اإىل  وبالن�شبة  االأدن����ى.  احل��د  اإىل 
ال��ع��واق��ب، ي��ج��ب خ��ف�����س خماطر 
القريب  امل��دى  النووية يف  احل��رب 
الدول  اعتماد  تقلي�س  وحم��اول��ة 
ع��ل��ى االأ����ش���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة مب���رور 

الوقت.
ال�شفلي  ال���ط���اب���ق  يف  ق��ن��ب��ل��ة  اإن   
لكن  املخاطر  بع�س  على  تنطوي 
ل���ي�������س مب����ق����دار امل����خ����اط����ر ال����ذي 
على  ال��ق��ن��اب��ل  ن�شر  عليه  ي��ن��ط��وي 
اخل��ط��وط االأم��ام��ي��ة. ل��ق��د ذّكرت 
ح����رب اأوك���ران���ي���ا ال���ع���امل ب���اأن���ه ما 

اأو خطاأ بالكامل.

 يجب اأن يكون 
قبول الردع م�شروطًا.

 تقرتح تقاليد احلرب العادلة التي 
ق��رون ثالثة  الب�شر ط��وال  ورث��ه��ا 
تلبيتها:  يجب  �شلة  ذات  ���ش��روط 
�شبب عادل ومتنا�شب، وقيود على 
متاأنية  حكيمة  ودرا���ش��ة  الو�شائل، 
جل��م��ي��ع ال���ع���واق���ب. ي�����ش��ت��م��د ناي 
خ��م�����ش��ة م���ب���ادئ ن���ووي���ة م���ن هذه 
ال�������ش���روط. م���ن ح��ي��ث ال����دواف����ع، 
النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  اأن  فهم  يجب 
�شبب عادل لكن حمدود. بالن�شبة 
اعتبار  ع���دم  ي��ج��ب  ال��و���ش��ائ��ل،  اإىل 

م���ن���ظ���م���ات حقوق  م����ن  ت���ق���اري���ر 
االإن�شان عن وقوع انتهاكات.

باأ�شكال  ال�������ش���ورة،  ه����ذه  ت��ت��ك��رر 
تتعلق  دولية  مواقع  يف  خمتلفة، 
احللفاء  وحتى  وال�شودان.  بليبيا 
اكت�شفوا  ال�����ش��وري��ني  ال��غ��رب��ي��ني 
مو�شكو.  يف  مفيداً  م��وازن��اً  ِث��ق��اًل 
االأوغندي  الرئي�س  اأن  وال��واق��ع 
يوويري مو�شيفيني الذي �شيطر 
على م�شادر الطاقة ملدة 36 عاماً 
تقاربها  بقدر  رو�شيا  م��ن  ت��ق��ارَب 
زي��ارة حالية لوزير  منه. فخالل 
�شريجي  ال����رو�����ش����ي  اخل����ارج����ي����ة 
الف�������روف، ق����ال م��و���ش��ي��ف��ي��ن��ي اإن 
مدار  ع��ل��ى  “معنا  ك��ان��ت  رو���ش��ي��ا 

املائة عام املا�شية«.
�شعادة  املُ�شتبدون  احلكام  ويبدي 
من  يتلقونها  ال��ت��ي  ب��امل�����ش��اع��دات 
رقابة  فر�س  على  حفاظاً  رو�شيا 
امل��دن��ي��ة وقمع  امل��ج��ت��م��ع��ات  ع��ل��ى 
مو�شكو  اأن  غ����ري  امل����ظ����اه����رات. 
حت�ّشناً  ي��ح��ق��ق  ���ش��ي��ئ��اً  م  ُت����ق����دِّ ال 
ملمو�شاً حقاً، وفق ال�شحيفة. اأما 
تدخالت ال�شني، فقد كانت بنَّاَءة 
بقدٍر اأكرب بكثري على الرغم من 
كل االن��ت��ق��ادات. ورغ��م ذل��ك، ثمة 
اأن  اأن ترى بكني  خطر يتمثل يف 
م�شاعي  م���ع  تن�شجم  م�����ش��اع��ي��ه��ا 
ة يف حالة الدعاية  مو�شكو، وخا�شَّ

املناوئة للغرب.
واأكد تقرير ال�شحيفة الربيطانية 
اأوروب��ا والواليات  اأن��ه يتعني على 

عند رغبة العا�شمة املالّية باماكو 
بلٍد  يف  ج����ه����ادّي  مل���ح���ارب���ة مت����رد 
�شركة  التعاقد مع  فقد مت  اآخ��ر. 
فاغرن حلماية املجل�س الع�شكري 
و�شاعت  ال��ن��ظ��ام.  على  واحل��ف��اظ 

على الراأ�س مرة واحدة على االأقل 
فر�شة  اإن    .99.9% اإىل  ترتفع 
%1 الن���دالع ح��رب ن��ووي��ة خالل 
�شت�شبح  املقبلة  االأرب��ع��ني  االأع���وام 
عاجاًل  ع��ام.  اآالف   8 بعد   99%
اأم اآجاًل، �شتنقلب االحتماالت �شد 
تخفي�س  مت  ول��و  حتى  الب�شرية. 
�شنة،  كل  يف  الن�شف  اإىل  املخاطر 
ال ت�شتطيع الب�شرية قط الو�شول 

اإىل ال�شفر.

ا�شتعارة م�شللة
م�شللة  العملة  تقليب  ا�شتعارة  اإن 
ا�شتخدام  باحتماالت  ترتبط  حني 
تفرت�س  الأن��ه��ا  النووية  االأ�شلحة 
ت�شبه  بينما  م�شتقلة،  اح��ت��م��االت 
اأكرب  ب�شكل  الب�شرية  التفاعالت 
ما  للكاتب.    وفقاً  مغ�شو�شاً  ن��رداً 
يغري  اأن  رم��ي��ة مي��ك��ن  ي��ح��دث يف 
االحتماالت يف الرمية التالية.  لقد 
الندالع  اأق��ل  احتمال  هنالك  ك��ان 
حرب نووية �شنة 1963 مبا�شرة 
ب��ع��د اأزم�����ة ك���وب���ا، ب��ال��ت��ح��دي��د الأن 
 .1962 ب��رز �شنة  اأع��ل��ى  اح��ت��م��ااًل 
لقانون  ال���ب�������ش���ي���ط  ال�������ش���ك���ل  اإن 
بال�شرورة  ينطبق  ال  املتو�شطات 
املعقدة.  الب�شرية  التفاعالت  على 

كينيدي  ج��ون  االأمريكي  الرئي�س 
نووية  ح��رب  ان���دالع  احتمال  ق��در 
بن�شب ت��رتاوح بني 33 و 50%. 
بال�شرورة  ي��ع��ن��ي  ال  ذل�����ك  ل���ك���ن 
حرباً نووية غري حم��دودة. خالل 
م��ق��اب��الت م���ع م�����ش��ارك��ني يف تلك 
املرحلة مبنا�شبة ذكراها اخلام�شة 
اأنه  وال��ع�����ش��ري��ن، ع��ل��م امل���راق���ب���ون 
الهائل  التفوق  النظر عن  ب�شرف 
االأمريكية،  النووية  الرت�شانة  يف 
للحرب  اح����ت����م����ال  اأدن���������ى  مت���ك���ن 
النووية من ردع كينيدي. ومل تكن 
�شرفاً.  اأمريكياً  انت�شاراً  النتيجة 
لقد �شملت الت�شوية االإزالة الهادئة 

ل�شواريخ اأمريكية من تركيا.

نزع اأحادي اجلانب
 لل�شالح النووي؟

اليقني  ال��ب��ع�����س ح��ج��ة  ا���ش��ت��خ��دم 
الريا�شي للدفع باجتاه نزع �شالح 
ن�����ووي اأح�������ادي اجل����ان����ب. ل��ك��ن ال 
كما  ال��ن��ووي��ة  املعرفة  اإل��غ��اء  ميكن 
دول  ت�شع  ب��ني  االإل��غ��اء  تن�شيق  اأن 
ن���ووي���ة خم��ت��ل��ف��ة اآي��دي��ول��وج��ي��اً اأو 
اأكرث �شيكون �شعباً للغاية على اأقل 
تقدير. باإمكان اخلطوات االأحادية 
املعتدين  جتعل  اأن  املتبادلة  غ��ري 

اأك��رث جت���روؤاً مم��ا يزيد احتماالت 
نهاية غري �شعيدة.

اأ�شاف ناي اأن املراقبني ال ميلكون 
املنفعة  ق��ب��ول  �شيعنيه  ع��م��ا  ف��ك��رة 
اأجيال  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  وامل���خ���اط���ر 
ال����ذي  م����ا  اأو  ال��ب��ع��ي��د  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�شيقدره النا�س كقيمة بعد 8 اآالف 
عام. يف حني اأن االلتزام االأخالقي 
ي�����ج�����ربه على  احل���������ايل  ل���ل���ج���ي���ل 
ال  كبري،  بتاأن  النجاة  مع  التعامل 
تتطلب هذه املهمة الغياب الكامل 
دوماً  املخاطر  �شتكون  للمخاطر. 
احلياة  يف  تفاديه  ميكن  ال  مكوناً 

الب�شرية.
مفارقة

يعتمد الردع النووي على مفارقة 
االأ�شلحة  كانت  اإذا  اال�شتخدامية. 
غ���ري م�����ش��ت��خ��دم��ة ع��ل��ى االإط����الق 
كانت  اإذا  ل���ك���ن  ت��������ردع.  ال  ف���ه���ي 
م�شتخدمة ب�شكل كبري فقد تندلع 
احل������رب ال���ن���ووي���ة ب���ك���ل دم����اره����ا. 
بالنظر اإىل مفارقة اال�شتخدامية 
واملتعلقة  املرتابطة  واالح��ت��م��االت 
ال��ب�����ش��ري��ة، ال ميكن  ب��ال��ت��ف��اع��الت 
عما  م��ط��ل��ق  ج�����واب  اإىل  ال�����ش��ع��ي 

ي�شكل “ردعاً عاداًل”.
 لي�س الردع النووي �شواباً بالكامل 

الدبلوما�شية  ف�شيا�شتها  وبدائي. 
االأ�شعار  بخف�س  تق�شي  الراهنة 
ُم��ت�����ن��ا���ش��ب، بحيث  وب�����ش��ك��ٍل غ���ري 
�شريعة  اإجن����������ازات  ع����ن  ُت�������ش���ف���ر 
راأ������س  اأو  حم��������دودة  ق��ي��م��ة  ذات 
م  ُتقدِّ ف��ه��ي  ك��ب��ري.  �شيا�شي  م���ال 
االأ�شلحة واأجهزة املراقبة الأنظمة 
ُم�شتبدة  واأخ����رى  ع��اِدل��ة  حاكمة 
على حٍد �شواء، وت�شمح بالدخول 
ل�شركات على دراية كبرية بكيفية 
االأحجار  اأو  ال���ذه���ب  ا���ش��ت��خ��راج 
عليها  ت��ف��ر���س  اأن  دون  ال��ك��رمي��ة 
 2017 ُمَباَلغ فيها. فبني  رقابة 
من   44% ك��������ان  و2021، 
االأ�شلحة التي ُعِر�َشت على الدول 

االإفريقية رو�شيَّة ال�شنع.
يف  رو���ش��ي��ا  ت�شرفات  اأن  واالأده����ى 
ازدادت  ب��ال��ب��ع��ي��دة  ل��ي�����ش��ت  ف����رتة 
ففي  التقرير.  بح�شب  غمو�شاً، 
الو�شطى  اأف���ري���ق���ي���ا  ج��م��ه��وري��ة 
املُ�����ْع�����َدَم�����ة، اأب�������رم ُم���رت���زق���ة من 
تربطها  ال��ت��ي  ف��اغ��رن  جم��م��وع��ة 
خمابراتية  ب�شركة  قوية  رواب���ط 
تابعة ملديرية املخابرات الرئي�شية 
 2018 ال��رو���ش��ي��ة ���ش��ف��ق��ة ع����ام 
بهدف حماية الرئي�س يف مواجهة 

د العا�شمة. امللي�شيات التي ُتهدِّ
االإن�شان  واتهمت جماعات حقوق 
املدنيني  ب�����ش��رب  ف��اغ��رن  ���ش��رك��ة 
�شورية  اإع����دام  عمليات  واإق���ام���ة 
مو�شكو  واأنكرت  النا�س.  وتعذيب 
فاغرن.  ب�شركة  لها  ع��الق��ات  اأي 

اإىل  تتجه  م��ايل  ف��دول��ة  اأجنبية، 
)اآب(  اأغ�شط�س  ففي  ذات��ه.  امل�شار 
اأطاح اجلرناالت  2020، عندما 
خرج  العقيمة،  امل��دن��ي��ة  ب�����االإدارة 
املُ���ت���ظ���اه���رون وه����م ي���ل���وح���ون يف 

رو�شيا  ب��اأع��الم  العا�شمة  ���ش��وارع 
و�������ش������وٍر ل����ف����الدمي����ري ب����وت����ني. 
ا�شُتدعي  امل���ا����ش���ي،  ال�����ش��ه��ر  ويف 
الذين  املُحببني  الفرن�شيون غري 
اأر�شلوا قواتهم عام 2013 نزواًل 

هذا ما قاله م�شمم اأول قنبلة هيدروجينية

هل تخربنا الريا�سيات اأن احلرب النووية حتمية؟

رو�سيا وال�سني.. كيف يوؤثر اتفاق »مدفوعات الغاز« على الدولر؟
•• عوا�صم-وكاالت

يف وقت ت�شعى مو�شكو لتعزيز عالقاتها مع بكني ردا على العقوبات الغربية 
للطاقة  العمالقة  الرو�شية  “غازبروم”  جمموعة  اأعلنت  عليها،  املفرو�شة 
بدال  واليوان  بالروبل  الرو�شي  الغاز  �شحنات  ثمن  ت�شديد  �شتبداأ  ال�شني  اأن 
اأزمة  خلفية  على  مو�شكو  على  اقت�شادية  عقوبات  فر�س  وبعد  ال��دوالر.  من 
اأوكرانيا، خّف�شت رو�شيا اأو اأوقفت اإمداداتها بالغاز اإىل دول اأوروبية خمتلفة، 
مع  عالقاتها  لتعزيز  رو�شيا  �شعت  كما  الطاقة،  اأ�شعار  ارتفاع  يف  ت�شبب  مما 
ا ال�شني، وزيادة �شحناتها من الغاز الطبيعي اإىل  حلفائها االآ�شيويني، خ�شو�شً
اأ�شواق خارج اأوروبا. غريمان غريف رئي�س “�شبريبنك” رئي�س اأكرب بنك يف 

رو�شيا:
• ال�شني �شت�شبح حتما �شريكا رئي�شيا لرو�شيا و�شيرتاجع تاأثري الدوالر على 

االقت�شاد الرو�شي ل�شالح الروبل واليوان
• اأوروبا خ�شرت مرتبتها كاأكرب �شريك جتاري تقليدي لرو�شيا

الوا�شحة  النتيجة  فاإن  وبالتايل  الت�شدير  نحو  الرو�شي موجه  االقت�شاد   •
االأكرب  ال�شريك  بالطبع  �شت�شبح  ال�شني  اأن  ه��ي  الو�شع  لهذا  والطبيعية 

لرو�شيا
االأول  امل��ق��ام  ويف  ال�شرق  يف  التجاريني  ال�شركاء  اأك��رب  على  رو�شيا  اعتماد   •

ال�شني �شينمو
• ما يحدث حاليا �شاأطلق عليه م�شطلح تطوير التعاون

االقت�شاد  على  ال���دوالر  تاأثري  حالة  نف�س  اإىل  �شتعود  رو�شيا  اأن  اأعتقد  ال   •
الرو�شي �شيتم ا�شتبدال العديد من العمالت الرئي�شية يف املقام االأول باليوان

الدوالر  هيمنة  اإنهاء  اإىل  االأوىل  بالدرجة  يهدف  ال�شيني  الرو�شي  »االتفاق 
املحليتني”،  العملتني  ودعم  البلدين  بني  التجارية  التعامالت  على  واليورو 

اأن ذل��ك جزء  اأك��د  اآدم��ون��د، ال��ذي  وف��ق املحلل االقت�شادي االإي��ط��ايل، ج��ورج 
اقت�شادها  ت�شتهدف  التي  الغربية  العقوبات  مواجهة  مو�شكو  حم��اوالت  من 
“اقت�شاد �شكاي  اآدموند، ملوقع  وم�شارفها وعملتها بالدرجة االأوىل. واأ�شاف 
اأن “البلدين ي�شعيان منذ �شنوات للتخل�س من هيمنة الدوالر  نيوز عربية”، 
املحليتني  العملتني  جعل  يف  ويرغبان  التجارية،  تعامالتهما  على  وال��ي��ورو 
العام واخلا�س  القطاعني  القائمة بني  التجارية  املبادالت  رئي�شيا يف  عن�شرا 
�شتواجهان  وال�شني  رو�شيا  ب��اأن  اعتقاده  عن  اأع��رب  وبينما  الطرفني«.  ل��دى 
�شعوبات يف االنتقال من الدوالر اإىل العملتني املحليتني يف التبادل التجاري، 
الكبري �شيعود  املك�شب  اأن  راأى  اأنه  اإال  العامل،  االأق��وى يف  العملة  كونه ما زال 
على ال�شني التي اأمامها فر�شة كبرية لزيادة �شادراتها اإىل رو�شيا، وال �شيما 
بالروبل  الغاز  ثمن  ودف��ع  وغربية،  اأوروب��ي��ة  عقوبات  من  تعاين  االأخ���رية  اأن 
اأمام تو�شيع نطاق التعامل بالعملتني املحليتني يف  من �شاأنه متهيد الطريق 

جتارة ال�شلع واملنتجات االأخرى. بدوره، قال املحلل االقت�شادي، مدحت نافع، 
التعاون  لتطوير  بريك�س  داخ��ل جمموعة  وثنائية  اإن هناك حم��اوالت فردية 
خا�شة الدول التي تعر�شت للعقوبات االأمريكية يف م�شعى للبحث عن بدائل 
وال�شني  رو�شيا  ي�شيب  ال���دوالر  »اإي���ذاء  وال�شني.  رو�شيا  م��ع  احل��ال  ه��و  كما 
هبطت  تعامالتهم  البلدين  اأن  اإىل  اأ�شار  ال��ذي  نافع،  وفق  كبرية”،  ب�شدمة 
ه��ذه اخلطوة  قبل  باملئة   40 اإىل  �شنوات  ع��دة  منذ  ب��ال��دوالر  باملئة   90 م��ن 
ومل ن�شعر باأي �شرر، فال يزال هو عملة االحتياطية االأ�شا�شية لهذه الدول، 
املحلل االقت�شادي،  الديون و�شدادها. من جانبه، قال  وال يزال عملة تقومي 
�شريف الدمردا�س، اإن اخلطوة الرو�شية ال�شينية اإيجابية للبلدين خا�شة يف 
رو�شيا  يتاآمر على  الغرب  الطرفني،  والغربية على  االأمريكية  ال�شغوط  ظل 
ويتمنى مواردها الطاقوية، ولذلك تبحث مو�شكو عن بدائل اأخرى مع دول 

�شديقة.

حتذير اأطلقه 12 م�شوؤوال �شابقا يف »البنتاغون«

خماوف من تدهور العالقات بني ال�سيا�سيني والع�سكريني يف اأمريكا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

12 م�����ش��وؤوال �شابقا يف  ح��ذر ح��واىل 
-البنتاغون  االأمريكية  الدفاع  وزارة 
خماطر  م��ن  ال��ث��الث��اء  االأول  اأم�����س 
ال�شيا�شيني  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ت��ده��ور 
املتحدة  ال���والي���ات  يف  وال��ع�����ش��ك��ري��ني 

التي تزداد فيها االنق�شامات ال�شيا�شية عمقا.
اأي�شا  �شابقني  اأرك���ان  روؤ���ش��اء  وخم�شة  �شابقني  دف���اع  وزراء  ثمانية  ووق���ع 
ياأتي  املدنية-الع�شكرية”،  العالقات  يف  املمار�شات  “اأف�شل  بعنوان  بيانا 
�شيا�شية، وخ�شو�شا يف عهد  البنتاغون يف مكائد  فيها  تورط  �شنوات  بعد 

الرئي�س ال�شابق.
املدنيني  ب��ني  ال��ع��الق��ات  فيها  تت�شم  بيئة  يف  “نحن  البيان  موقعو  وق���ال 

والع�شكريني ب�شعوبة كبرية«.
تت�شم  مواتية  غري  بيئة  الع�شكريون  املهنيون  يواجه  “�شيا�شياً،  واأ�شافوا 
اأول  ذروتها يف  بلغت  اال�شتعداء بني احلزبني  ب�شبب مواقف  باالنق�شامات 

لل�شلطة  ال�شلمي  االن��ت��ق��ال  تعطل  عندما  ق��رن  م��ن  اأك���رث  منذ  انتخابات 
ال�شيا�شية واأ�شبح مو�شع ت�شكيك«.

لكنهم مل يذكروا ب�شكل مبا�شر الهجوم على مبنى الكونغر�س )الكابيتول( 
2021، الذي �شارك فيه عدد من الع�شكريني  6 كانون الثاين/يناير  يف 

احلاليني وال�شابقني.
وبني وزراء الدفاع ال�شابقني املوقعني على البيان اجلمهوري بوب غيت�س 
اللذين  ا�شرب  وم��ارك  ماتي�س  جيم  وكذلك  بانيتا،  ليون  والدميوقراطي 
دونالد  ال�شابق  اجلمهوري  الرئي�س  واأقالهما  الدفاع  وزي��ر  من�شب  �شغال 

ترامب الأنهما عار�شاه.
اأن  قبل  امل�شتقبل  تتفاقم يف  اأن  العوامل ميكن  “كل هذه  اإن  البيان  وق��ال 

 War »تتح�شن«. ومل يذكر البيان الذي ن�شره موقع “وور اون ذي روك�س
عن  اأم��ث��ل��ة  اأي  ال��دف��اع��ي��ة  ال�����ش��وؤون  يف  املتخ�ش�س   on the Rocks

اخلالفات بني املدنيني والع�شكريني.
ق���وات احلر�س  ن�شر  بعرقلة  ات��ه��ام��ات  االأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  وواج��ه��ت 

الوطني ملواجهة املهاجمني.
ويف عهد ترامب، ُطلب من الع�شكريني امل�شاعدة يف عدد من االأن�شطة غري 
التقليدية مبا يف ذلك بناء جدار حدودي وحرا�شة احلدود �شد املهاجرين 
غري ال�شرعيني وم�شاعدة �شرطة املدن للتعامل مع االحتجاجات العنيفة.

اإ�شرب واجلرنال  اآن��ذاك مارك  اأحد احل��وادث �شار ترامب وزير الدفاع  ويف 
البيت  اأم��ام  اإىل جانبه  االأرك���ان،  ي��زال رئي�س هيئة  ال��ذي ال  م��ارك مايلي 

ال�شرطة  ط��ه��رت  اأن  ب��ع��د  االأب��ي�����س 
ال�������ش���ارع م���ن حم��ت��ج��ني ع��ل��ى مقتل 
االأ���ش��ود ج���ورج فلويد بيدي  ال��رج��ل 

�شرطي.
ك���ل منهما  اع���ت���ذر  وق����ت الح����ق  ويف 

مل�شاركتهما فيما عد دعاية للرئي�س.
اأُجرب  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  عهد  ويف 
اجلي�س على القيام بان�شحاب ع�شوائي من اأفغان�شتان مل يوافق عليه كبار 

قادة البنتاغون.
وواجه بايدن انتقادات وا�شعة االأ�شبوع املا�شي بعدما األقى خطابا �شيا�شيا 
اأن�شار ترامب بينما وقف اثنان من م�شاة البحرية االأمريكية  هاجم فيه 

)املارينز( خلفه.
اأن تقبل االأوام��ر حتى عندما  اأن القيادة الع�شكرية يجب  واأكد امل�شوؤولون 

تخالف راأيها.ل كنهم قالوا اإن االأوامر يجب اأن تكون قانونية.
الع�شكريني  القادة  العملية تقع على عاتق كبار  النظر عن  “بغ�س  وقالوا 

واملدنيني م�شوؤولية �شمان اأن اأي اأمر يتلقونه من الرئي�س قانوين«.

اإ�سرائيل ترف�س مراجعة قواعد ال�ستباك بال�سفة الغربية  •• القد�س-رويرتز

ملحت اإ�شرائيل اإىل معار�شتها لدعوات اأمريكية ملراجعة قواعد اال�شتباك 
يف ال�شفة الغربية املحتلة مع ا�شتمرارها يف �شل�شلة عمليات �شبه يومية 

�شد الن�شطاء يف املنطقة، قتل فيها ع�شرات الفل�شطينيني.
وقال رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي يائري البيد خالل مرا�شم ع�شكرية يف 
حيفا “لن ميلي علينا اأحد قواعد اال�شتباك اخلا�شة بنا عندما نقاتل 
من اأجل حياتنا”، مرددا ت�شريحات �شابقة لوزير الدفاع بيني جانت�س.

�شتحث  وا�شنطن  اإن  الثالثاء  ي��وم  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
خل�س  اأن  بعد  بها  اخلا�شة  اال�شتباك  ق��واع��د  مراجعة  على  اإ�شرائيل 
جي�شها اإىل اأن �شحفية اجلزيرة �شريين اأبو عاقلة اأ�شيبت على االأرجح 

بطلق ناري من جندي اإ�شرائيلي دون ق�شد.

واتهم الفل�شطينيون اإ�شرائيل بتعمد ا�شتهداف �شريين اأبو عاقلة التي 
قتلت يف 11 مايو اأيار يف اأثناء تغطيتها مداهمة اإ�شرائيلية ملدينة جنني 

معقل الن�شطاء الفل�شطينيني. وتنفي اإ�شرائيل ذلك.
وقال البيد “عربت اإ�شرائيل عن اأ�شفها ملقتلها. لقد كانت ماأ�شاة وقعت 
يف حادث �شهد اإطالق نار كثيفا للعدو... اجلي�س االإ�شرائيلي ال يطلق 

النار عمدا اأبدا على اأبرياء«.
وكثفت اإ�شرائيل مداهماتها يف ال�شفة الغربية منذ موجة من الهجمات 
اأحدث  ويف  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة.  م���دن  يف  فل�شطينيون  ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  ال��ق��ات��ل��ة 
مداهمة، قتلت القوات االإ�شرائيلية يوم االأربعاء ع�شوا يف حركة اجلهاد 

نفذ  يومية،  �شبه  ليلية  اأم��ن��ي  مت�شيط  عمليات  اإط���ار  ويف  االإ���ش��الم��ي. 
اجلي�س االإ�شرائيلي عمليات اعتقال وتفتي�س يف عدة مواقع، منها قرية 
طوبا�س حيث قال اإن جنوده ردوا باإطالق النار بعد اإلقاء عبوة نا�شفة 

عليهم وتعر�شهم الإطالق اأعرية نارية.
واأعلنت حركة اجلهاد االإ�شالمي اأن القتيل يون�س تايه هو اأحد عنا�شرها، 
اأي  اأ�شرة تايه م�شاركته يف  ونفت  “خالل مواجهات”.  ُقتل  اأنه  وذكرت 

مواجهات وقالت اإنه كان يعرب الطريق عندما اأ�شيب بالر�شا�س.
ويف حادث منف�شل، قال اجلي�س اإن فل�شطينيا ا�شتخدم مطرقة ملهاجمة 

جندي “رد باإطالق الر�شا�س احلي وحتييد امل�شتبه به«.

ويف عام 2014، انهارت حمادثات ال�شالم التي تو�شطت فيها الواليات 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  فل�شطينية  دول��ة  اإقامة  بهدف  املتحدة 
م�شداقية  تاآكل  يف  الدبلوما�شي  اجلمود  و�شاهم  ال�شرقية.  والقد�س 
تتمتع  ال  والتي  املتحدة،  الواليات  من  املدعومة  الفل�شطينية  ال�شلطة 

�شوى ب�شيطرة حمدودة على ال�شلطة واالأمن يف ال�شفة الغربية.
وقال جانت�س “نطالب ال�شلطة الفل�شطينية باأال تندد فقط باالإرهاب، 
واإمنا تكافحه. انت�شار ال�شالح وانعدام احلكم ي�شران بكل من ال�شعب 
يو�شف  اأبو  وا�شل  نف�شها«. وو�شف  الفل�شطينية  وال�شلطة  الفل�شطيني 
الع�شو مبنظمة التحرير الفل�شطينية ت�شريحات جانت�س باأنها موؤ�شفة. 
الفل�شطينية  ال�شلطة  حتميل  اإ�شرائيل  “حماوالت  ل��روي��رتز  واأ���ش��اف 
تتحمل  اإ�شرائيل وحدها من  بائ�شة.  م�شوؤولية ما يجري هي حماولة 

م�شوؤولية جرائم القتل اليومية بحق اأبناء �شعبنا«.

اإحياء العالقات الرو�شية-االإفريقية

رو�سيا تغلغلت يف اأفريقيا من دون روبل واحد
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م  بال�شيارات  للعناية   9 تي  :جي  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 4017655 
تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداملوىل عبدالكرمي احل�شن من 17 % اإىل %33

تعديل ن�شب ال�شركاء / ميان حممد النقاوه من 16 % اإىل %34
تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد مو�شى احمد من 16 % اإىل %33

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبيد جمعه عبيد كدا�س الرميثى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل اإ�شم جتاري من/ جي تي 9 للعناية بال�شيارات ذ.م.م
G T 9 AUTO CARE L.L.C. L.L.C

اإىل /جي تي 9 للعناية بال�شيارات ذ.م.م
G T 9 AUTO CARE . L.L.C

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

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :طراز هيلي العمال احلجر . ذ م م

رخ�شة رقم : CN 1182908 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / برم جيت �شينغ �شوبا �شينغ من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / برم جيت �شينغ �شوبا �شينغ من 49 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمعه احمد عبداهلل العفريت الكويتى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ طراز هيلي العمال احلجر . ذ م م

TERAZ HILI STONE WORK.LLC

اإىل/ طراز هيلي اأعمال تركيب احلجر - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

TERAAZ HILI STONE INSTALLATION WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 

�شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :جولدن جراند للمقاوالت و النقليات 

العامه رخ�شة رقم : CN 1178919 قد تقدموا اإلينا بطلب:

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ جولدن جراند للمقاوالت و النقليات العامه

GOLDEN GRAND GENERAL CONTRACTING &TRANSPORTING

اإىل/ جولدن جراند للمقاوالت و النقليات العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

GOLDEN GRAND GENERAL CONTRACTING &TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :موؤ�ش�شة االيام احللوه الأعمال البال�شرت 

رخ�شة رقم : CN 1134870 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عابد ر�شول غالم ر�شول %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة طاهر حممود حممد اليا�س %50
تعديل وكيل خدمات / حذف �شلطان احمد عبداهلل العفريت الكويتى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف طاهر حممود حممد اليا�س
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة االيام احللوه الأعمال البال�شرت
AL AYAM AL HALUWA PLASTER WORKS - EST

اإىل/ االأيام احللوة خدمات تو�شيل الطلبات ذ.م.م
AL AYAM AL HALUWA ORDER DELIVERY SERVICES L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال التطيني للمباين )البال�شرت(  4330009
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

CN ريفان لالطفال رخ�شة رقم:2485239 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اأتراكت 

لت�شميم نظم وبرامج احلا�شب االيل
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3779418 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اكا�شا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN كافيه  رخ�شة رقم:1012130 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

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

اال�شم التجاري:مطعم كرك بابو ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي غرب 9، 0 مبنى ال�شيد جمعة خادم جمعة 

خادم واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 2099456 

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

2 - تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2022/07/01 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205026285
تاريخ التعديل:2022/09/08

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
ورك�س  ود  :جالك�شى  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN للنجارة و الديكور رخ�شة رقم:4038667 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
اإ�شافة ابراهيم خليل ابراهيم احمد احلو�شنى %100

تعديل وكيل خدمات
حذف خديجه اجلالىل عبا�س نعينيعه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عاي�شه �شيديهيخا حممد ا�شد على خان حممد

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

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :م بل�س لل�شيانه واملقاوالت العامه

 رخ�شة رقم : CN 2830095 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عابد ر�شول غالم ر�شول %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة طاهر حممود حممد اليا�س %50
تعديل وكيل خدمات / حذف �شلطان احمد عبداهلل العفريت الكويتى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف طاهر حممود حممد اليا�س
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة االيام احللوه الأعمال البال�شرت
AL AYAM AL HALUWA PLASTER WORKS - EST

اإىل/ االأيام احللوة خدمات تو�شيل الطلبات ذ.م.م
AL AYAM AL HALUWA ORDER DELIVERY SERVICES L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال التطيني للمباين )البال�شرت(  4330009
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

الغاء اعالن �شابق
االقت�شادية بخ�شو�س رخ�شة  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ابراهيم  التجاري  باال�شم   CN  3925106 رقم: 
طلب  بالغاء  الرجالية  املالب�س  خلياطة  البلو�شي 

الغاء الرخ�شة واإعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

ف��ق��د امل���دع���و /اح���م���د علي 
اليمن     ، ب��ار���ش��ي��د  ي��ا���ش��ني 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)07819463(  رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

.0555331377

فقدان جواز �سفر
باداف  /فينود  امل��دع��و  فقد 
- جواز  الهند   اجلن�شية   ،
)N9293550( شفره رقم� 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

.0566924736

فقدان جواز �سفر

/يوجيندرا  امل���دع���و  ف��ق��د 
ال����ه����ن����د     ، ج��������اج��������ارن��������اث 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)S8596664(  رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

.0566924736

فقدان جواز �سفر
�شانكار  /اوم���ا  امل��دع��و  فقد 
الهند     ، ����ش���ان���درا  رام���ي�������س 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)R4288472(  رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

.0566924736

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل������دع������و /روه�����ي�����ت 
الهند     ، �����ش����ارم����ا  ف���ي���ا����س 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)L7956432(  رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

.0566924736

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /حممد ال�شيخ 
ال�شودان     ، املامون  اخلليفة 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P04272881(  رق������م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

.0502124204

فقدان جواز �سفر

/عبدالرحمن  املدعو  فقد 
باك�شتان     ، ����ش���روار  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)QR9150411(  رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

.0562753731

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و /حم��م��د زبري 
باك�شتان     ، اهلل  ف����رم����ان 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)BN5096472(  رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

.0589424019

فقدان جواز �سفر

عن  �شادرة  اأ�شهم  �شهادة  فقدت 
اال�شالمي  اأب���وظ���ب���ي  م�����ش��رف 
حممد  �����ش����امل  ب����ا�����ش����م/غ����امن 
�������ش������امل ال���������ش����ام���������ش����ي ب����رق����م 
وبعدد  �شهادة:1010346 
يعرث  ف���م���ن   ، ا�شهم:135 
للم�شرف  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
على  االت�شال  او  اع��اله  املذكور 

الرقم:0504464909

فقدان �سهادة اأ�سهم
عن  �شادرة  اأ�شهم  �شهادة  فقدت 
با�شم/احمد  ا����ش���م���اك  ���ش��رك��ة 
�شطيط �شعيد �شلطان الظاهري 
 ASMAK:شهادة� ب���رق���م 
وب��������ع��������دد   1720962
يعرث  ف��م��ن   ، ا�شهم:1200 
ال�شركة  م���ع  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ي��ه��ا 
املذكورة اعاله او االت�شال على 

الرقم:0551855524

فقدان �سهادة اأ�سهم

ف��ق��د امل��دع��و /ع��ل��ي حممد 
باك�شتان     ، ج������ان  رف����ي����ق 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)ar8799163(  رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

.0506842340

فقدان جواز �سفر
�شابان  /ان�������ش���ري  امل���دع���و  ف��ق��د 
ت���وت���ات���ي���ل ا�����ش����رف ب�����اراب�����ورات 
ال���ه���ن���د     ، ك�����ي�����زاك�����ي�����ب�����وراي�����ل 
�شفره  ج����������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)I7604935(  رق���������م 
من يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0566405471.

فقدان جواز �سفر

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
 �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري بانحالل �شركة 

 CN2345437 / ا�شم ال�شركة وعنوانها : ليمو�شي لتاجري ال�شفن  )ذ.م.م( رقم الرخ�شة
- ال�شكل القانوين :   �شركة ذات م�شئولية حمدودة   . 

CN2345437 : رقم القيد بال�شجل التجاري
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بابوظبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
وبتعيني    2202/05/31 بتاريخ   )2202/1/138852  ( ال�شركة  بانحالل  لديها 
لدي  املوثق  العمومية  اجلمعية  ق��رار  ح�شب  ال�شركة  بت�شفية  للقيام  اأع��اله  املذكور  امل�شفي 

الكاتب العدل.
 – الكائنة يف  املعني يف مكاتبة  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  لديه  وعلى من 
ديرة – بور�شعيد – ت /2955248         �س ب/8540  ، م�شطحبا معة كافة امل�شتندات 

واالوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن   .  
دائرة التنمية االقت�شاديه

حكومة ابوظبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 70021
�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري بتعيني م�شفى

ا�شم امل�شفي وعنوانه : �شفيان االغا و�شركاه – حما�شبون قانونيون .
CN2345437 / ا�شم ال�شركة وعنوانها : ليمو�شي لتاجري ال�شفن  )ذ.م.م( رقم الرخ�شة
العنوان: جزيرة ابوظبي ، �شرق6 قC28 ط10 مكتبB1001 ،0 :وحدة بنك امل�شرق   . 

ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شئولية حمدودة  .
CN2345437 : رقم القيد بال�شجل التجاري

التجاري  ال�شجل  يف  ال��ت��اأ���ش��ري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بابوظبي  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
بتاريخ  لل�شركة  العمومية  اجلمعية  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  اأع����اله  امل���ذك���ورة  ال�����ش��رك��ة  ب��ان��ح��الل  ل��دي��ه��ا 
بتاريخ    -2202/1/138852 املحرر   رقم  حتت  العدل  الكاتب  لدي  واملوثق   2202/05/31
2202/05/31  وبتعيني امل�شفي املذكور اأعاله للقيام بت�شفية ال�شركة ح�شب قرار اجلمعية العمومية 

املوثق لدي الكاتب العدل.
 – – دي��رة  يف  الكائنة  مكاتبة  يف  املعيني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
بور�شعيد – مكتب  ملك رحمة عبد اهلل ال�شام�شي – ت: 2955248 – �س ب : 8540 م�شطحبا معه 

كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة ابوظبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

70021

فقدان جواز �سفر العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

بتاريخ:2022/8/30  انه  الفجية  ل�شرطة  العامة  القيادة  ت�شهد 
اأبلغنا املدعو/�شالح عواد العوده - �شوريا اجلن�شية - عن فقدان جواز 
ال�شفر اخلا�س به يحمل رقم N014895371 �شادر من اجلمهورية 
على  التعميم  مت  وعليه   ، ثوبان  مبنطقة  وذلــك  ال�شورية  العربية 
البالغ  مرجع   18734067 الت�شل�شل  بالرقم  املفقود  ال�شفر  جواز 
رقم 2022/230 دائم م�شايف ، وعليه مت اجراء الالزم - بناء على 
طلبه فقد اعطيت له هذه ال�شهادة مبا ورد باعاله دون حتمل القيادة 

اأدنى م�شوؤولية فيما يتعلق بحقوق الغي.

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

  فقد ال�شيد / �شعيد �شديق فتح علي اخلاجة )امارات اجلن�شية(  
�شهادة اأ�شهم �شادرة من م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي.

رقم ال�شهادة 10196657 - عدد اال�شهم 150 �شهما
فــروع  مــن  فـــرع  ــــرب  الأق ت�شليمها  يــجــدهــا  ممــن  الـــرجـــاء    
رقم   تيلفون  على  االت�شال  او  االإ�شالمي..  ابوظبي  م�شرف 

م�شكورا.  0555000001

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
اخطار عديل بالوفاء

 اإنذار عديل

 رقم املحرر 2022/0066970
 – اأحمد احلربي  اأبوبكر طالب  املنذره/م�شتودع �شما لالأدوية واملعدات الطبية ذ م م وميثلها ال�شيد / 
 )609012( برقم  واملرخ�شة  اأعاله  املذكورة  الرخ�شة  يف  ومدير  �شريك  ب�شفته  اجلن�شية  اإماراتي 
�شادرة من اإمارة ال�شارقة وينوب عنه بالوكالة ال�شيد / حممد اأ�شامة حممد حممود – م�شري اجلن�شية 
ويحمل هوية رقم )7-7582473-1987-784 ( ب�شفته وكيال عن ال�شيد اأمين نبيل عي�شى حمو – 
فل�شطيني اجلن�شية مبوجب وكالة م�شدقة لدى كاتب العدل بال�شارقة رقم )2018/7417( ب�شفته 
وكيال عن ال�شيد / اأبوبكر طالب اأحمد احلربي - اإماراتي اجلن�شية مبوجب وكالة م�شدقة لدى كاتب 
العدل راأ�س اخليمة رقم )30827/2018( - العنوان / اإمارة ال�شارقة - منطقة ال�شناعية رقم 13 – 
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حممول / 0553685768
املو�شـوع:انذار تكليف بالوفاء مببلغ و قدره مبلغ )21،867،52( درهم واحد وع�شرون الف وثمامنائة 
1 - املنذرة �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تعمل يف جمال  و�شبعة و�شتون درهم واثنني وخم�شون فل�س 
بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  اأ�شوال  واملرخ�شة  الطبية  املعدات  وجتارة  اأدوية  م�شتودع 

بالرخ�شة التجارية رقم 609012
للمنذر  بالفواتي  املو�شحة  االأدوية  بتوريد  املنذرة  قامت  طلبها  على  وبناءا  اأنه  اإليها  املنذر  تعلم   -  2

اليها والتي قامت باإ�شتالمها وتوقيع الفواتي وختمها باال�شتالم .
وع�شرون  واحد  درهم   )21،867،52( وقدره  مبلغ  للمنذرة  بذمته  تر�شد  اأنه  اإليها  املنذر  تعلم   -  3
الطبية  وامل�شتلزمات  االدوية  ثمن  قيمة  فل�س  وخم�شون  واثنني  درهم  و�شتون  و�شبعة  وثمامنائة  الف 

التي وردتها املنذرة للمنذر اإليها مبوجب الفواتي  واملبينة و�شفا وقيمة على النحو التايل ،
درهم  )355،46( مببلغ   2017/12/01 بتاريخ   60524 رقم  االوىل  الفاتورة   -  1

درهم   )528،25( مببلغ   2017/12/01 بتاريخ   60749 رقم  الثانية  الفاتورة   -  2
درهم  )892،50( مببلغ   2017/12/10 بتاريخ   61053 رقم  الثالثة  الفاتورة   -  3

درهم  )971،97  ( مببلغ   2017/12/14 بتاريخ   61189 رقم  الرابعة  الفاتورة   -  4
درهم  )516،04  ( مببلغ   2018/01/01 بتاريخ   61313 رقم  اخلام�شة  الفاتورة   -  5
درهم  )392،00  ( مببلغ   2018/01/01 بتاريخ   61375 رقم  ال�شاد�شة  الفاتورة   -  6

درهم  )935،91( مببلغ   2018/01/01 بتاريخ   61522 رقم  ال�شابعة  الفاتورة   -  7
 8 - الفاتورة الثامنة رقم 61729 بتاريخ 2018/01/07 مببلغ ) 513،61( درهم

 9 - الفاتورة التا�شعة رقم 61755 بتاريخ 2018/01/08 مببلغ ) 304،00( درهم
درهم  )194،87  ( مببلغ   2018/01/14 بتاريخ   61853 رقم  العا�شرة  الفاتورة   -  10

درهم  )502،83  ( مببلغ   2018/02/01 بتاريخ   61990 رقم  ع�شر  احلادية  الفاتورة   -  11
 12 - الفاتورة الثانية ع�شر رقم 62266 بتاريخ 2018/02/01 مببلغ ) 443،16( درهم

درهم  )407،90  ( مببلغ   2018/02/01 بتاريخ   62250 رقم  ع�شر  الثالثة  الفاتورة   -  13
 14 - الفاتورة الرابعة ع�شر رقم 62627 بتاريخ 2018/02/11 مببلغ )892،51( درهم

 15 - الفاتورة اخلام�شة ع�شر رقم 62965 بتاريخ 2018/03/01 مببلغ ) 282،66( درهم
 16 - الفاتورة ال�شاد�شة ع�شر رقم 63211 بتاريخ 2018/03/06 مببلغ ) 236،88( درهم 

درهم  )1،640،46  ( مببلغ   2018/03/11 بتاريخ   63313 رقم  ع�شر  ال�شابعة  الفاتورة   -  17
 18 - الفاتورة الثامنة ع�شر رقم 63532 بتاريخ 2018/04/01 مببلغ ) 359،66( درهم

 19 - الفاتورة التا�شعة ع�شر رقم 63889 بتاريخ 2018/04/01 مببلغ )1،121،46 ( درهم
 20 - الفاتورة الع�شرين رقم 64096 بتاريخ 2018/04/08 مببلغ )691،42 ( درهم 

درهم  )  462،51( مببلغ   2018/05/01 بتاريخ   64665 رقم  وع�شرين  الواحد  الفاتورة   -  21
درهم  )1،056،39( مببلغ   2018/05/01 بتاريخ   64297 رقم  ع�شرين  و  الثانية  الفاتورة   -  22

 23 - الفاتورة الثالثة و ع�شرين رقم 64502 بتاريخ 2018/05/01 مبلغ ) 551،26( درهم
 24 - الفاتورة الرابعة و ع�شرين رقم 65293 بتاريخ 2018/06/01 مببلغ ) 1،105،44( درهم 
درهم  )644،77  ( مببلغ   2018/06/11 بتاريخ   65688 رقم  وع�شرين  اخلام�شة  الفاتورة   -  25

درهم   )1،663،43  ( مببلغ   2018/07/01 بتاريخ   65960 رقم  ع�شرين  و  ال�شاد�شة  الفاتورة   -  26
درهم  )304،00  ( مببلغ   2018/07/05 بتاريخ   66241 رقم  ع�شرين  و  ال�شابعة  الفاتورة   -  27
درهم  )304،00  ( مببلغ   2018/07/10 بتاريخ   66343 رقم  ع�شرين  و  الثامنة  الفاتورة   -  28

 29 - الفاتورة التا�شع والع�شرين رقم 66470 بتاريخ 2018/08/01 مببلغ )1،283،36( درهم
درهم  )1،149،59  ( مببلغ   2018/08/02 بتاريخ   66820 رقم  الثالثني  الفاتورة   -  30

درهم  )  418،68( مببلغ   2018/08/12 بتاريخ   66997 ثالثني  و  الواحد  الفاتورة   -  31
 32 - الفاتورة الثانية و ثالثني رقم 67113 بتاريخ 2018/09/01 مببلغ ) 1،435،11( درهم

درهم  )348،39  ( مببلغ   2018/09/01 بتاريخ   67284 رقم  ثالثني  و  الثالثة  الفاتورة   -  33
التي  االأدوية  مقابل  اإليها  املنذر  لدى  لها  امل�شتحقة  الفواتي  باإ�شدار  املنذرة  ال�شركة  قامت   -  4
درهم  وت�شعمائة وع�شرة  الف  اثنني وع�شرون  مبلغ وقدره )22،910،48( درهم  اليها  للمنذر  وردتها 
اليها ب�شداد مبلغ )1،042،96( درهم الف واثنني واربعون درهم  وثمانية واأربعون فل�س قامت املنذر 
و�شتة وت�شعون فل�س وتر�شد بذمتها مبلغ )21،867،52( درهم واحد وع�شرون األف وثمامنائة و�شبعة 
و�شتون درهم واثنني وخم�شون فل�س اإال اأن املنذر اإليها امتنعت عن �شداده رغم اإ�شتحقاق املنذرة له دون 

عذر اأو مربر او م�شوغ من الواقع اأو القانون.
حترك  مل  اأنها  اإال  بال�شداد  وتكرارًا  مرارًا  وعدت  والتي  اإليها  املنذر  مع  بالتوا�شل  املنذره  قامت   -  5
�شاكنا ومازالت ممتنعة عن �شداد املبلغ املذكور واملرت�شد بذمتها دون مربر اأو �شند قانوين �شحيح، هذا 

وقد ن�شت املادة 318 على اأنه :
)الي�شوغ الأحد اأن ياخذ مال غيه بال �شبب �شرعي ، فان اخذه فعليه رده (

وكذلك تن�س املادة 338 من قانون املعامالت املدنيه االإحتادي على اأنه :
، فاإن تخلف املدين وجب تنفيذه جربًا  القانونية  اإ�شتحقاق  اإ�شتوفى �شروط  )) يجب وفاء احلق متى 

عليه تنفيذا عينيا اأو تعوي�شا طبقا للن�شو�س القانونية (
وكذلك ن�شت املادة 319 فقره )1( على اأنه :

)من ك�شب مااًل من غيه بدون ت�شرف مك�شب وجب عليه رده ان كان قائما ومثله اأو قيمته اأن مل يكن 
قائما مامل يق�شى القانون بغيه (

وعليه يحق للمنذره توجيه هذا االإنذار للمطالبة باملبلغ مو�شوع االإنذار 
واحد  درهم   )21،867،52( وقدره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اإليها  املنذر  وتكلف  تنذر  املنذره  لذلك:فاإن 
وامل�شتلزمات  االدوية  قيمة  فل�س  وخم�شون  واثنني  درهم  و�شتون  و�شبعة  وثمامنائة  الف  وع�شرون 
5 ( اأيام من تاريخ ا�شتالمكم االإنذار  الطبية املبينة و�شفا وقيمة بالفواتي اأعاله يف موعد غايته ) 
واإال �شت�شطر املنذرة الإتخاذ كافة االإجراءات القانونية �شدكم التي حتمي لها حقها وحتميلكم كافة 

الر�شوم وامل�شاريف والفوائد القانونية، مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى احلالة وامل�شتقبلة.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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عربي ودويل

تدعي  عندما 
ليز ترو�س اأنها 
ال�سيدة  �ستقلد 
احل��دي��دي��ة, 
تظهر  ف��اإن��ه��ا 
جهلها  بب�ساطة 
ب���ال���ت���اري���خ 
وب��احل��ا���س��ر

ل عالقة تذكر للحركات الجتماعية, لعام 2022 بعام 1979

رئي�شة وزراء ت�شتدعي �شيدة حديدية اأ�شطورية من املا�شي الأنه ال ر�شالة اأخرى لديها لل�شعب الربيطاين

تقليد لل�شيدة احلديدية يف ال�شكل

تات�شر ترجمة لع�شر اخر

ليز ترو�س تت�شلم من�شبها

هل اخطاأت ليز يف قراءة املرحلة؟

ا�شرابات االم�س غري ا�شرابات اليوم

يف رغبتها يف التماثل مع »ال�شيدة احلديدية« يبدو اأن ترو�س تتجاهل ال�شياق الذي �شهد �شعود تات�شر اإىل ال�شلطة 

ال�شبعينات  ك���ان���ت  ال����واق����ع،  يف 
ع��ق��د احل���رك���ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
بريطانيا. وحدث اأ�شعب اإ�شراب 
يف ت���اري���خ ب��ري��ط��ان��ي��ا، م���ن حيث 
امل�شاركة،  والنقابات  العمال  عدد 
يف ظ��ل ح��ك��وم��ة ح���زب ال��ع��م��ل يف 
الفرتة من 1974 اإىل 1979.

   وال بد اأن نعود اإىل ال�شياق الذي 
اىل  تات�شر  ال�شيدة  �شعود  �شهد 
نوًعا  من�شي  �شياق  وهو  ال�شلطة، 
ما، والذي يبدو اأن ال�شيدة ترو�س 
التماثل  يف  رغبتها  يف  تتجاهله 

مع “ال�شيدة احلديدية«.

ال�شيدة احلديدية
 و�شياق ال�شبعينات

مارغريت  ���ش��رية  لكاتب  وف��ًق��ا     
كانت  م������ور،  ت�������ش���ارل���ز  ت���ات�������ش���ر، 
للجي�س  ت�����اب�����ع�����ة  �����ش����ح����ي����ف����ة 
ال�شوفياتي، “النجمة احلمراء”، 
ه���ي ال���ت���ي وج�����دت ع����ام 1976 
ا�شمها  اأ���ش��ب��ح��ت  ال��ت��ي  ال�شيغة 
االإجنليزية،  اللغة  يف  امل�شتعار. 
“ال�شيدة  م�������ش���ط���ل���ح  ي����������ردد 
تعذيب  اأداة  �شدى  احلديدية” 
هذا  لكن  الو�شطى.  الع�شور  من 
على  ت�شويره  مت  ال��ذي  الو�شف 
اأنه اإهانة اأ�شعدها واأعجبها. لقد 
�شد  ن�شالها  اإىل  ل��رتم��ز  تبنته 
اجلي�س االرجنتيني الذي ا�شتبك 
مع اجلي�س الربيطاين والبحرية 

امللكية يف حرب فوكالند.
   و���ش��ل��ت ال�����ش��ي��دة ت��ات�����ش��ر اإىل 
على   1979 ع�������ام  ال�������ش���ل���ط���ة 
لالإ�شرابات  م��ع��ار���س  ب��رن��ام��ج 
يف  ح��دث��ت  ال��ت��ي  املن�شبطة  غ��ري 
ك��ل ق��ط��اع، م��ن البي ب��ي �شي اإىل 
ال�شبعينات.  الطاقة، يف  حمطات 
قيا�شًيا  ع���دًدا  العقد  ه��ذا  و�شهد 
م���ن االإ�����ش����راب����ات، وال���ت���ي رمبا 
كبرية  ت���ع���ب���ئ���ة  ك�����اآخ�����ر  ظ����ه����رت 
قبل  ال�شناعية  العاملة  للطبقة 
تراجع الت�شنيع الكبري يف بداية 
الت�شنيع  انتقل  عندما  ال��ع��ومل��ة، 
ال�شمالية  واأم��ري��ك��ا  اأوروب�����ا  م��ن 
ذات  النامية  وال��ب��ل��دان  اآ�شيا  اإىل 

العمالة الرخي�شة.
يف  ال�شبعينات  اإ���ش��راب��ات  لكن     
تعبرًيا  ��ا  اأي�����شً ك��ان��ت  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
عام  حركة  عن  اأجنلو�شاك�شونًيا 
ال�شباب،  ال��ن��ا���ش��ط��ون   .1968
جامعي،  تعليم  على  احلا�شلون 
الطبقة  م��ن  اآب��ائ��ه��م  عك�س  ع��ل��ى 
نقابات  يف  ان���خ���رط���وا  ال��ع��ام��ل��ة، 
والقطاع  البي�شاء  الياقات  ذوي 
ومنظمني  ك��م��ح��ر���ش��ني  ال����ع����ام 
ال  اإ���ش��راب��ات  �شنوا  لقد  للعمال. 
الدراجات  م�شانع  يف  لها  نهاية 
ال�شفن  ب��ن��اء  واأح���وا����س  ال��ن��اري��ة 
فرن�شا(  يف  ل��ي��ب  غ���رار  )ع��ل��ى  اأو 
���ش��رك��ات ال�����ش��اع��ات. وك���ان معهد 
الربيطاين  ال��ع��م��ال��ي��ة  ال��رق��اب��ة 
مدعومة  م��وؤث��رة،  ي�شارية  �شبكة 
العمال  ح��زب  م�شوؤويل  قبل  م��ن 
ت��وين بني.  ج��دا مثل  الي�شاريني 
غرام�شي،  واقتب�س  اجلميع  ق��راأ 
اإيطاليا  ع��ن  اأف���ك���اره  اأن  ل��و  ك��م��ا 
القرن  ع�����ش��ري��ن��ات  يف  ال��ف��ا���ش��ي��ة 
للتطبيق  ق��اب��ل��ة  ك���ان���ت  امل��ا���ش��ي 
لدولة  املتطورة  الراأ�شمالية  على 

خم�شني  م��ن��ذ  ل��ه  م�شتوى  اأدن����ى 
عاًما.

غي مالئم
   ب���ع���د ال���ث���الث���ني امل���ج���ي���دة من 
اقت�شاد ال�شوق االجتماعي، الذي 
اأدى اإىل حت�شني م�شتوى معي�شة 
املجتمع  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ال��ط��ب��ق��ة 
 ،1950 ع���ام  وب��ع��د  االأوروب��������ي، 
مارغريت  اأطلقت  بريطانيا،  يف 
ريغان، مب�شاعدة  ورونالد  تات�شر 
العاملي  االق���ت�������ش���ادي  امل���ن���ت���دى 
داف���و����س، ال��ث��الث��ني امل��ج��ي��دة من 
املعوملة.  امل��ت��ط��رف��ة  ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
لقد انتهى ع�شر املال الرخي�س، 
والطاقة  املنخف�س،  والت�شخم 
الرخي�شة،  والعمالة  الرخي�شة، 
املنتجة  ال���رخ���ي�������ش���ة  وال�������ش���ل���ع 
دون  ال����ع����امل  م����ن  م���ك���ان  اأي  يف 
العمل  منظمة  اتفاقيات  اح��رتام 

الدولية.
   عادت احلرب اإىل اأوروبا، اأوروبا 
ال��ت��ي ب��ن��ي��ت مل��ن��ع ع���ودت���ه���ا، وكما 
“انتهى  ماكرون،  الرئي�س  يقول 
ع�شر الوفرة”، تتوىل ليز ترو�س 
ق���ي���ادة ب��ري��ط��ان��ي��ا امل���ن���ه���ارة، مع 
وجود 14 مليون اأ�شرة تعي�س يف 
الفقر، وخوف حقيقي من ارتفاع 
تكاليف املعي�شة، ونقابات �شعيفة 
وعاجزة على جذب اأع�شاء جدد، 
و���ش��ي��ا���ش��ات اأح�����زاب اأن��ت��ج��ت قادة 
مثل غري املوؤهل جريميي كوربني 
واملهرج الكذاب بوري�س جون�شون، 
ي�شتخدم  حيث  �شحية  وخ��دم��ة 
اأ�شنانهم،  خللع  ملقًطا  الفقراء 
واالن���ت���ظ���ار ت�����ش��ع ����ش���اع���ات حتى 
ثالث  اأو  االإ���ش��ع��اف،  �شيارة  ت�شل 
ا�شتبدال  عملية  الإج���راء  �شنوات 
مف�شل الورك اأو الركبة؛ واأق�شام 
�شرطة ال ت�شتطيع ال�شيطرة على 
التمييز  م��ن  وت��ع��اين  اجل��رمي��ة، 
واقت�شاد  والعن�شرية،  اجلن�شي 
يتقل�س ببطء ب�شبب الربيك�شيت 
�شيدة  ت�شتدعي  وزراء  -ورئي�شة 
اأ���ش��ط��وري��ة م��ن املا�شي  ح��دي��دي��ة 
لديها  اأخ�������رى  ر����ش���ال���ة  ال  الأن������ه 

لل�شعب الربيطاين.
*الوزير الربيطاين االأ�شبق 

لل�شوؤون االأوروبية

الرفاهية الربيطانية بعد ن�شف 
قرن.

م���ن �شيطرة  اأف��ل��ت��ت احل���رك���ة     
ال�����ب�����ريوق�����راط�����ي�����ة ال���ن���ق���اب���ي���ة 
الر�شمية، وحزب العمال واحلزب 
املتحجر.  ال�شتاليني  ال�شيوعي 
الرئي�شيون  م��ن��ظ��م��وه��ا  وك������ان 
الرتوت�شكية،  اجل���م���اع���ات  ه����م 
الن�شال  م��ن  ع��ق��ًدا  �شهدت  ال��ت��ي 

الن�شط.
   كنت يف ذلك الوقت اأ�شغر رئي�س 
الربيطاين  ال���وط���ن���ي  ل���الحت���اد 
لل�شحفيني و�شاعدت يف الرتويج 
ل�����ش��ل�����ش��ل��ة م����ن االإ������ش�����راب�����ات يف 
ال���������ش����ح����ف. ح����ت����ى اأن�����ن�����ي ق����دت 
�شحفيي البي بي �شي يف اإ�شراب 
الأول  وال���ذي  �شاعة،   24 ا�شتمر 
التاريخ، منع بي بي �شي  م��رة يف 
بريطانيا  اإىل  االأخ���ب���ار  ب��ث  م��ن 

وبقية العامل.
  بلغ الت�شخم 25 باملائة بحلول 
العمال  وك��������ان   ،1975 ع������ام 
ي�شعون اإىل زيادة االأجور حلماية 
خلط  لقد  ال�شرائية.  مقدرتهم 
ال��ن�����ش��ط��اء ال�������ش���ب���اب م��ث��ل��ي بني 
حلماية  االإ������ش�����راب  يف  ال���رغ���ب���ة 
ال���ع���ام جلميع  ال���دخ���ل وال���وع���ي 
العمال للتحرك نحو حتول �شبه 

ثوري لل�شلطة.
   كان حلما، وحلما غبّيا... وكل 
ما انتجه الن�شال الذي ال نهاية 
وال ه���دف ل���ه، ع��ب��ارة ع��ن جبال 
يف  القمامة  اأكيا�س  من  عمالقة 
ترافالغار ولي�شرت �شكوير عندما 
بداأ جامعو القمامة يف االإ�شراب. 
واحلافالت،  ال��ق��ط��ارات  ت��وق��ف��ت 
جميع  ف�شل  اإىل  اأدى  ه��ذا  لكن 
العمال االآخرين الذين يعتمدون 
ع��ل��ى و����ش���ائ���ل ال��ن��ق��ل ال���ع���ام عن 

احلركة.
ال����ن����ق����اب����ات  ع����ك���������س  وع������ل������ى     

اعياد  ب��ح��ل��ول  ب��امل��ائ��ة   20 اإىل 
من  �شنوات  ع�شر  وعانوا  امليالد، 
اعتمدتها  التي  التق�شف  ب��رام��ج 
حني  يف  امل���ح���اف���ظ���ني،  ح���ك���وم���ة 
الأنف�شهم  روؤ���ش��ائ��ه��م  بع�س  منح 
االأرباح  عالوات �شخمة، وحّولوا 
ال�شماح  م��ن  ب����داًل  للم�شاهمني 
من  ب��امل��زي��د  باالحتفاظ  للعمال 

الرثوة التي كانوا يوّلدونها.
   �شارك يف اإ���ش��راب ع��ام 2022 
ماكدونالدز  وع���م���ال  امل��ح��ام��ون 
الراأ�شمالية  ع���م���ال  واأم���������ازون، 
كما  ال�شناعة.  بعد  مل��ا  اجل��دي��دة 
اإ�شرابات ليوم واحد  كانت هناك 
احلديدية.  ال�����ش��ك��ك  ع��م��ال  ب��ني 
بال�شراعات  ل���ه���ذا  ع���الق���ة  وال 
التي  ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ات  ال��ع��م��الق��ة يف 
ال�شعب،  وم���ن  ع���اًم���ا.  ا���ش��ت��م��رت 
اال يف �شورة االنتقال اإىل منوذج 
يحظر جميع االإ�شرابات ويجرب 
عبيًدا  ي��ك��ون��وا  اأن  ع��ل��ى  ال��ع��م��ال 
يف امل�����ش��ان��ع، م��ن ال�����ش��ع��ب روؤي���ة 
ترو�س  ل��ي��ز  تفعله  اأن  مي��ك��ن  م��ا 
مارغريت  حماكاة  اإىل  �شعت  اإذا 

تات�شر.
   ليز ت��رو���س، ب��ع��ي��ًدا ع��ن كونها 
ال�����ش��ي��دة احل���دي���دي���ة اجل���دي���دة، 
من  ك�����واح�����دة  ت���ب���دو  اأن  مي���ك���ن 
ملجل�س  ال���ب���ائ�������ش���ني  ال�����روؤ������ش�����اء 
الرابعة.  الفرن�شية  اجلمهورية 
رئي�شي  ق��رار  اأول  كان  الواقع،  يف 
الرئي�س  ا�شتن�شاخ  هو  واليتها  يف 
اأ�شعار  جتميد  وف��ر���س  م��اك��رون 

فواتري الكهرباء املنزلية. 
و������ش�����ريت�����ف�����ع ال��������دي��������ن ال�����ع�����ام 
فلكي،  ���ش��ق��ف  اإىل  ال���ربي���ط���اين 
ت�شبب  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ب��ط��ري��ق��ة 
التي  تات�شر،  لل�شيدة  قلبية  نوبة 
كانت توؤمن بفر�س قيود �شارمة 
على االق��رتا���س احل��ك��وم��ي غري 
امل���م���ول. وان��خ��ف�����س اجل��ن��ي��ه اإىل 

ميني  م�����ن  رئ���ي�������ش���ني   1968
وجي�شكار  -ب��وم��ب��ي��دو  ال��و���ش��ط 
دي�شتان. وبعد حركة ذات طبيعة 
مم��اث��ل��ة، ول��ك��ن��ه��ا ام���ت���دت لعقد 
الربيطانيون  ان���ت���خ���ب  ك����ام����ل، 

مارجريت تات�شر.
ال�شخم  االإ����ش���راب  با�شتثناء      
-1984 يف  امل����ن����اج����م  ل���ع���م���ال 

1985، الذي بداأه عدد قليل من 
قادة النقابات الي�شارية املت�شددة، 
ال�شيوعي  �شكارغيل،  اآرثر  بقيادة 
التكوين، دون ال�شماح الأي عامل 
بالت�شويت  التعدين  �شناعة  يف 
اأو ���ش��د االإ�����ش����راب، مل  ل�����ش��ال��ح 
عدد  نف�س  تات�شر  ال�شيدة  تواجه 
رئي�شا  واجهها  التي  االإ���ش��راب��ات 
ه���ارول���د  ال���ع���م���ل،  ح�����زب  وزراء 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
اأوروب�������ا، رف�شت  اأمل��ان��ي��ا و���ش��م��ال 
والن�شطاء  الربيطانية  النقابات 
ال�شراكة  ���ش��ي��ا���ش��ات  ال��ي�����ش��اري��ون 
العمل،  ����ش���وق  يف  االج���ت���م���اع���ي���ة 
طبقًيا.  ت��ع��اوًن��ا  اإي��اه��ا  معتربين 
“احتاد  املعادن االأملانية،  يف نقابة 
التي ت�شم  ال�شناعات املعدنية”، 
امل�شتحيل  من  ع�شو،  ماليني   4
االإ�شراب ما مل يقرر 75 باملائة 
م��ن ال��ع��م��ال ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك. ويف 
من  قليل  لعدد  ميكن  بريطانيا، 
الذين  ال��ي�����ش��اري��ني  امل��ح��ر���ش��ني 
موقف  يف  العمال  اإىل  يتحدثون 
اإىل  ي��دع��وا  اأن  امل�����ش��ن��ع  ���ش��ي��ارات 

اإ�شراب برفع االأيدي.
   ان��ت��خ��ب ال��ف��رن�����ش��ي��ون ب��ع��د عام 

ال�شبعينات     يف  حدثت  التي  تلك 
ع��ن��دم��ا ت��دع��ي ل��ي��ز ت���رو����س اأنها 
فهي  احلديدية،  ال�شيدة  �شتقلد 
اأن���ه���ا ال تعرف  ب��ب�����ش��اط��ة  ت��ظ��ه��ر 
التاريخ جيًدا، اأو اأنها مل تفهم اأي 

�شيء عن احلا�شر.
باحلركات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  الأن�����ه   
االج��ت��م��اع��ي��ة، ف���اإن ع���ام 2022 
بعام  ت����ذك����ر  ع����الق����ة  ل�����ه  ل���ي�������س 

.1979
 وقد مت الت�شويت على االإ�شرابات 
التي ُنظمت يف بريطانيا العظمى 
ال�شري،  ب����االق����رتاع  ال���ع���ام  ه����ذا 
بتوظيف  ع��الق��ة  اأي  ل��ه��ا  ول��ي�����س 

االحداث. 
اليوم  ي���واج���ه���ون  ال���ع���م���ال  ان    
ي�شل  اأن  البنوك  تتوقع  ت�شخًما 

من  ك��االه��ان،  وجيم�س  ويل�شون 
1974 اإىل 1979.

قوانني  ���ش��ت��ة  اأ������ش�����درت  ل���ق���د     
ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �شوق  خم��ت��ل��ف��ة 
ال��ع��م��ل وال��ن��ق��اب��ات. وك���ان االأمر 
ت�شويت  جعل  هو  اأهمية  االأك��رث 
ال���ع���م���ال يف ���ش��ن��ادي��ق االق�����رتاع 
ولي�س  االإ����ش���راب،  قبل  اإل��زام��ًي��ا، 
كان  م����ا  –وهو  االأي��������دي  ب���رف���ع 
يعتمد منذ فرتة طويلة كقاعدة 
العمالية  ال��ن��ق��اب��ات  يف  م��ق��ب��ول��ة 
اال�شرتاكية  اأوروب��������ا  ���ش��م��ال  يف 

الدميقراطية.

   وهنا تخطئ 
ال�شيدة ترو�س.

لي�شت   2022 ع����ام  اإ����ش���راب���ات 

�شجعت على هذه املقارنة:

ليز ترو�س وال�سيدة تات�سر: احذروا التف�سري اخلطاأ...!
•• الفجر -ديني�س ماكرين - ترجمة خرية ال�صيباين

اجلديدة،  تات�شر  مارغريت  هي  ترو�س  ليز  هل     
ال�شيدة احلديدية يف ع�شرنا؟ املوؤكد، اأن امل�شتاأجرة 
هذه  على  �شجعت  �شرتيت،  داونينغ   10 لـ  اجلديدة 
البي�شاء  البلوزات  نف�س  ترتدي  كانت  لقد  املقارنة. 

خالل  القبعة  ونف�س  تات�شر،  ال�شيدة  ارتدتها  التي 
وظلت  دبابة،  برج  يف  مثلها  و�شّورت  ملو�شكو،  زيــارة 

ت�شي اإىل منوذج �شالفتها ال�شهية.
العمال،  حقوق  �شتقّل�س  اإنها  ا  اأي�شً �شرحت  كما     
هّزت  التي  االإ�ــشــرابــات  موجة  لوقف  حمــاولــة  يف 
تات�شر  ال�شيدة  مثل  ومتاًما  ال�شيف،  هذا  بريطانيا 

نظام  اأنهت  التي  بالقوانني  االأبد  اإىل  تظل مرتبطة 
االقت�شاد املختلط الذي مت اإن�شاوؤه بعد عام 1945. 
والنمو  العمالية،  النقابات  ودور  الرفاهية،  دولــة 
باأجور  العمال  متّتع  �شهد  الذي  النظام  ذاك  القوي، 
جمانية،  طبية  ورعــايــة  رخي�س،  واإ�شكان  جيدة، 
كان  لقد  ـــول.  اأط واإجــــازات  تقاعدية،  ومعا�شات 

الثورة  منذ  العاملة  الطبقة  حياة  يف  حت�ّشن  اأكــرب 
مرتبطة  تات�شر  مــارجــريــت  تبقى  ال�شناعية.    
باأن  االعتقاد  اخلطاأ  من  لكن  احلقبة،  هذه  بنهاية 
ال�شلطة،  يف  اأم�شتها  التي  ع�شرة  االإحــدى  ال�شنوات 
مع  دائمة  مبعركة  متيزت   ،1990 اإىل   1979 من 

النقابات العمالية الربيطانية.
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املال والأعمال

ج����ان����ب االه���ت���م���ام 
ب�������ال�������ق�������ط�������اع�������ات 
اخل�������������دم�������������ي�������������ة، 
وال�شحة  كالتعليم 
حيُث  وال�����ش��ي��اح��ة، 
متويالت  �شاهمت 
ب�شكل  ال�������ش���ن���دوق 
مبا�شر يف النهو�س 
الدول  باقت�شادات 

ال�شريكة.

- ا�شتثماراٌت 
نوعية واعدة..

�شاهمت ا�شتثمارات 
ال�شندوق يف حتفيز 
االقت�شادي  النمو 
التنمية  وحت��ق��ي��ق 
للدول  امل�����ش��ت��دام��ة 
من  امل���������ش����ت����ف����ي����دة 

ن�شاطه التنموي، حيث يتم اال�شتثمار يف �شركات ا�شرتاتيجية واأدوات ا�شتثمارية 
�شمن قطاعات رئي�شية يف عدد من الدول بال�شراكة مع القطاعني العام واخلا�س، 
يف  اال�شتثمار  اإىل  باالإ�شافة  اجلزئية،  اأو  الكاملة  امللكّية  بني  ت��رتاوح  وبح�ش�س 
اأ�شواق راأ�س املال من خالل الودائع وال�شندات، حيث انعك�شت االأن�شطة اال�شتثمارية 
لل�شندوق يف تعزيز مقومات التنمية وتوفري العديد من فر�س العمل، وحت�شني 

جودة حياة املجتمعات يف الدول النامية.

- اقت�شاٌد وطني تناف�شي..
ي�شاهم ال�شندوق بدور رئي�شي وفّعال بدعم وتنمية االقت�شاد الوطني، حيث عمل 
وتوظيفها  مبتكرة  متويلية  اأدوات  وا�شتحداث  ا�شتثنائية  مبادرات  اإط��الق  على 
بال�شكل املالئم الذي ي�شاهم يف بناء اقت�شاد وطني تناف�شي م�شتدام .. وذلك من 

خالل ..

- متويل ا�شتثمارات القطاع اخلا�س الوطني..
اأبوظبي للتنمية على توفري كافة ال�شبل لدعم مكانة ال�شركات  حر�س �شندوق 
االإماراتية عاملياً، واإمياناً منه باأهمية دور القطاع اخلا�س الوطني يف تعزيز عملية 
التنمية االقت�شادية حملياً، و�شاهم ال�شندوق من خالل �شراكاته اال�شرتاتيجية 
ومبادراته العاملية التي اأطلقها يف ت�شخري الفر�س الواعدة لتلك ال�شركات الوطنية 
لتنفيذ وتطوير امل�شاريع اال�شتثمارية يف الدول امل�شتفيدة من متويالته التنموية 
 3 ال�شندوق  وخ�ش�س  اال�شرتاتيجية،  خطته  و�شمن  وخارجها،  الدولة  داخ��ل 
مليارات درهم للفرتة 2021 - 2025 لتوفري متويالت للم�شاريع ذات االأثر 

امللمو�س على االقت�شاد الوطني.

خماوف رفع الفائدة والت�سخم يعمقان خ�سائر الأ�سهم العاملية يف 2022
نقطة ليبلغ م�شتوى 31510.43 نقطة، مقابل م�شتواه ال�شابق عند 
الذي يغلب عليه  36338.3 نقطة، يف حني خ�شر موؤ�شر “نا�شداك”، 
اأ�شهم التكنولوجيا، نحو 3829 نقطة اأو ما ن�شبته %24.5 و�شوال 

اإىل 11816.2 نقطة مقابل 15644.97 نقطة.
بداية  االأمل��اين منذ  “داك�س”  انخف�س موؤ�شر  االأوروب��ي��ة،  االأ�شواق  ويف 
العام اجلاري بن�شبة %19.2 تعادل 3050 نقطة لي�شل اإىل م�شتوى 
12834.96 نقطة مقابل م�شتواه ال�شابق عند 15884.86 نقطة 
بنهاية العام املا�شي. وهبط موؤ�شر “�شتوك�س 600” االأوروبي بن�شبة 
%15.1 توازي 73.6 نقطة ليبلغ م�شتوى 415.12 نقطة مقابل 
بنحو   ”50 �شتوك�س  “يورو  موؤ�شر  ت��راج��ع  بينما  نقطة،   488.71
مقابل  نقطة   3517.25 عند  ليقفل  نقطة   789 تعادل   18.3%

4306.07 نقطة يف نهاية 2021.

فيما  العمل،  وزارة  عن  ال�شادر  امل�شتهلك  اأ�شعار  موؤ�شر  ح�شب  �شنوي 
اأغ�شط�س  �شجل الت�شخم يف منطقة اليورو م�شتوى قيا�شياً جديداً يف 
االإح�شاء  مكتب  ع��ن  ال�����ش��ادرة  ل��الأرق��ام  وف��ق��اً   ،9.1% بن�شبة  املا�شي 
ال�شوق  ج��ون كبري حمللي  ل��ي��زيل  اأرون  وق���ال  ي��ورو���ش��ت��ات.  االأوروب�����ي 
“بينما مي�شي  لدي �شن�شري فاينان�شال لوكالة اأنباء االإمارات “وام”: 
جمل�س االحتياط الفيدرايل االأمريكي قدماً نحو مزيد من الرفع يف 
اأ�شعار الفائدة ملواجهة الت�شخم واحلفاظ على ا�شتقرار االأ�شعار، عمقت 
خماوف  ظل  يف  العام  بداية  منذ  حاد  بنحو  خ�شائرها  العاملية  االأ�شهم 

امل�شتثمرين من دخول االقت�شاد العاملي يف مرحلة الركود«.
فيه  ت�شعى  وق��ت  يف  تاأتي  العاملية  االأ���ش��واق  تراجعات  اأن  اأرون  واأ���ش��اف 
الذي  امل��رت��ف��ع  الت�شخم  اأم���ام  لل�شمود  ج��اه��دة  العاملية  االق��ت�����ش��ادات 
واأوروبا  املتحدة  الواليات  يف  و�شوله  مع  عقود  منذ  العامل  ي�شهده  مل 

واململكة املتحدة اإىل %8.5 و%9.1 و%10.1 على التوايل.
خ�شائر  تفاقم  وراء  �شبباً  كانت  اأخ��رى  عوامل  هناك  اأن  اأرون  واأو���ش��ح 
االأ�شهم العاملية من بينها اأزمات الطاقة ب�شبب التوترات اجليو�شيا�شية 
العاملية والرفع امل�شتمر يف اأ�شعار الفائدة لل�شيطرة على الت�شخم، فيما 
االحتياطي  قبل  من  اأ�شا�س  نقطة   75 مبقدار  اأ�شايف  رف��ع  اإىل  ت�شري 
الفيدرايل االأمريكي والبنك املركزي االأوروبي يف االجتماعات القادمة. 
هبطت موؤ�شرات بور�شة وول  ووفق ر�شد وكالة اأنباء االإمارات “وام”، 
العام  من  االأويل  اأ�شهر  الثمانية  خالل  حاد  بنحو  االأمريكية  �شرتيت 
اجلاري، مع تراجع موؤ�شر “�شتاندرد اآند بورز 500” بن�شبة %17 اأو 
ما يعادل 811.2 نقطة لي�شل اإىل 3955 نقطة مقابل 4766.18 

نقطة يف م�شتواه ال�شابق بنهاية العام املا�شي.
 4828 فاقداً   13.3% بنحو  ال�شناعي  جونز”  “داو  موؤ�شر  وهبط 

•• اأبوظبي-وام:

عمقت اأ�شواق االأ�شهم العاملية خ�شائرها منذ بداية العام اجلاري متاأثرة 
مبخاوف امل�شتثمرين من رفع اأ�شعار الفائدة باأكرب وترية يف ثالثة عقود 
يف خطوة هدفها احلد من تداعيات الت�شخم الذي و�شل مل�شتويات غري 
االأمريكي  االحت���ادي  االحتياطي  جمل�س  ورف��ع  ع��ق��ود.  منذ  م�شبوقة 
 75 العام اجل��اري، مبقدار  الفائدة الأرب��ع م��رات متتالية خالل  اأ�شعار 
اأكرب زيادة منذ  اأ�شا�س يوليو املا�شي ومثلها يف يونيو املا�شي يف  نقطة 
عام 1994، فيما رفعها بنحو 50 نقطة اأ�شا�س يف مايو، وبواقع 25 
نقطة اأ�شا�س يف مار�س من العام نف�شه. وجاءت الزيادات يف اأ�شعار الفائدة 
خالل العام احلايل بهدف ال�شيطرة على معدالت الت�شخم مع و�شولها 
اأ�شا�س  على  املا�شي  يوليو  يف   8.5% ن�شبة  اإيل  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

متويالت �سندوق اأبوظبي للتنمية ترتفع اإىل 156.9 مليار درهم بنهاية 2021
••اأبوظبي-وام:

وا�شل �شندوق اأبوظبي للتنمية جهوده الريادية خالل عام 2021 بدعم م�شرية 
نطاق  تو�شيع  على  عمل  حيث  النامية،  للدول  امل�شتدامة  االقت�شادية  التنمية 
ن�شاطه التنموي واال�شتثماري متجاوزاً بذلك التحديات التي واجهت تلك الدول 
التعايف  وت��رية  على  املنعك�شة  وتاأثرياتها  “كوفيد-19”  جائحة  تداعيات  ج��راء 

االقت�شادي العاملي.
منو  يف  نوعية  ق��ف��زة  حتقيق  ت�شتهدف  ا�شتثنائية  ج��ه��وداً  ال�����ش��ن��دوق  ب��ذل  كما 
ودعم  الوطني،  اخلا�س  القطاع  دور  تعزيز  خ��الل  من  وذل��ك  املحلي،  االقت�شاد 
ت��واج��د ال�����ش��ادرات االإم���ارات���ي���ة يف االأ����ش���واق ال��دول��ّي��ة، حم��ق��ق��اً ب��ذل��ك تطلعاته 

امل�شتقبلية ملرحلة جديدة من النماء واالزدهار حملياً وعاملياً.
االإجن���ازات   2021 لعام  ال�شندوق  ع��ن  ال�شادر  ال�شنوي  التقرير  وي�شتعر�س 
�شهد  حيث  تاأ�شي�شه،  على  ع��ام��اً  خم�شني  م�شرية  خ��الل  حققها  ال��ت��ي  ال��رائ��دة 
الطموحة  وخططه  ا�شرتاتيجياته  مع  ين�شجم  متنامياً  منواً  الت�شغيلي  ن�شاطه 
ا�شت�شراف  نحو  االإم��ارات  دولة  حلكومة  امل�شتقبلية  التوّجهات  مع  تتما�شى  التي 
10 م�شاريع تنموية، بقيمة  امل�شتقبل، حيث مّول ال�شندوق خالل العام املا�شي 
 642.5 بقيمة  مي�شرة  قرو�س   6 منها  دره��م،  مليون   743.9 بلغت  اإجمالية 
 101.4 املنح احلكومية  5 دول، كما بلغت قيمة  مليون دره��م، وا�شتفادت منها 
بلغ  فيما   .. دول   4 يف  ا�شرتاتيجية  م�شاريع   4 لتمويل  ُخ�ش�شت  دره��م،  مليون 
املجموع الرتاكمي لقرو�س ال�شندوق 52 مليار درهم، واإجمايل املنح احلكومية 

52.9 بنهاية العام املا�شي.
درهم  مليار   11 اإىل  ال�شندوق  ا�شتثمارات  و�شلت  اال�شتثماري،  اجلانب  وم��ن 
عدد  وبلغ  متنوعة،  قطاعات  �شملت  رئي�شية  ا�شتثمارية  اأدوات   4 على  م��وزع��ة 
ال�شركات اال�شتثمارية التي ي�شاهم ال�شندوق فيها 12 �شركة ا�شرتاتيجية، وعدد 
بدعم  ال�شندوق  يقوم  كما  العامل.  دول  خمتلف  من   22 فيها  امل�شتثمر  ال��دول 
االحتياطيات االأجنبية للدول، عن طريق اإيداع مبالغ مالية يف البنوك املركزية 

لدى تلك الدول، حيث و�شلت قيمة هذه الودائع اإىل 41 مليار درهم.
البنكية  وودائعه  وا�شتثماراته  ال�شندوق  اإجمايل متويالت  ارتفع  النتائج  وبتلك 
تلك  دره����م،  م��ل��ي��ار   156.9 اإىل   2021 ع���ام  م��ن  دي�شمرب  �شهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
للم�شتقبل،  اال�شت�شرافية  االإم���ارات  دول��ة  روؤي��ة  جن��اح  توؤكد  املحققة  االإجن���ازات 

وتقدم للعامل منوذجاً رائداً يف التطور والتنمية ال�شاملة.
ويف كلمة له خالل التقرير ال�شنوي لل�شندوق، قال �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�شة ، رئي�س جمل�س اإدارة 
�شندوق اأبوظبي للتنمية : “ خم�شون �شنة م�شت على تاأ�شي�س �شندوق اأبوظبي 
للتنمية، الذي تزامن مع قيام دولة االحت��اد، والذي يعّد م�شرية ظافرة امتدت 
الدولة  موؤ�ّش�س  اأ���ش��دره  ال��ذي  التاريخي  التاأ�شي�س  بقرار  انطلقت  ق��رن،  ن�شف 
الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طّيب اهلل ثراه”، يف 15 يوليو 1971، 
وتكّللت بنجاحات فائقة واإجنازات عاملية رائدة، كان لها اأثرها امل�شهود يف م�شرية 

لو�شول  جديدة  م�شارات  فتح  على  وّفرها،  التي  التمويلية  واحللول  االبتكارية 
ال�شادرات الوطنية اإىل االأ�شواق العاملية ».

واأكد �شموه : “ اأننا ن�شت�شرف م�شتقباًل زاهراً ملرحلة تنموية جديدة تهدف اإىل 
يف  وتقدمها  نه�شتها  حتقيق  من  ومتكينها  النامية،  ال��دول  جمتمعات  م�شاندة 
االقت�شاد  وا�شتدامة  تناف�شية  تعزيز  والعمل على  االقت�شادية،  املجاالت  خمتلف 
الوطني، وبناء قواعد را�شخة تتيح تنمية قطاعات اقت�شاد امل�شتقبل القائمة على 

املعرفة واالبتكار«.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ���ش��ع��ادة حممد �شيف ال�����ش��وي��دي، م��دي��ر ع��ام ���ش��ن��دوق اأبوظبي 
عام  تاأ�شي�شه يف  ال�شندوق منذ  التي حققها  اال�شتثنائية  االإجن��ازات  اأن  للتنمية، 
اأولته لنا القيادة الر�شيدة، وحر�شها  1971 جاءت بف�شل الدعم الكبري الذي 
التنموية واالقت�شادية على  املوؤ�ش�شات  ال�شندوق يف �شدارة  اأن يظل  الدائم على 

ال�شعيدين املحلي والعاملي..
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  اأن  اإىل  ال�شدد  ه��ذا  يف  الفتاً   
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�شة ، رئي�س جمل�س اإدارة ال�شندوق، 
�شاهمت يف تبوء دولة االإمارات املركز االأول على مدى خم�شة اأعوام متتالية كاأكرب 

مانح للم�شاعدات االإمنائية على م�ش�������توى العامل ..
 كما �شكلت امل�شاريع اال�شرتاتيجية التي مّولها ال�شندوق واملبادرات النوعية التي 
اأطلقها نقطة حتّول ملرحلة تنموي�����ة جديدة، �ش�������اهمت يف نه�شة الدول النامية 

وازدهار اقت�شاداتها«.
 103 لي�شمل  ن�شاطه  ات�شع  ال�شندوق  اإن�شاء  على  عاماً   50 ومب��رور  اأن��ه  وب��ني 
دول يف خمتلف القارات، كما ت�شاعف حجم متويالته لي�شل اإىل 156.9 مليار 
االقت�شادي،  التنويع  يف  ال��دول��ة  �شيا�شة  دع��م  يف  حم��وري��اً  دوراً  لعب  كما  دره���م، 
فاأطلق العديد من املبادرات اال�شتثنائية وا�شتحدث اأدوات جديدة من �شاأنها رفد 

االقت�شاد الوطني.
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ك�شريك  ت��ع��زي��ز دور  ���ش��اه��م يف  ال�����ش��ن��دوق  اأن  ���ش��ع��ادت��ه،  واأك����د 
اأعمال  التنموية، ف�شاًل عن دوره يف تو�شيع نطاق  ا�شرتاتيجي فّعال يف العملية 
لها من خالل متكينها من  واعدة  ا�شتثمارية  واإيجاد فر�س  الوطنية،  ال�شركات 

تنفيذ وتطوير امل�شاريع يف الدول امل�شتفيدة من متويالته.
وقال: “ نتطلع بثقة وعزم ال�شتكمال م�شرية االإجنازات التي حققها ال�شندوق، 
و�شنم�شي قدماً بُخطى را�شخة نحو الريادة لتظل دولة االإمارات منوذجاً تنموياً 
فريداً بني دول العامل، و�شنعمل نحو بلوغ اآفاق جديدة، لبناء م�شتقبل زاهر قائم 
على املعرفة واالبتكار، معززين دورنا اال�شرتاتيجي يف حتقيق التنمية االقت�شادية 

امل�شتدامة حملياً وعاملياً.” - م�شاريع ا�شرتاتيجية م�شتدامة..
عمل �شندوق اأبوظبي للتنمية على تنفيذ وتطوير امل�شاريع اال�شرتاتيجية التي 
النامية، وذل��ك من خالل  ال��دول  التنموية حلكومات  االأه��داف واالأجندة  تدعم 

تقدمي القرو�س املي�ّشرة واإدارة املنح احلكومية..
التحتية  البنية  م�شاريع  مثل  احليوية،  القطاعات  اأك��رث  امل�شاريع  تلك  و�شملت   
اإىل  املتجددة  الزراعة واملياه، وال�شناعة والطاقة  كالنقل واملوا�شالت واالإ�شكان، 

التنمية ال�شاملة على امل�شتوينْي املحلي والعاملي، مبا حّقق اأهدافه وغاياته، وجعل 
منه اأحد اأبرز موؤ�ّش�شات العون التنموي على م�شتوى العامل؛ م�شاهًما رئي�ًشا يف 
اأ�شا�شًيا يف منظومة  نه�شة املجتمعات النامية وداعًما القت�شادات دولها، ومكّوًنا 

منّو االقت�شاد الوطني وتنويع م�شادره وحتقيق ا�شتدامتها«.
فقيد  م��ن  ال�شندوق  بها  حظي  ال��ت��ي  اخلا�شة  ال��رع��اي��ة  “ اأن   : �شموه  واأ���ش��اف 
البالد املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ ، اأول رئي�س 
لل�شندوق، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
االأمم،  بني  مكانتها  وتر�شيخ  عالًيا،  االإم���ارات  دول��ة  ا�شم  رف��ع  من  مّكنته  اهلل”، 
فامل�شروعات االإ�شرتاتيجية التي مّولها والربامج التي اأطلقها، غّطت 103 دول 
نامية، واأ�شهمت يف دفع عجلة التنمية املُ�شتدامة يف تلك الدول وحت�شني معي�شة 
واالأجندة  املُ�شتدامة  التنمية  اأه��داف  معاناتهم، وحتقيق  والتخفيف من  �شكانها 
الدولية خلطة التنمية ل�شنة 2030، مما حّقق اأهداف الكفاءة العالية يف تنفيذ 
امل�شروعات والربامج، وال�شراكات البناءة مع الدول املُ�شتفيدة واملوؤ�ّش�شات الوطنية 
ُت�شهم جهود ال�شندوق واأن�شطته  اآخر  وال�شناديق االإقليمية املعنّية، ومن جانب 
ب�شفته  اخلا�س  القطاع  دور  وتعزيز  االإماراتي،  االقت�شاد  تنويع  �شيا�شة  دعم  يف 
االأ�شواق  وتواجدها يف  الوطنية  ال�شادرات  تناف�شية  وتعزيز  اإ�شرتاتيجًيا،  �شريًكا 

العاملية«.
واأ�شار �شموه : “ اإىل اأننا ومن خالل ما نقّدمه للدول النامية من منح وقرو�س 
روؤية  تعزيز  اإىل  نتطّلع  دره��م،  مليار   150 وا�شتثمارات جتاوز جُمملها  مي�ّشرة 
دولتنا واأهدافها االإ�شرتاتيجية ودعم دورها الريادي يف حتفيز االقت�شاد وحتقيق 
تقديره  عن  �شموه  معرباً  والعاملي..  املحلي  ال�شعيدْين  على  املُ�شتدامة  التنمية 
للعاملني بهذه املوؤ�ّش�شة، ملا يوؤدون من عمل وما يبذلون من جهد ا�شتثنائي، دعًما 

لتطّلعات القيادة الر�شيدة، وحتقيًقا لروؤية ال�شندوق ور�شالته واأهدافه«.
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  من جهته قال �شمو 
الدويل ، نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق اأبوظبي للتنمية يف التقرير ال�شنوي: 
“ي�شّكل تاأ�شي�س ال�شندوق حلظة تاريخية هامة واأ�شا�شاً النطالق مرحلة تنموية 
رائدة هدفها حتقيق التنمية امل�شتدامة ل�شعوب العامل، وعلى مدى تلك ال�شنوات 
�شاهم ال�شندوق يف تنفيذ �شيا�شة دولة االإم��ارات وروؤية القيادة الر�شيدة يف دعم 
اقت�شادات الدول النامية ونه�شة جمتمعاتها، فكان جلهود ال�شندوق و�شراكاته 
مع  بالتعاون  وذل��ك  التنموية،  اأه��داف��ه  حتقيق  يف  حم��وري��اً  دوراً  اال�شرتاتيجية 
موؤ�ش�شات التمويل االإقليمية والعاملية، حيث �شاهمت تلك ال�شراكات االقت�شادية 
املتميزة يف اأن تظل دولة االإمارات يف �شدارة دول العامل يف جمال العمل االإمنائي.” 
واأ�شاف �شموه : “ خالل العقود اخلم�شة املا�شية وا�شل ال�شندوق حتقيق قفزات 
تنموية نوعية �شاهمت يف ت�شدر دولة االإم��ارات العديد من موؤ�شرات التناف�شية 
اال�شتباقية  ومبادراته  تبناها  التي  املرنة  اال�شرتاتيجيات  انعك�شت  كما  العاملية، 
للخربات  وك���ان  تناف�شيته،  وتعزيز  الوطني  االقت�شاد  تنويع  يف  اأطلقها  ال��ت��ي 
ال�شركات  لدعم  ال�شندوق  �شّخرها  التي  اال�شتثمارية  والفر�س  التخ�ش�شية 
االإماراتية دوراً مهماً يف تو�شيع نطاق اأعمالها وانت�شارها عاملياً، كما عملت االأدوات 

بهدف فتح اأ�شواق جديدة لتنمية �شادرات االإمارة

غرفة عجمان ت�سارك بوفد من م�سانع الإمارة يف معر�س MIHAS لالأغذية يف ماليزيا

�سوق اأبوظبي يربح 19.6 مليار درهم يف ختام التعامالت اأم�س

•• عجمان -الفجر:

ت�شارك غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
مع وفد من م�شانع االإم��ارة العاملة 
يف جمال �شناعة االأغذية وامل�شروبات 
 MIHAS  � ال�����دويل  امل��ع��ر���س  يف 
الفرتة  خ��الل  ماليزيا  يف  ل��الأغ��ذي��ة 
 ،2022 ���ش��ب��ت��م��رب   10 اإىل   7 م���ن 
امل�شاركات  خ���ارط���ة  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  مل��ن�����ش��اآت  ال���دول���ي���ة 
بالعالمات  ال��ت��و���ش��ع  ف��ر���س  وب��ح��ث 
الوطنية  امل��ن��ت��ج��ات  ال��ت��ج��اري��ة ودع���م 
لتنمية  ج���دي���دة  اأ�����ش����واق  ف��ت��ح  ع���رب 

�شادرات االإمارة.
النعيمي،  عبداملح�شن  عبداهلل  واأك��د 
االأع�شاء،  ودعم  اإدارة عالقات  مدير 

توابل  م�شنع  الغذائية،  لل�شناعات 
لتعبئة  العرب والهند، وم�شنع ميلو 
العديد  �شهد  والبهارات”  احل��ب��وب 
م��ن ال��ل��ق��اءات م��ع اأ���ش��ح��اب االعمال 
املعر�س  يف  امل�شاركني  وامل�شتثمرين 
وعقد  ال���������ش����راك����ة  ف����ر�����س  ل���ب���ح���ث 

ال�شفقات وتبادل اخلربات.
يوفره  مبا  النعيمي،  عبداهلل  واأ���ش��اد 
 MIHAS  � ال���������دويل  امل����ع����ر�����س 
من  الأك��رث  عاملية  كمن�شة  ل��الأغ��ذي��ة 
دول  م���ن  وم�����ش��ن��ع  ���ش��رك��ة   1900
العامل، لالطالع على اأبرز التحوالت 
التي ي�شهدها قطاع االأغذية عامليا يف 

االإنتاج والتغليف والتوزيع وغريها.
واأ�شاف “غرفة عجمان حري�شة على 
االرتقاء ب�شناعات املنتجات الغذائية 

�شمن  ت��اأت��ي  املعر�س  يف  امل�شاركة  اأن 
بيئة  لنمو  ال��داع��م��ة  ال��غ��رف��ة  ج��ه��ود 
اال�شتباقية  حتقيق  بهدف  االأع��م��ال 
وا����ش���ت�������ش���راف م�����ش��ت��ق��ب��ل االع����م����ال 
ع��رب مت��ك��ني االأع�����ش��اء م��ن امل�شانع 
اأف�شل  على  االط��الع  من  وال�شركات 
املمار�شات العاملية يف جمال ال�شناعة 
والتطور  االب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة 
اال�شطناعي،  وال��ذك��اء  التكنولوجي 
وبحث فر�س اكت�شاف اأ�شواق جديدة 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال���وط���ن���ي���ة وال����رتوي����ج 
املتاحة وتعزيز  للفر�س اال�شتثمارية 

ال�شمعة االقت�شادية يف االإمارة. 
الذي  اأن جناح غرفة عجمان  واأ���ش��ار 
املياه،  لتعبئة  غلفا  “م�شنع  ي�شم 
االمري  م�شنع  ال�����ش��ي��داوي،  معامل 

•• اأبوظبي-وام:

اأب���وظ���ب���ي يف ختام  ����ش���وق  ارت���ف���ع 
اأم�����س، ورب��ح راأ���س ماله  تعامالت 
ال�����ش��وق��ي م���ا ي���رب���و ع��ل��ى 19.6 
مكا�شب  ب����دع����م  دره��������م  م���ل���ي���ار 
وال�شناعي  امل��ايل  القطاع  موؤ�شر 

والطاقة.
وارتفع راأ�س املال ال�شوقي لالأ�شهم 
امل����درج����ة يف ����ش���وق اأب���وظ���ب���ي من 
2.067 تريليون درهم يف نهاية 
جل�شة اأم�س اإىل 2.086 تريليون 

درهم بنهاية جل�شة ام�س.
اأبوظبي  ����ش���وق  م���وؤ����ش���ر  وارت����ف����ع 
بن�شبة 0.74%  “فادك�س 15” 
نقطة،   9786.39 عند  ليغلق 
�شوق  ف��وت�����ش��ي  م��وؤ���ش��ر  زاد  ف��ي��م��ا 
“فادجي”  ال������ع������ام  اأب�����وظ�����ب�����ي 

»ال���ط���اق���ة وال��ب��ن��ي��ة 
التعاون  تبحث  التحتية« 
مع جمل�س الطاقة العاملي

•• دبي-وام: 

يو�سف  امل���ه���ن���د����س  ����س���ع���ادة  ب���ح���ث 
لقطاع  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل  ع��ل��ي  اآل 
امل�شتقبل  وطاقة  وامل��ي��اه  الكهرباء 
التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  ب����وزارة 
اأجنيال  ال���دك���ت���ورة  ل��ق��ائ��ه  خ����الل 
العامة  االأم����ي����ن����ة  وي��ل��ك��ي��ن�����ش��ون 
ملجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وال���رئ���ي�������ش���ة 
اأوجه  تعزيز  �شبل  العاملي  الطاقة 
التعاون يف جمال الطاقة واملبادرات 
اللجنة  �شتنتهجها  التي  واخلطط 
ال��وط��ن��ي��ة ل��دول��ة االإم�����ارات لدعم 
العاملي  الطاقة  جمل�س  منظومة 
االهتمام  ذات  الق�شايا  من  وع��دد 

امل�شرتك.
واأ�شاد اآل علي خالل اللقاء - الذي 
الهنائي  ن���وال  املهند�شة  ح�شرته 
امل�شتقبل  ط���اق���ة  اإدارة  م����دي����رة 
جمل�س  دور  ب��اأه��م��ي��ة   - ب���ال���وزارة 
وتطبيق  ن�شر  يف  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة 
الرامي  لالإن�شان  الطاقة  مفهوم 
مبادرات  وت��ط��ب��ي��ق  ت�����ش��م��ي��م  اإىل 
خل�����دم�����ة االإن�������������ش������ان وامل���ج���ت���م���ع 
اأم���ن الطاقة  ال��ث��الث��ة  مب��ح��اوره��ا 
على  وال��ق��درة  الطاقة  وا���ش��ت��دام��ة 

حتمل تكاليف الطاقة.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ث���م���ن���ت ال����دك����ت����ورة 
دول���ة  دور  وي��ل��ك��ي��ن�����ش��ون  اأجن���ي���ال 
االإم��ارات القيادي يف جمال حتول 
ومبادراتها  العاملي  الطاقة  واأم��ن 
الرائدة يف جمال الطاقة النظيفة 

واملتجددة.

و”ملتيبالي”   2.38%
%2.31 و”اأبوظبي االإ�شالمي” 
للموانئ”  و”اأبوظبي   0.91%
للتوزيع”  و”اأدنوك   0.39%
“العاملية  وا���ش��ت��ح��وذ   ،0.24%
االأكرب  الن�شيب  على  القاب�شة” 
ا�شتقطابه نحو  بعد  ال�شيولة  من 
تاله  دره�������م،  م���ل���ي���ون   429.7
“اأبوظبي االأول” بنحو 201.3 

مليون درهم.
ويف �شوق دبي املايل، ارتفع “اإعمار 
مع   0.16% بن�شبة  العقارية” 
ت�شدره قائمة االأن�شط بالقيم بعد 
 111.8 بنحو  �شيولة  اج��ت��ذاب��ه 
“اإعمار  �شعد  كما  دره���م،  مليون 
و”تيكوم”   2.22% للتطوير” 
كابيتال”  “�شعاع   0.85%

.1.32%

م�شتوي  ل��ي��ب��ل��غ   0.7% ب��ن�����ش��ب��ة 
..وب�����ل�����غ  ن���ق���ط���ة   9785.83
م��وؤ���ش��ر ���ش��وق دب��ي ال��ع��ام م�شتوى 
و�شل  فيما  نقطة،   3359.33
لالأ�شهم  ال�������ش���وق���ي  امل������ال  راأ��������س 
 560.7 اإيل  دب����ي  يف  امل����درج����ة 

مليار درهم.
املحلية  االأ�����ش����ه����م  وا���ش��ت��ق��ط��ب��ت 
مليار   1.95 م��ن  ب��اأك��رث  �شيولة 
درهم موزعة بواقع 1.49 مليار 
اأب��وظ��ب��ي و456  دره����م يف ���ش��وق 
مليون درهم يف �شوق دبي، وجرى 
 364.3 ن���ح���و  ع���ل���ى  ال������ت������داول 
يربو  ما  تنفيذ  عرب  �شهم  مليون 

على 17.2 األف �شفقة.
بارتفاع  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���وق  وت���ع���زز 
القاب�شة”  “العاملية  ����ش���ه���م 
ظبي”  و”األفا   2.86% بن�شبة 

وامل�شروبات ب�شكل خا�س مبا يتواكب 
مع توجهات الدولة يف جمال االأمن 

الغذائي«
ودع���م  ع���الق���ات  اإدارة  م���دي���ر  واأك������د 
تعتمد  عجمان  غ��رف��ة  اأن  االأع�����ش��اء، 
�شمن اأجندة فعالياتها ال�شنوية على 
تنويع امل�شاركات يف املعار�س الدولية 
اإىل جانب توطيد عالقاتها اخلارجية 
عرب تنظيم امللتقيات وعقد اللقاءات 
مع الوفود االقت�شادية بهدف تعزيز 
ال�شراكات الدولية والرتويج للفر�س 
و�شمان  ل�����الإم�����ارة  اال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
الرامية  ال���غ���رف���ة  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق 
ا���ش��ت��دام��ة ومن���و جمتمع  ت��ع��زي��ز  اإىل 
التناف�شية  ممكنات  وتوفري  االأعمال 

والريادة«.  

»اإياتا«: الطلب على ال�سفر عامليا يحافظ على اأدائه القوي خالل يوليو املا�سي
•• اأبوظبي-وام:

عن حفاظ قطاع ال�شفر اجلوي  “اإياتا”  ك�شف االحت��اد ال��دويل للنقل اجل��وي 
عاملياً على معدالت تعافيه القوية خالل يوليو املا�شي.

�شهد  امل�شافرين  حركة  اإج��م��ايل  اأن  ام�����س،  حديث  تقرير  يف  “اإياتا”  واأ���ش��اف 
لكل  ال��رك��اب  ب���اإي���رادات  “ُيقا�س   2022 يوليو  يف   58.8% بن�شبة  ارت��ف��اع��اً 
اإجمايل  و�شل  ..كما  املا�شي  العام  من  نف�شها  الفرتة  مع  مقارنًة  كيلومرت” 
حركة امل�شافرين حول العامل اإىل ن�شبة %74.6 من م�شتويات ما قبل جائحة 

“كوفيد-19«.
قيا�شاً   150.6% بن�شبة  العاملية  ال�شفر  ح��رك��ة  ارت��ف��اع  اإىل  التقرير  ول��ف��ت 
مب�شتويات يوليو 2021، فيما �شجلت اإيرادات الركاب لكل كيلومرت للرحالت 
الدولية منواً بن�شبة %67.9 باملقارنة مع م�شتوياتها يف �شهر يوليو 2019.

وقال ويلي وال�س، املدير العام لالحتاد الدويل للنقل اجلوي: “وا�شلت حركة 
االأ�شواق من  بع�س  اق��رتاب  مع  يوليو،  �شهر  قوياً خالل  اأداًء  ت�شجيلها  ال�شفر 
امل�شتويات امل�شجلة قبل جائحة كوفيد-19 ..وجاءت تلك النتائج رغم القيود 
على ال�شعة يف بع�س مناطق العامل التي كانت غري م�شتعدة للوترية املت�شارعة 
هذه  اأّن  غري  للتعايف،  اإ���ش��ايف  حّيز  هناك  زال  ..وم��ا  ال�شفر  اأن�شطة  ال�شتئناف 
امل�شتويات متثل موؤ�شراً ممتازاً مع اقرتاب ف�شلي اخلريف وال�شتاء اللذين عادة 

ما تتباطاأ فيهما حركة ال�شفر يف الن�شف ال�شمايل من الكرة االأر�شية«.
الركاب من  ي�شتفيد  التعايف حيث  الطريان يف  “ي�شتمر قطاع  وال�س:  واأ�شاف 
ا�شتعادة حرية ال�شفر ..واأظهرت جائحة كوفيد-19 اأّن الطريان مل يعد جمرد 
رفاهية، بل اأ�شبح �شرورة ال بد منها يف عاملنا املرتابط ..ويلتزم قطاع الطريان 
مبوا�شلة تلبية احتياجات االأفراد وال�شركات على نحو م�شتدام، حيث يهدف اإىل 
حتقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050، مبا يتما�شى مع االأهداف املن�شو�س 

اآ�شيا  منطقة  يف  الطريان  �شركات  وحققت  للمناخ«.  باري�س  اتفاقية  يف  عليها 
واملحيط الهادئ زيادة بن�شبة %528.8 يف حركة ال�شفر خالل يوليو 2022 
باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�شي، فيما ارتفعت حركة ال�شفر امل�شجلة 
يف �شركات الطريان االأوروبية بن�شبة %115.6، و�شجلت �شركات الطريان يف 
امل�شافرين خالل الفرتة  %193.1 يف حركة  بن�شبة  ال�شرق االأو�شط ارتفاعاً 

ذاتها.
و�شهدت �شركات الطريان يف اأمريكا ال�شمالية خالل يوليو املا�شي حت�شناً بن�شبة 
2021، فيما  امل�شافرين مقارنًة بالفرتة ذاتها من عام  %129.2 يف حركة 
يوليو  يف  اجلنوبية  اأمريكا  يف  ال��ط��ريان  �شركات  يف  امل�شافرين  حركة  �شجلت 
ارتفاعاً بواقع %119.4، وحققت �شركات الطريان االأفريقية ارتفاعاً بن�شبة 
%84.8 يف اإيرادات الركاب لكل كيلومرت خالل يوليو مقارنًة بالفرتة نف�شها 

من العام املا�شي.
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املال والأعمال
مليار درهم متويالت البنوك الوطنية للتجارة وال�سناعة خالل 12 �سهرا »النقد العربي«: 40.5 مليار دولر تدفقات ال�ستثمارات الأجنبية اإىل الدول العربية33.5 

من   89.6% ن�شبته  م��ا  ال��دول��ة  يف  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  لقطاعي  الوطنية 
اإجمايل الر�شيد الرتاكمي لالئتمان املمنوح للقطاعني والبالغ 801.6 مليار 
درهم يف نهاية يونيو املا�شي، فيما بلغت ح�شة البنوك االأجنبية نحو 10.4% 

مبا قيمته 83.5 مليار درهم.
وزاد االئتمان املقدم من البنوك االأجنبية اإىل قطاعي التجارة وال�شناعة على 
اأ�شا�س �شهري بن�شبة %4.8 مقابل نحو 79.7 مليار درهم يف مايو 2022، 

ما يعني زيادة تعادل 3.8 مليار درهم خالل �شهر يونيو فقط.
وبح�شب اإح�شاءات امل�شرف املركزي، و�شل الر�شيد الرتاكمي لالئتمان املقدم 
من البنوك الوطنية يف اإمارة دبي لقطاعي التجارة وال�شناعة لنحو 361.2 
مليار درهم يف نهاية يونيو املا�شي، فيما بلغ نحو 341.9 مليار درهم للبنوك 
اأبوظبي، و98.5 مليار درهم للبنوك الوطنية يف االإمارات  الوطنية يف اإمارة 

االأخرى.

•• اأبوظبي-وام: 

لقطاعي  الوطنية  البنوك  من  املمنوحة  االئتمانية  التمويالت  حجم  ارتفع 
�شهراً،   12 خ��الل  دره��م  مليار   33.5 بنحو  ال��دول��ة،  يف  وال�شناعة  التجارة 
الر�شيد  اأن  االإح�شاءات  واأظهرت  املركزي.  االإم��ارات  م�شرف  اإح�شاءات  وفق 
الرتاكمي لالئتمان املقدم من البنوك الوطنية اإىل قطاعي التجارة وال�شناعة، 
 684.6 املا�شي، مقابل نحو  718.1 مليار درهم يف نهاية يونيو  اإىل  و�شل 

مليار درهم يف يونيو 2021، بزيادة بن�شبة 4.9%.
ووفق االإح�شاءات، زاد الر�شيد الرتاكمي لالئتمان املقدم من البنوك الوطنية 
العام اجل��اري بنحو  االأول من  الن�شف  التجارة وال�شناعة خالل  اإىل قطاعي 
34.5 مليار درهم اأو ما ن�شبته %5.1 مقابل نحو 683.6 مليار درهم يف 
البنوك  من  املمنوحة  االئتمانية  التمويالت  حجم  ويعادل   .2021 دي�شمرب 

عربية  دول   10 يف  امل��ب��ا���ش��رة  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات  ت��دف��ق��ات  معها 
االإح�شاءات  الآخر  ا�شتناداً  اأنه  2202. وبني  % خالل   40.5 بن�شبة 
ال�شادرات،  وائتمان  اال�شتثمار  ل�شمان  العربية  املوؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة 
1092 م�شروعا يف خمتلف  العربية  ال��واردة للدول  امل�شاريع  بلغ عدد 
القطاعات االقت�شادية وال�شناعية خالل 2019، مقابل حوايل 878 
م�شروعا عام 2018. وا�شتحوذت م�شاريع خدمات االأعمال على 156 
م�شروعا، وحل يف املرتبة الثانية م�شاريع اخلدمات املالية بنحو 133 
م�شروعا، فيما بلغ عدد امل�شاريع املتعلقة بالربجميات وتقنية املعلومات 
نحو 97 م�شروعا، واملن�شوجات 57 م�شروعا والفنادق وال�شياحة 55 
م�شروعا،   50 والتخزين  والنقل  م�شروعا   54 واالت�شاالت  م�شروعا 
واملنتجات امل�شتهلكني 47 م�شروعا واملاأكوالت وامل�شروبات 47 م�شروعا، 

والعقارات 44 م�شروعا والطاقة املتجددة 42 م�شروعا.

•• اأبوظبي-وام:

االأجنبية  اال�شتثمارات  تدفقات  منو  عن  العربي  النقد  �شندوق  ك�شف 
 502 30 عاماً لرتتفع من  %9.4 خالل  ال��دول العربية بنحو  اإىل 
مليون دوالر خالل عام 1970 اإىل 40.5 مليار دوالر خالل 2020. 
واأ�شاف ال�شندوق، يف تقرير اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر، اأن اال�شتثمارات 
خالل  دوالر  مليار  بنحو  ارتفعت  العربية  ل��ل��دول  املبا�شرة  االأجنبية 
 40.5 اإىل  – 19” لت�شل  “كوفيد  الرغم من جائحة  على   2020
مليار دوالر مقارنة بنحو 39.5 مليار دوالر يف 2019. ولفت التقرير 
اإىل اأن اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر ارتفع يف ت�شع دول عربية على راأ�شها 
الواردة  االأجنبية  اال�شتثمارات  اأن  وذك��ر   . وال�شعودية  االإم���ارات  دول��ة 
تاأثرت يف العديد من الدول العربية بجائحة “كوفيد 19-” لترتاجع 

لدعم متويل مبادرات اال�شتدامة وامل�شاريع منخف�شة االنبعاثات للو�شول اإىل احلياد املناخي

بنك اأبوظبي التجاري يحدد �سعر الإ�سدار الأول من ال�سندات اخل�سراء

»عقاري ال�شارقة« ينفذ 2،409 معامالت

اأغ�سط�س  خالل  درهم  مليار  التداولت العقارية يف اإمارة ال�سارقة ت�سجل 2 

ال�شقق والفلل جاءت مبايعة  باأهم مبايعات  وفيما يتعلق 
كاأهم  ج��م��ريا  نخلة  مبنطقة  دره���م  م��ل��ي��ون   52 بقيمة 
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم يف منطقة 
الرب�شاء جنوب الرابعة واأخريا مبايعة بقيمة 42 مليون 

درهم يف منطقة املركا�س.
وت�����ش��درت منطقة اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري امل��ن��اط��ق م��ن حيث 
عدد مبايعات ال�شقق والفلل اإذ �شجلت 98 مبايعة بقيمة 
164 مليون درهم وتلتها منطقة مر�شى دبي بت�شجيلها 
35 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم وثالثة يف الرب�شاء 
مليون   11 بقيمة  مبايعة   19 بت�شجيلها  الثالثة  جنوب 

درهم.
و�شجلت الرهون قيمة قدرها 148.6 مليون درهم منها 
12 رهنا الأرا�س بقيمة 21.57 مليون درهم و64 رهنا 
اأهمها  وك��ان  دره��م  127.03 مليون  بقيمة  لفلل و�شقق 
واأخ����رى يف  دره���م  م��ل��ي��ون   27 بقيمة  م��ن��خ��ول  مبنطقة 

منطقة مر�شى دبي بقيمة 14 مليون درهم.

وت�شهيل  االإم��ارات  دول��ة  مل�شتثمري  االكتتاب  ملبلغ  الفوري 
�شبل التحويل امل�شريف للم�شتثمرين من خارج الدولة.

ح�شاب  لفتح  وال�شل�شة  اجل��دي��دة  التجربة  ه��ذه  وت��دع��م 
امل��ب��ادرة، وذل��ك م��ن خالل  م�شتثمر تلك 
عمليات  اإىل  ف�������وري  و������ش�����ول  ت����وف����ري 
االك��ت��ت��اب��ات االأول��ي��ة، وه��ي ت��اأت��ي يف اإطار 
التعاون اال�شرتاتيجي مع �شوق دبي املايل 

لتو�شيع قاعدة امل�شتثمرين.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ي،  ح��ام��د  وق����ال 
“ن�شهد  املايل ونا�شداك دبي:  ل�شوق دبي 
اليوم زخماً كبرياً يف ت�شارع خطى تطوير 
ال�شركات  ج��ان��ب  م���ن  امل��ب��ت��ك��رة  احل���ل���ول 
االأع�شاء، والتي تاأتي يف مقدمتها �شركة 
املالية.  ل����الأوراق  الوطني  دب��ي  االإم����ارات 
اأ�شا�شيًة  رك��ي��زًة  الرقمي  التحّول  ومي��ّث��ل 
�شمن جهود �شوق دبي املايل املبذولة نحو 
توفري جتربة مبتكرة تتيح للم�شتثمرين 
االأ�شواق  اإىل  وال��و���ش��ول  احل�شابات  فتح 
بحث  و�شنوا�شل  ت��ام��ة.  ب�شال�شة  املالية 
دبي  االإم�����ارات  �شركة  م��ع  ال��ت��ع��اون  �ُشبل 
ال��وط��ن��ي ل������الأوراق امل��ال��ي��ة، ب��ه��دف دعم 
ا�شرتاتيجيتنا املن�شودة لرتجمة طموحات 
�شوق دبي املايل يف اإجناز التحّول الرقمي 
امل�شتثمرين  �شركائنا من  وتو�شيع قاعدة 

املحليني والدوليني«.
من جهته قال اأحمد القا�شم، نائب رئي�س 
امل�شرفية  االأع��م��ال  رئي�س  اأول،  تنفيذي 
لل�شركات واملوؤ�ش�شات ملجموعة بنك االإمارات دبي الوطني: 
“عملت �شركة االإم��ارات دبي الوطني لالأوراق املالية على 
ت�شخري اأحدث التقنيات ملنح امل�شتثمرين اإمكانية الو�شول 
واال���ش��ت��ف��ادة من  ال���ت���داول  اإىل من�شة  و���ش��ه��ول��ة  ب�����ش��رع��ة 
املتحدة.  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  اال�شتثمارية  الفر�س 
من  امل�شتثمرون  �شي�شتفيد  االإط��الق  على  االأوىل  وللمرة 
جتربة رقمية متكاملة و�شهلة للغاية لفتح ح�شاب جديد، 
حمافظهم  اأداء  متابعة  ث��م  ف����وراً  ال���ت���داول  عملية  وب���دء 

اال�شتثمارية ب�شورة فورية.«

•• دبي -وام:

واالأمالك  االأرا���ش��ي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�شرفات  بلغت 
الدائرة  و�شهدت  دره��م  1.3 مليار  اأك��رث من  اأم�س  بدبي 
ت�شجيل 372 مبايعة بقيمة 1.04 مليار درهم منها 31 
مبايعة لالأرا�شي بقيمة 161.82 مليون درهم و341 

مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 883.13 مليون درهم.
17 مليون درهم  االأرا���ش��ي بقيمة  اأه��م مبايعات  وج��اءت 
يف منطقة �شيح �شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 16 مليون 
درهم يف منطقة ند ال�شبا االأوىل تليها مبايعة بقيمة 15 

مليون درهم يف منطقة ند ال�شبا االأوىل.
وت�شدرت منطقة ند ال�شبا االأوىل املناطق من حيث عدد 
املبايعات اإذ �شجلت 10 مبايعات بقيمة 77 مليون درهم 
وتلتها منطقة املركا�س بت�شجيلها 4 مبايعات بقيمة 25 
مبايعات   4 بت�شجيلها   2 اليفرة  يف  وثالثة  دره��م  مليون 

بقيمة 5 ماليني درهم.

•• دبي-وام:

املالية، عن  ل��الأوراق  الوطني  دبي  االإم���ارات  �شركة  اأعلنت 
اإط��الق جتربة رقمية �شاملة لفتح ح�شاب 
م�شتثمر جديد، لت�شبح اأول �شركة و�شاطة 

مالية يف املنطقة توفر هذه اخلدمة.
بنك  لعمالء  اجلديدة  ة  املن�شّ هذه  وتتيح 
االإمارات دبي الوطني، البالغ عددهم اأكرث 
ب�شرعة  ال��ت��داول  ب��دء  عميل،  مليون  م��ن 
الطلب  زي���ادة  ظ��ل  يف  �شيما  وال  و�شهولة، 
االأ�شهم وزيادة عدد االكتتابات  �شراء  على 
ال��ع��ام��ة االأول����ي����ة امل��رت��ق��ب��ة يف ���ش��وق دبي 

املايل.
التي  ال�شاملة  الرقمية  التجربة  و�شتتيح 
تقدمها املن�شة لعمالء بنك االإمارات دبي 
الوطني اإ�شدار رقم م�شتثمر جديد وفتح 
�شركة  ل��دى  ف��وري  ب�شكل  و�شاطة  ح�شاب 

االإمارات دبي الوطني لالأوراق املالية.
اأ�شبح  ب�شيطة،  خ��ط��وات  ث���الث  وب��ات��ب��اع 
وا�شتكمال  ب����دء  امل�����ش��ت��خ��دم��ني  ب���اإم���ك���ان 
تفا�شيل  وا���ش��ت��الم  ال���ت���داول  يف  رح��ل��ت��ه��م 
ح�����ش��اب ال���ت���داول ورق����م امل�����ش��ت��ث��م��ر خالل 
التوقيعات  على  باالعتماد  وذل��ك  دق��ائ��ق، 
ُت��غ��ن��ي ع���ن طباعة  االإل���ك���رتون���ي���ة وال���ت���ي 
ثم  �شوئياً  وم�شحها  وتوقيعها  امل�شتندات 

اإر�شالها بالربيد االإلكرتوين.
بدياًل  ترقيتها  متت  التي  املن�شة  وت�شكل 

للمعامالت الورقية ال�شابقة املعتمدة لفتح ح�شاب و�شاطة، 
حيث توفر للم�شتثمرين جتربة رقمية بالكامل والدخول 
ال�شريع اإىل �شوق دبي املايل والذي ي�شنف مقيا�س االأ�شهم 
العامل  اأداًء يف  االأ�شهم  اأف�شل معايري  اخلا�س به من بني 

هذا العام.
واأط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة ب��ن��ك االإم�����ارات دب���ي ال��وط��ن��ي، خالل 
مل�شاعدة  �شاماًل  اإل��ك��رتون��ي��اً  موقعاً  امل��ا���ش��ي،  م��ار���س  �شهر 
العامة  االكتتابات  يف  امل�شاركة  على  االأف���راد  امل�شتثمرين 
الدفع  اإمكانية  م��ع  امل���ايل،  دب��ي  �شوق  يف  املرتقبة  االأول��ي��ة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن بنك اأبوظبي التجاري اأم�س 
االإ�شدار  ت�شعري  ا���ش��ت��ك��م��ال  ع��ن 
اخل�شراء  ال�����ش��ن��دات  م���ن  االأول 
االإط������الق  ع���ل���ى  االأوىل  ل���ل���م���رة 
بتاريخ   اإ����ش���داره���ا  ���ش��ي��ت��م  وال���ت���ي 
14 �شبتمرب 2022، حيث جمع 
دوالر  مليون   500 مبلغ  البنك 
املبادرات  ل��دع��م مت��وي��ل  اأم��ري��ك��ي 
منخف�شة  وامل�����ش��اري��ع  امل�شتدامة 
ال�شندات  اإ���ش��دار  مت  االنبعاثات. 
�شنوات،   5 ا�شتحقاق مدته  باأجل 
اأ�شا�س  نقطة   115 بلغ  بهام�س 
فوق معدل اأ�شعار �شندات اخلزينة 
 4.5% ي��ب��ل��غ  ف���ائ���دة  ومب���ع���دل 
ومتت تغطية االإ�شدار بواقع 3.8 
جمموعة  ا�شتقطاب  بعد  عفاً  �شِ
املحليني  امل�شتثمرين  من  وا�شعة 
واالإق��ل��ي��م��ي��ني وال���دول���ي���ني حيث 
االإجمالية  الطلبات  قيمة  بلغت 
دوالر  مليار   1.9 على  ي��زي��د  م��ا 
اأم��ري��ك��ي. وي��اأت��ي ال��ط��ل��ب القوي 
جولة  اأعقاب  يف  امل�شتثمرين  من 
امل�شتثمرين  مع  االجتماعات  من 
التي نظمها البنك، وهو ما ي�شكل 
دلياًل ملمو�شاً على الثقة العالية 
ببنك اأبوظبي التجاري ونهجه يف 
املرتبطة  والفر�س  املخاطر  اإدارة 
واالجتماعية  البيئية  باحلوكمة 

وحوكمة ال�شركات. 
وك�������������ان ال�����ب�����ن�����ك ق��������د اع����ت����م����د 
البيئية  احل���وك���م���ة  مم����ار�����ش����ات 

وحوكمة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  البيئية 
ال�شركات.

ال�شندات  اإ���ش��دار  عوائد  �شت�شكل 
االقت�شاد  لتمويل  اأ�شا�شياً  داعماً 
منخف�س االنبعاثات، مبا يتما�شى 
يف  عليها  املن�شو�س  املعايري  م��ع 
املبادرات  وت�����ش��م��ل  ال��ع��م��ل.  اإط����ار 
قرو�س  ع��ل��ى  للح�شول  امل��وؤه��ل��ة 
ال�شركات  اأو  امل�����ش��اري��ع  خ�����ش��راء، 
املتجددة  ب���ال���ط���اق���ة  امل���رت���ب���ط���ة 
واملعاجلة  اخل�������ش���راء  واالأب���ن���ي���ة 
ال�شرف  ومياه  للمياه  امل�شتدامة 
امل�شتدام  النقل  وق��ط��اع  ال�شحي 
ومكافحة  الطاقة  كفاءة  وتعزيز 
اإطار  ويتما�شى  واإدارت����ه.  التلوث 
املتحدة  االأمم  اأه��داف  مع  العمل 
وي�شتند  امل�������ش���ت���دام���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
اخل�شراء  ال�����ش��ن��دات  م��ب��ادئ  اإىل 
الدولية  اجلمعية  ع��ن  ال�����ش��ادرة 
الأ����ش���واق راأ�����س امل����ال. وت��ت��م اإدارة 
اإط����ار ال��ع��م��ل م��ن ق��ب��ل جمموعة 
عمل من امل�شوؤولني يف البنك من 
خمتلف االإدارات والتي تقوم برفع 
اال�شتدامة  جلنة  اإىل  ت��ق��اري��ره��ا 
ال��ت��اب��ع��ة ل������الإدارة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 
البنك. عالوة على ذلك، ومتا�شياً 
امل��م��ار���ش��ات املتبعة يف  اأف�����ش��ل  م��ع 
اأبوظبي  ب��ن��ك  ح�����ش��ل  ال���ق���ط���اع، 
من  م�شتقل  راأي  على  ال��ت��ج��اري 
للتحقق من جودة  جهة خارجية 
باإطار العمل  اال�شتدامة اخلا�شة 
ال�شندات  مل��ب��ادئ  امتثاله  وم���دى 

اخل�شراء.

ونتطلع اإىل التعاون مع عمالئنا 
وكافة االأطراف املعنية للعمل معاً 
امل�شتقبلية  تطلعاتنا  حتقيق  على 
والو�شول  اأف�شل  م�شتقبل  وبناء 

اإىل احلياد املناخي«.
التجاري  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  وح��ق��ق 
لل�شندات  ال��ن��اج��ح  الت�شعري  ه��ذا 
بت�شنيفاته  م��دع��وم��اً  اخل�����ش��راء 
االئ���ت���م���ان���ي���ة ال���ق���وي���ة واأب�����رزه�����ا 
نظرة  م��ع   A-1 و    Aت�شنيف
وكالة  م��ن  م�شتقرة  م�شتقبلية 
وت�شنيف  ب�����ورز  اآن�����د  ����ش���ت���ان���درد 
م�شتقبلية  نظرة  F1مع  و   +A
فيت�س.  وك����ال����ة  م����ن  م�������ش���ت���ق���رة 
ت�شنيف  على  البنك  ح�شل  كما 
اإ������س  “اإم  م����وؤ�����ش����ر  م�����ن   AA
البيئية  ل��ل��ح��وك��م��ة  اآي”  ����ش���ي 
ال�شركات  وحوكمة  واالجتماعية 
من  متو�شطة  خماطر  وت�شنيف 
�شا�شتيناليتيك�س لدرجة املخاطر 

م����ن ب���ن���ك اأب����وظ����ب����ي ال���ت���ج���اري 
اإجن������ازاً م��ه��م��اً وخ���ط���وة ب�����ارزة يف 
م�شرية البنك نحو تطبيق اأف�شل 
جمال  يف  ال���دول���ي���ة  امل���م���ار����ش���ات 
واالجتماعية  البيئية  احل��وك��م��ة 
تعك�س  كما  ال�����ش��رك��ات.  وح��وك��م��ة 
هذه اخلطوة قناعة البنك باأهمية 
به  ت�شهم  ال����ذي  احل��ي��وي  ال����دور 
التحول  دع��م  يف  الكربى  البنوك 
نحو اقت�شاد خاٍل من االنبعاثات، 
اأهداف  بدعم  ال��را���ش��خ  وال��ت��زام��ه 
لدولة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  امل����ب����ادرة 
االإمارات العربية املتحدة لتحقيق 
احل�����ي�����اد امل����ن����اخ����ي ب���ح���ل���ول ع���ام 
2050. وقد اعتمدنا اإطار عمل 
و�شع  بهدف  اخل�شراء  ال�شندات 
ا�شرتاتيجية طويلة االأجل  اأ�ش�س 
التمويالت  ج��م��ع  ج��ه��ود  ل��دع��م 
النظيفة  ال����ط����اق����ة  مل�������ب�������ادرات 
امل�شتدامة.  امل�����ش��اري��ع  وخم��ت��ل��ف 

ال�شركات  وحوكمة  واالجتماعية 
يف ا�شرتاتيجيته املوؤ�ش�شية، واتبع 
مع  يتما�شى  ل��ال���ش��ت��دام��ة  ن��ه��ج��اً 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  تطلعات 
املتحدة يف بناء اقت�شاد �شامل خاٍل 
واأكد  الكربونية.  االنبعاثات  من 
ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ال��ت��زام��ه اأي�����ش��اً من 
خالل تقدمي 35 مليار درهم من 
للتمويل  االئتمانية  الت�شهيالت 
 ،2030 ب��ح��ل��ول ع���ام  االأخ�����ش��ر 
يف  املناخي  احلياد  اإىل  والو�شول 
مبا  الت�شغيلية،  ال��ب��ن��ك  عمليات 
ي��ت��م��ا���ش��ى م��ع ط��م��وح��ات حكومة 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة 

للو�شول اإىل احلياد املناخي.
عالء  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه����ذه  ويف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ع���ري���ق���ات، 
اأبوظبي التجاري:  ملجموعة بنك 
واالأول  الناجح  االإ�شدار  “ي�شكل 
اخل�شراء  ل��ل�����ش��ن��دات  ن��وع��ه  م���ن 

الأ�سهم الأوروبية ترتفع و�سط 
ترقب لقرار املركزي ب�ساأن الفائدة

•• عوا�صم-وام:

ارتفعت موؤ�شرات اأ�شواق االأ�شهم االأوروبية خالل تداوالت اأم�س فيما يرتقب 
ال�شاعة  الفائدة. وبحلول  اأ�شعار  ب�شاأن  االأوروب��ي  املركزي  امل�شتثمرون قرارات 
01:12 �شباحاً بتوقيت االإمارات، ارتفع موؤ�شر “�شتوك�س 600” االأوروبي 
 412.88 م�شتوى  عند  لي�شل  نقطة   0.8 ي��ع��ادل  م��ا  اأو   0.19% بن�شبة 
�شتوك�س  “يورو  موؤ�شر  �شعد  فقد  االأوروبية،  االأ�شواق  لبيانات  ووفقا  نقطة. 
 3508.12 ليبلغ م�شتوى  6.03 نقطة  يعادل  %0.17 ما  بن�شبة   ”50
نقطة ..و�شعد موؤ�شر “داك�س” االأملاين بن�شبة %0.07 اأو ما يوازي 9.08 

نقطة لي�شل اإىل 12925.05 نقطة .

دولر �سعر �سلة خامات »اأوبك«  95.96
•• فيينا-وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�شدرة للنفط “اأوبك” اأن �شعر �شلة خاماتها التي ت�شم 
95.96 دوالر  اإىل  ال��دول االأع�شاء و�شل  اإنتاج  13 خاما من  اأ�شعار  متو�شط 
للربميل اأم�س. وذكرت “اأوبك” - يف ن�شرتها ال�شادرة اأم�س- اأن املعدل ال�شنوي 
ل�شعر ال�شلة بلغ نحو 69.89 دوالر للربميل يف العام 2021، و41.47 دوالر 
وتتكون �شلة اأوبك املرجعية للخامات من 13 خاماً ميثل  للربميل يف 2020. 

كل منها نفط ال�شادرات االأ�شا�س لكل دولة من البلدان االأع�شاء يف املنظمة.

•• ال�صارقة -الفجر:

����ش���ه���دت اإم��������ارة ال�������ش���ارق���ة اإب������رام 
ت��������داوالت ع���ق���اري���ة ب���اإج���م���ايل 2 
اأغ�شط�س  �شهر  درهم خالل  مليار 
نتائج  ب��ح�����ش��ب  وذل������ك  امل����ا�����ش����ي، 
التقرير ال�شهري ال�شادر من دائرة 

الت�شجيل العقاري بال�شارقة.

ت�شنيف املعامالت
وقد بلغ اإجمايل املعامالت املنفذة 
ال�شهر  ال���دائ���رة خ���الل  ق��ب��ل  م���ن 
حيث  معامالت،   2،409 املا�شي 
جاءت معامالت البيع بعدد 747 
من   31% ن�شبة  مت��ث��ل  م��ع��ام��ل��ة 
اإجمايل هذه املعامالت، فيما بلغت 
303 معامالت  الرهن  معامالت 
وبقيمة   12.6% ون�������ش���ب���ت���ه���ا 
ماليني   710 جت���اوزت  اإجمالية 
معامالت  ب����اق����ي  واأم���������ا  دره���������م، 
الت�شرفات االأخرى فجاءت ن�شبتها 
%56.4 وبواقع 1،359معاملة 

خمتلفة.

معامالت البيع
البيع،  ي��ت��ع��ل��ق مب��ع��ام��الت  وف��ي��م��ا 
 98 املعامالت يف  فقد ج��رت ه��ذه 
منطقة موزعة على خمتلف مدن 
االإمارة، وبلغت امل�شاحة االإجمالية 
ل��ل��ع��ق��ارات امل���ت���داول���ة ف��ي��ه��ا 6.3 

هذه  و�شملت  مربعة،  ق��دم  مليون 
وجتارية  �شكنية  اأرا�شي  العقارات 

و�شناعية وزراعية.
مت  فقد  العقار،  ن��وع  بح�شب  واأم���ا 
ف�شاء  اأر���ش��اً   160 ال��ت��داول على 
اإجمايل  م��ن   ”21.4%“ متثل 
بلغت  حني  يف  املتداولة،  العقارات 
 254 املبنية  االأرا���ش��ي  معامالت 
جاءت  بينما   ،”34%“ معاملة 
م��ع��ام��الت االأب������راج امل���ف���رزة بعدد 

بقيمة  ت����داوالت   2 اليفر  �شهدت 
 1 الو�شاح  ثم  دره��م،  مليون   6.4
واأما  دره����م،  م��ل��ي��ون   1.6 بقيمة 
ف��ق��د �شجلتا  وال��ع��وي�����ش��د  اخل��ط��م 
مليون   1 بقيمة  عقارية  �شفقات 

درهم لكل منهما.
وج��اءت مناطق احل��راي التجارية 
ال�شناعية  واحل����راي   1 وال����ربدي 
وال��ل��وؤل��وؤي��ة اأع��ل��ى 4 م��ن��اط��ق من 
امل���ع���ام���الت يف مدينة  ع����دد  ح��ي��ث 
خورفكان وباإجمايل 10 معامالت، 
اللوؤلوؤية  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��ج��ل��ت  ف��ي��م��ا 
 2.4 بقيمة  للتداول  حجم  اأع��ل��ى 
مليون درهم، حلت بعدها منطقة 
 2 القاد�شية بقيمة ت��داوالت بلغت 
مليون درهم، ثم الريموك بقيمة 
1.1 مليون درهم، يف حني �شهدت 
احلراي التجاري تداوالت قيمتها 

951 األف درهم.
مناطق  �شهدت  كلباء،  مدينة  ويف 
�شناعية كلباء وال�شناعية والربدي 
 10 اإج��م��ايل  وجت��اري��ة �شور كلباء 
ا�شتحوذت  فيما  عقارية،  ت��داوالت 
اأع��ل��ى حجم  على  اخل��وي��ر  منطقة 
للتداول بقيمة 2.2 مليون درهم، 
مليون   1.4 ب��ق��ي��م��ة  ال�����ربدي  ث���م 
درهم، جاءت بعدها منطقة �شهيلة 
دره���م،  م��ل��ي��ون   1.2 ب��ق��ي��م��ة   31
ف�شجلت  ال��رق��ي��ب��ة  م��ن��ط��ق��ة  واأم�����ا 

1.1 مليون درهم.

 104 بعدد  اخل��ان  بعدها منطقة 
 39 بعدد  الرقيبة  ث��م  معامالت، 
م��ع��ام��ل��ة، ث��م م��زي��رع��ة ب��ع��دد 36 

معاملة.
واأم�����ا امل��ن��اط��ق االأك�����رث ن�����ش��اط��اً يف 
ال����ن����ق����دي، فقد  ح���ج���م ال�����ت�����داول 
التجارية  م��وي��ل��ح  اأي�����ش��اً  ت�����ش��درت 
ال�����ش��ارق��ة بقيمة  م��ن��اط��ق م��دي��ن��ة 
 187.4 ب��ل��غ��ت  اإج���م���ايل  ت�����داول 
اخلان  ث��م منطقة  دره����م،  م��ل��ي��ون 

333 معاملة “44.6%«.

املناطق االأعلى تداواًل
�شهدت  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  وب��ح�����ش��ب 
اإمارة  يف  منفذة  عقارية  �شفقات 
التقرير  بيانات  اأظهرت  ال�شارقة، 
التجارية  مويلح  منطقة  ت�����ش��ّدر 
امل���ن���اط���ق االأع����ل����ى يف عدد  ق��ائ��م��ة 
معامالت البيع يف مدينة ال�شارقة 
ج�����اءت  م����ع����ام����ل����ة،   213 ب����ع����دد 

درهم،  مليون   105.9 باإجمايل 
النهدة  م��ن��ط��ق��ة  ب���ع���ده���ا  ج������اءت 
63.8 مليون درهم، ثم  باإجمايل 
مليون   54.6 ب��اإج��م��ايل  الرقيبة 

درهم.
تركزت  ال��و���ش��ط��ى،  امل��ن��ط��ق��ة  ويف 
ع��ل��ى مناطق  امل��ن��ف��ذة  ال����ت����داوالت 
القا�شمية  وامل����دي����ن����ة   2 ال���ي���ف���ر 
ال�شناعية  وم��غ�����ش��ة   2 وال��ط��ي��ب��ة 
وقد  ب��ي��ع،  معاملة   15 ب��اإج��م��ايل 

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  1.3

»الإمارات دبي الوطني لالأوراق املالية« 
ة رقمية لفتح ح�ساب م�ستثمر جديد تطلق من�سّ

الأ�سهم اليابانية تنتع�س وت�سعد 
% عند الإغالق باأكرث من 2 

•• عوا�صم -وام :

اأم�س،  تعامالت  ختام  يف  كبري  بنحو  اليابانية  االأ�شهم  موؤ�شرات  ارتفعت 
مقتفية اأثر املكا�شب القوية املحققة يف بور�شة وول �شرتيت االأمريكية الليلة 
قبل املا�شية. واأغلق موؤ�شر نيكاي يف بور�شة طوكيو لالأوراق املالية مرتفعاً 
بن�شبة %2.31 تعادل 634.9 نقطة ليغلق عند م�شتوى 28065.28 
توازي   2.19% بن�شبة  نطاقا  االأو�شع  توبك�س  موؤ�شر  زاد  بينما   .. نقطة 

41.97 نقطة ليغلق عند م�شتوى 1957.62 نقطة.
يف �شياق مت�شل، تراجع اأداء موؤ�شرات االأ�شهم ال�شينية مع انخف�س موؤ�شر 
“اإي اإ�س اآي” املركب ببور�شة �شنغهاي بنحو %0.33 اأو ما يوازي 10.7 

نقطة لي�شل عند 3235.59 نقطة.
 189.68 ت���وازي   1% بن�شبة  ال�شيني  �شينج  موؤ�شرهاجن  ن��زل  ح��ني  يف 

نقطة لي�شل اإىل م�شتوى 18854.62 نقطة.
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العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  669/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1046/2021 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )455.514( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ش�شة عقار
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة االعمال - امليزانني - مكتب 
رقم 9 - هاتف:0504643947 - بريد الكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين 

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826
املطلوب اإعالنه : 1- نتاليا مي�س ت�شوك  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )455514.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شاجي جورج بادجنارا مانيل اومني
ال�شيكات املرجتعة  SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003840/ 

املناخ  �شارع  ال�شارقة  العنوان:امارة   - اومني  مانيل  بادجنارا  جورج  �شاجي   : عليه  املحكوم  اإىل 
املنطقة املناخ بناية املناخ �شقة رقم 8 �شندوق الربيد:71232 رقم املوبايل 0554127643 - الربيد 

SSG331@GMAIL.COM:االلكرتوين
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف ال�شارقة 
لتنفيذ  تقدم بطلب  املذكور  قد  له  املحكوم  اأن  اعاله، ومبا  اليها  امل�شار  الق�شية  ، يف  اال�شالمي  
احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي 

�شامال الر�شوم وامل�شاريف :41154.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  فانت مكلف بح�شور جل�شة  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا االخطار  اعالنك/اإعالنكم 
املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ايه ار �شي لالن�شاءات �س.ذ.م.م 

العنوان : مكتب m1 ملك عبداهلل بن عمري بن عبداهلل بن عفريا الفال�شي املنخول - بردبي 
،  ال�شكل القانوين :�شركة  ذات م�شوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�شة : 592389 رقم القيد 
بال�شجل التجاري : 1006567 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه 
قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/3/31 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم 
انرتا  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2021/3/31  وعلى من لديه 
العقاريه - ديرة املحي�شنه  303 ملك جراند  العنوان : مكتب رقم   ، لتدقيق احل�شابات 
كافة  م��ع��ه  م�شطحباً   ، فاك�س:042206866   - هاتف:042206466   - ال��راب��ع��ة 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : انرتا لتدقيق احل�شابات 
 ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب رق����م 303 م��ل��ك ج���ران���د ال���ع���ق���اري���ه - دي�����رة امل��ح��ي�����ش��ن��ه ال���راب���ع���ة - 

هاتف:042206466 - فاك�س:042206866   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية ايه ار �شي لالن�شاءات �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/3/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/3/31 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

عري�شة على  امر    SHCFICIPTO2022 /0006120 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / منجرة �شماء الذيد - العنوان:9604180 
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / حممد باقر حق نواز بالتايل 
ن�س احلكم نامر بالزام املدعي عليها ان ت�شلم املدعي جواز ال�شفر 
يوما   10 القانونية  املدة  للتظلم خالل  قابال  - حكما  به  اخلا�س 

اعتبارا من اليوم التايل لن�شره .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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     املو�شوع: االأ�شماء

دائ��رة حماكم را�س اخليمة بان املدعو/ عمر عبداهلل �شعيد   تعلن 
من  ابنه  ال�شم  االول  املقطع  تغيري  بطلب  تقدم   ، احلب�شي  �شاعد 
التغيري/�شامل  بعد  ابنه  ا�شمه  ليكون  )�شامل(  اىل  )عبدالرحمن( 

عمر عبداهلل �شعيد �شاعد احلب�شي.   
وان من له م�شلحة يف االعرتا�س على ذلك ان يتقدم خالل خم�شة 
ع�شر يوما من تاريخ االعالن امام ق�شم اال�شهادات يف حمكمة را�س 

اخليمة االبتدائية.
قا�شي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
طارق عبد الرحمن جمعه

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70349 العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
     املو�شوع: االأ�شماء

 تعلن دائ���رة حماكم را���س اخليمة ب��ان امل��دع��و/ ع��ب��دال��روؤوف علي 
االول  املقطع  تغيري  بطلب  تقدم   ، ال�شحي  �شنقور  حممد  حممد 
ال�شمه من )عبدالروؤوف( اىل )را�شد( ، ليكون ا�شمه بعد التغيري/

را�شد علي حممد �شنقور ال�شحي.   
وان من له م�شلحة يف االعرتا�س على ذلك ان يتقدم خالل خم�شة 
ع�شر يوما من تاريخ االعالن امام ق�شم اال�شهادات يف حمكمة را�س 

اخليمة االبتدائية.
قا�شي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
طارق عبد الرحمن جمعه

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70349 العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  918/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة ارقام )000324-000350-000359-000372-000440-
000304-000266( وال�شادر عن املنفذ �شدها بقيمة )338.124.78( درهم ثلثمائة ثمانية وثالثون الف 

ومائة اربعة وع�شرون درهما وثمانية و�شبعون فل�شا الغري  .
طالب التنفيذ : اي يف لالأ�شباغ والطالء - موؤ�ش�شة فردية

الطابق 11 - مكتب رقم 1105-  -  2 ال�شالم  العاملي - برج  التجاري  املركز   - عنوانه:امارة دبي - بردبي 
1106

املطلوب اإعالنهما : 1- كميل حنا زهره 2- �شيدر ديزرت لل�شناعات اخل�شبية �س.ذ.م.م - �شفتهما : منفذ 
�شدهما

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : االإع���الن  مو�شوع 
وقدره )344059.78( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3188/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتع رقم )00003( وال�شادر عن بنك دبي جتاري 

بقيمة )60889.42( .
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري

عنوانه:االمارات - ام��ارة دبي - بور�شعيد - دي��ره - دبي - �شارع �شارع االحت��اد - مبنى بنك دبي 
التجاري - مقابل ديرة �شيتي �شنرت

املطلوب اإعالنه : 1- وي �شني - �شفته : منفذ �شده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع االإعالن : قد 
به وقدره )60889.42( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:415/2022/486 تعيني خربة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثالثة رقم 752

مو�شوع املنازعة : املطالبة بندب خبري ح�شابي �شاحب الدور باجلدول تكون مهمته بعد االطالع على الدفاتر وال�شجالت 
االلكرتونية والورقية وعلى ح�شابات وميزانيات املتنازع �شدها االوىل باال�شافة اىل االنتقال اىل بنك االمارات دبي الوطني 
لالطالع على ح�شابات ال�شركة املدعي عليها االوىل واحل�شابات ال�شخ�شية للمدعي عليه الثاين �شواء بالعملة املحلية او 
بالدوالر وذلك الحت�شاب املبالغ امل�شتحقة للمتنازع عن مقابل اخلدمات املقدمة منه للمتنازع �شده يف ال�شركة املتنازع �شدها 
االوىل باال�شافة اىل احت�شاب �شايف االرباح التي ح�شلتها ال�شركة املتنازع �شدها االوىل منذ تاريخ تاأ�شي�شها حتى االن ومن 

ثم حتديد ن�شبة 10% امل�شتحقة للمتنازع من �شايف الربح ال�شنوي . 
املتنازع:�شعود عبدالعزيز عبداهلل جعفر الزرعوين

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �شارع املكتوم - برج الرمي - الطابق 4 - مكتب 405 
املطلوب اإعالنه :  1- ايروفي�شتا لل�شحن �س.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري ح�شابي �شاحب الدور باجلدول تكون مهمته 
بعد االطالع على الدفاتر وال�شجالت االلكرتونية والورقية وعلى ح�شابات وميزانيات املتنازع �شدها االوىل باال�شافة اىل 
االنتقال اىل بنك االمارات دبي الوطني لالطالع على ح�شابات ال�شركة املدعي عليها االوىل واحل�شابات ال�شخ�شية للمدعي 
عليه الثاين �شواء بالعملة املحلية او بالدوالر وذلك الحت�شاب املبالغ امل�شتحقة للمتنازع عن مقابل اخلدمات املقدمة منه 
للمتنازع �شده يف ال�شركة املتنازع �شدها االوىل باال�شافة اىل احت�شاب �شايف االرباح التي ح�شلتها ال�شركة املتنازع �شدها 
االوىل منذ تاريخ تاأ�شي�شها حتى االن ومن ثم حتديد ن�شبة 10% امل�شتحقة للمتنازع من �شايف الربح ال�شنوي- وحددت لها 
جل�شة يوم االربعاء املوافق:2022/9/14 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533 العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

MOJAU_2022- 0087511 رقم املعاملة
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيده:حميد برويز حممد ب�شري اجلن�شية باك�شتان ويحمل بطاقة 
كامل  من   %50 عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، رقم:784195368636932  هوية 
بنغالدي�س  اجلن�شية   ، �شيل  غي�س  جهو  �شيل  اىل/برايوجان  وذلك   %100 البالغة  ح�شته 
ويحمل بطاقة هوية رقم 784198735294849 يف الرخ�شة امل�شماه )�شالون الفهيدي 
دائرة  ال�شادرة من   553679 رقم  رخ�شة  ال�شارقة مبوجب  بامارة  تاأ�ش�شت  للحالقة(والتي 

التنمية االقت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى اليوجد .
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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MOJAU_2022- 0087492 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني االأطراف 
املذكورة.

من الطرف االأول :اجمد علي حاجي اهلل ديتا - اجلن�شية باك�شتان حيث يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته البالغه 100% - اىل الطرف الثاين:ع�شمت اهلل الل زاد كل - اجلن�شية 
التنمية  دائرة  من  واملرخ�س  للتجميل(  فخامة  مل�شة  )�شالون  التجاري  بالرخ�شة  باك�شتان 
اال�شم  تغيري  اخرى:مت  تعديالت  رقم:778405  مهنية  رخ�شة  ال�شارقة  يف  االقت�شادية 
التجاري من )�شالون مل�شة فخامة للتجميل( اىل )مل�شة فخامة لت�شليح املكيفات والثالجات(  

وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل
بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 3512 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �شده / 1- ال�شيخ �شلطان بن خالد بن �شلطان القا�شمي 

ل�شالح طالب التنفيذ / م�شرف االمارات اال�شالمي �س.م.ع - تعلن حمكمة ال�شارقة االإبتدائية االإحتادية للجميع 
متام  يف   www.emiratesauction.ae للمزادات  االإمارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه 
ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2022/9/14 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �شده واأو�شاف 

العقارات على النحو التايل : 
، �شعر التقييم:2.525.000 درهم والعقار عبارة  ال�شارقة  قطعة رقم 1331 ملك مبنطقة مويلح التجارية بامارة 

عن ار�س مبنية
املقدر للعقار.   الثمن  الراغب باالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من  يتوجب على 
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 
اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن/رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 3152 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
اإىل املنفذ �شده / 1- ال�شيخ �شلطان بن خالد بن �شلطان القا�شمي 

ل�شالح طالب التنفيذ / م�شرف االمارات اال�شالمي �س.م.ع - تعلن حمكمة ال�شارقة االإبتدائية االإحتادية للجميع 
متام  يف   www.emiratesauction.ae للمزادات  االإمارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه 
ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2022/9/14 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �شده واأو�شاف 

العقارات على النحو التايل : 
، �شعر التقييم:2.525.000 درهم والعقار عبارة  ال�شارقة  قطعة رقم 1331 ملك مبنطقة مويلح التجارية بامارة 

عن ار�س مبنية
املقدر للعقار.   الثمن  الراغب باالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من  يتوجب على 
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 
اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن/رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شركة بيت الكرم لتجارة 
وتعبئة املواد الغذائية �س.ذ.م.م , يو�شف ه�شام الوا�شطي

اأداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002005/ 
اإىل املحكوم عليه : �شركة بيت الكرم لتجارة وتعبئة املواد الغذائية �س.ذ.م.م

العنوان:امارة ال�شارقة �شارع االنتفا�شة اأ�شفل برج �شايغ
يو�شف ه�شام الوا�شطي - العنوان:امارة ال�شارقة �شارع االنتفا�شة اأ�شفل برج �شايغ

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:جرين هاو�س لتجارة املواد 
لتنفيذ  املذكور  قد تقدم بطلب  له  املحكوم  اأن  اليها اعاله، ومبا  امل�شار  الق�شية  ، يف  الغذائية �س.ذ.م.م  
احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال 

الر�شوم وامل�شاريف :33357.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ اعالنك/

اإعالنكم بهذا االخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك  امام املحكمة 

املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - زمن اخلري للتجارة �س.ذ.م.م حممد 
�شمري غالييني غالييني

جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005066/ 
اإىل املحكوم عليه : زمن اخلري للتجارة �س.ذ.م.م

حممد �شمري غالييني غالييني
العربي  املنفذ:البنك  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
املتحد �س.م.ع  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ 
احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي 

�شامال الر�شوم وامل�شاريف :756493.
 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اعالنك/اإعالنكم بهذا االخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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MOJAU_2022- 0087604 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن
حيث ان ال�شيد:علي عبيد �شلطان فا�شل الكتبي - اماراتي اجلن�شية ميلك الرخ�شة التجارية 
)مطعم ج�شر املدام( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 788534 
حيث ان ال�شيد:علي عبيد �شلطان فا�شل الكتبي - اماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية )مطعم ج�شر املدام( البالغة 100% اىل ال�شيد:حممد 
ناظم الدين حممد بهار - بنغالدي�س اجلن�شية - تنازل �شاحب الرخ�شة الخر ودخول وكيل 

خدمات .
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  1770/2022/208 تنفيذ مدين 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- جينيلني �شانتياجو جارينو  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/تور�س لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )11776.10( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    
                  يف  الطعن رقم:910/2022/445 طعن جتاري 

املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية - متييز رقم 547
مو�شوع الطعن : اوال اعطاء احلكم بوقف تنفيذ احلكم املطعون عليه نظرا ال�شباب التمييز اجلدية املثارة ومنعا من 
احلاق ال�شرر بالطاعن الذي ال ميكن تعوي�شه فيما لو قررت حمكمتكم املوقرة نق�س احلكم - ثانيا:بقبول الطعن 
�شكال لتقدميه �شمن املهلة القانونية ولتوفري كل ال�شروط ال�شكلية - ثالثا:ويف املو�شوع بنق�س والغاء احلكم املطعون 
عليه ل�شحة وقانونية اال�شباب التمييزية املثارة والت�شدي للف�شل يف الدعوى �شندا للمادة 184 من قانون االجراءات 
كافة  ق��دم من طلبات يف  ما  بكامل  االخ��ذ  فيه مع  للحكم  املو�شوع �شالح  ان  امل��وق��رة  رات حمكمتكم  ح��ال  املدنية يف 
مراحل الدعوى وبالتايل ف�شخ والغاء احلكم امل�شتاأنف لالأ�شباب اال�شتئنافية املف�شلة يف من الئحة اأ�شباب اال�شتئناف 
عن  املحاماة  واتعاب  الر�شوم  �شدهم  املطعون  رابعا:ت�شمني   - الطاعن  مبواجهة  الدعوى  برف�س  جمددا  والق�شاء 

جميع مراحل الدعوى. 
الطاعن:جان �شليم رميا

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �شارع اأم هرير - مبنى املخاوي - مكتب 215 - عود ميثاء
 وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري

املطلوب اإعالنهما :  1- فايب ميدل اي�شت 2- يا�شني املتبويل  - �شفتهما: مطعون �شدهما 
مو�شوع االإعالن :  نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز 

وذلك للرد �شحيفة الطعن املتقدمة �شدكم.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

اعالن بالن�شر        
 105/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل املتنازع �شده : 1- و�شام كمال نعيم  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املتنازع :باب املدينة لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7.128( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 2021/9/28 وحتى ال�شداد 

التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة  املوافق 2022/9/15  وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

فقدت �شهادات اأ�شهم �شادرة عن دبي لالإ�شتثمار �س.م.ع لكل من:
ح�شة ا�شماعيل فتح علي عبداهلل اآل خاجة

رقم ال�شهادة:12758 - عدد االأ�شهم:2099
هاجر ا�شماعيل فتح علي عبداهلل اآل خاجة

رقم ال�شهادة:12760 - عدد االأ�شهم:2099
مهرة ا�شماعيل فتح علي عبداهلل اآل خاجة

رقم ال�شهادة:12761 - عدد االأ�شهم:2099
علياء ا�شماعيل فتح علي عبداهلل اآل خاجة

رقم ال�شهادة:12762 - عدد االأ�شهم:2099
اأ�شماء ا�شماعيل فتح علي عبداهلل اآل خاجة

رقم ال�شهادة:12764 - عدد االأ�شهم:2099
يرجى ممن يعرث عليها االت�شال على الهاتف:0503301777 اأو االت�شال 

بال�شركة على الرقم املبا�شر:048122305

العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1195 ل�شنة 2022 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �شده / ح�شن دروي�س احمد عمران حالمي 

باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن   - �س.م.ع  التجاري  دبي  بنك   / التنفيذ  طالب  ل�شالح 
�شينعقد مزاد علني وذلك على موقع االإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة 
الثانية ع�شر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2022/9/14 وذلك لبيع العقارات العائد ملكيتها للمنفذ �شده واأو�شاف 

العقارات على النحو التايل : 
قطعة رقم 372 ملك مبنطقة املجاز 2 بامارة ال�شارقة ب�شعر التقييم 56.720.000 درهم والعقار عبارة عن )بناية 
اأر�شي - �شرداب + 5 طوابق مواقف + 15 طابق متكرر مب�شاحة 12.604 ق م - قطعة رقم 596 مبنطقة ال�شناعية 
6 بامارة ال�شارقة ب�شعر التقييم 6.600.000 درهم والعقار عبارة عن )�شربة مق�شمة اىل 4 اق�شام + �شربة مق�شمة 

اىل ق�شمني مب�شاحة 20.000 ق م
يتوجب على الراغب باالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 
اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70496 العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
اعالن بالن�شر لالنذار العديل

 رقم )150576/2022(
املنذر/احمد حميد ال�شيبه

�شد املنذر اليه/�شركة مار�شاال للخدمات الفنيه �س.ذ.م.م
املو�شوع انذار قانوين بف�شخ العقد املوؤرخ يف 2022/3/29

والزام ب�شداد مبلغ وقدره 42.500 درهم والتعوي�س بقيمه 20.000 درهم والفوائد القانونيه بناء عليه 
مت انذاركم بهذا االنذار للتنبيه واالن��ذار مبا يلي:اوال:ف�شخ العقد املربم بيننا بتاريخ:2022/0/29 - 
ثانيا:ننذركم ب�شداد مبلغ وقدره 42.500 درهم نتيجه عدم التزامكم بتنفيذ العقد وعدم ت�شليم امل�شروع 
املنا�شب  والتعوي�س  �شهور  ارب��ع  مل��دة  امل�شروع  ت�شليم  يف  وتاأخريكم  امل�شروع  مطلبات  و  للموا�شفات  وفقا 
بقيمه 20.000 درهم عما فاته من ك�شب وما حلق به من خ�شاره وا�شرار مادية ومعنويه - ثالثا:بالزام 
رابعا:ان   - التام  ال�شداد  وحتى   2022/4/2 تاريخ  من  القانونية  فوائده  للمنذر  ت��وؤدي  بان  اليها  املنذر 
باتباع  بالعقد وينبه اخريا  املاديه واملعنوية نتيجة عدم االلتزام  املنذر يتم�شك بكافة حقوقه عن اال�شرار 
�شوف  او  املتحدة  العربية  االم��ارات   - بالدولة  بها  املعمول  للقوانني  والقانونية ووفقا  العقديه  االلتزامات 
يقوم املنذر باتخاذ كافة االجراءات القانونية والق�شائية ل�شمان كافة احلقوق املاديه واملعنوية للمنذر مع 
حتميلكم كافة الر�شوم الق�شائيه واتعاب املحاماة يف خالل خم�س ايام من تاريخ ا�شتالم االنذار مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االخرى ، بكل حتفظ واحرتام .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
اعالن بالن�شر

 رقم )2022/150543(
املنذر:الطاير للهند�شة �س.ذ.م.م - بوكالة املحامي يو�شف ال�شهالوي

املنذر اليها:برايت فيوت�شر ووتر تكنولوجي �س و ح
مبوجب االنذار رقم 2022/1/226089 انذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي فانه 
امل�شتحقة واملرت�شدة بذمتها  املبالغ  اليها ب�شداد  املنذر  املنذرة على  ومبوجب هذا االن��ذار تنبه 
الفا  واربعون  43.306 ثالثة  االن��ذار بقيمة اجمالية وقدرها  وال��واردة ب�شدر هذا  وال��واردة 
وثالثمائة و�شتة درهما اماراتيا - باال�شافة اىل الفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق 
وحتى متام ال�شداد وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ علمها بالن�شر بهذا االنذار واال �شن�شطر 
اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة اللزامها ب�شداد املبلغ املذكور اعاله باال�شافة اىل 
الفائدة القانونية ف�شال عن احلجز على كافة اموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد 
العلني باال�شافة اىل حتميلها م�شوؤولية التعوي�س عن كافة اال�شرار املادية واالدبية التي حلقت 

باملنذرة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الوطنية  املنتخبات  جلنة  و�شعت 
االإمارات  باحتاد  الفنية  وال�����ش��وؤون 
ل����ك����رة ال�����ق�����دم ت���������ش����وراً وا����ش���ح���اً 
ا�شتعداداً  االأول  الوطني  للمنتخب 
االإقليمية  البطوالت  يف  للم�شاركة 
اأبرزها دورة كاأ�س  والقارية املقبلة، 
امل���ق���ررة يف �شهر  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
غرب  احت��اد  وبطولة  املقبل،  يناير 
اآ���ش��ي��ا ل��ل��رج��ال ���ش��ه��ر م���ار����س، اإىل 
 2023 اآ�شيا  كاأ�س  نهائيات  جانب 

.
ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع اللجنة 
اأحمد  حميد  برئا�شة  االأول  اأم�����س 
احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الطاير 
وبح�شور  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س  ال���ك���رة، 
ال���ن���اب���ودة نائب  ���ش��ع��ي��د  ����ش���وي���دان 
رئي�س اللجنة، واأحمد عبدالرحمن 
الطنيجي وعبداهلل �شامل بن طوق 
ع�����ش��وي ال��ل��ج��ن��ة، وع��م��ر ي���ربودي 

ال�شوؤون  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
فهد  ح�����ش��ان  و  وامل��ن��ت��خ��ب��ات  الفنية 

رئي�س ق�شم دعم املنتخبات .
اإع���داد  ب��رن��ام��ج  اللجنة  واع��ت��م��دت 
لبطوالت  االأول  الوطني  املنتخب 
خليجي 25  وغرب اآ�شيا، ونهائيات 
من  ال���ت���ي   ،2023 اآ����ش���ي���ا  ك����اأ�����س 
امل��ق��رر االإع���الن ع��ن م��ك��ان وموعد 
املقبل  اأك��ت��وب��ر   17 ي���وم  اإق��ام��ت��ه��ا 
جميع  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  اأك�����دت  ح��ي��ث   ،
واملباريات  واملع�شكرات  امل�����ش��ارك��ات 
تاأتي  امل��ن��ت��خ��ب  ���ش��ي��خ��و���ش��ه��ا  ال��ت��ي 
للبطولة  االأمثل  التح�شري  بهدف 
ال���ق���اري���ة، ك���اأ����س اآ����ش���ي���ا، ال���ت���ي تعد 
الهدف االأ�شا�شي الحتاد كرة القدم، 
اخلليج  ب��ط��ول��ت��ي  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

وغرب اآ�شيا .
االأبي�س  اإع���داد  برنامج  و�شينطلق 
ب�����دءاً م���ن ���ش��ه��ر ���ش��ب��ت��م��رب احلايل 

النم�شا  يف  خارجي  مع�شكر  باإقامة 
يخو�س   27 اإىل   17 م��ن  للفرتة 
وديتني  م���ب���ارات���ني  امل��ن��ت��خ��ب  ف��ي��ه 
يوم  ب��ارغ��واي  منتخب  م��ع  االأوىل 
منتخب فنزويال  مع  والثانية   23
املحطة  ���ش��ت��ك��ون  ف��ي��م��ا   ،  27 ي���وم 
الثانية مبع�شكر داخلي يف العا�شمة 
اإىل   13 م����ن  ل���ل���ف���رتة  اأب����وظ����ب����ي 
و�شيخو�س   ، املقبل  نوفمرب   19
وديتني  م��ب��ارات��ني  املنتخب  خالله 
اأم���ام منتخب االأرج��ن��ت��ني ي��وم 16 

ومنتخب كازخ�شتان يوم 19 .
 6 اإىل  امل��ق��ب��ل  26 دي�����ش��م��رب  وم���ن 
املنتخب يف  �شيدخل   2023 يناير 
مع�شكر حت�شريي لبطولة خليجي 
التي �شتقام للفرتة من 6 اإىل   25
19 يناير 2023 ، بعدها �شيكون 
لبطولة  تاأهباً  اآخ��ر  هناك مع�شكر  
 20 اآ�شيا، وذل��ك للفرتة من  غرب 

مار�س اإىل 2 اإبريل 2023 ، فيما 
فرتة  خ��الل  جتمع  ه��ن��اك  �شيكون 
 15 اإىل  م��اي��و   28 م���ن  ال�����ش��ي��ف 

يونيو ا�شتعداداً لكاأ�س اآ�شيا .
بالتن�شيق  ال���ل���ج���ن���ة  وو�����ش����ع����ت 
للمنتخب  ال���ف���ن���ي  اجل�����ه�����از  م�����ع 
ب��ق��ي��ادة رودول���ف���و اأرواب���اري���ن���ا عدة 
���ش��ي��ن��اري��وه��ات يف ح���ال ح����دوث اأي 
بالروزنامة  خ��ا���ش��ة  م�����ش��ت��ج��دات 

ومواعيد البطوالت .
ويف اإطار اخلطة امل�شتقبلية لتطوير 
قطاع املنتخبات الوطنية وال�شوؤون 
ال��ف��ن��ي��ة مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى م����ع روؤي�����ة 
وا�شرتاتيجية احتاد الكرة 2038، 
مار�شيل  ال���ه���ول���ن���دي  ت��ع��ي��ني  مت 
لوكا�شني مديراً فنياً الحتاد الكرة 
يتمتع  التي  الكبرية  للخربة  نظراً 
بها من خ��الل عمله يف االحتادين 
ال��ه��ول��ن��دي واالأمل�����اين ل��ك��رة القدم 

ون���ادي اآر���ش��ن��ال االإجن��ل��ي��زي ونادي 
ال��ن�����ش��ر ون����ادي ه��وف��ن��ي��ام االأمل����اين، 
اإىل جانب عمله كخبري يف االحتاد 
، كما مت تعيني مواطنه   االأوروب���ي 
الإدارة  مديراً  فيلدي  دي  فان  تاكو 

ال�شوؤون الفنية واملنتخبات .
وا���ش��ت��ع��ر���س االج��ت��م��اع اأي�����ش��اً اآخر 
مب�شاركة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��ح�����ش��ريات 
الت�شفيات  يف  ل��ل�����ش��ب��اب  منتخبنا 

اآ�شيا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 
قريغ�شتان  يف  امل����ق����ررة  ل��ل�����ش��ب��اب 
برنامج  وك��ذل��ك  اجل����اري،  ال�شهر 
اإعداد منتخب النا�شئني للت�شفيات 
امل��وؤه��ل��ة اإىل ك��اأ���س اآ���ش��ي��ا امل��ق��ررة يف 
يف   ، املقبل  اأك��ت��وب��ر  ب�شهر  ج��اك��رت��ا 
حني مت ا�شتعرا�س واعتماد برنامج 
�شبتمرب  ل�شهر  االأومل���ب���ي  املنتخب 
اإقامة  �شي�شهد  وال�����ذي  اجل������اري، 

مباراتني  وخ���و����س  داخ���ل���ي  جت��م��ع 
املنتخبات  اأح�������د  اأم��������ام  ودي����ت����ني 
اخلليجية، وذلك بالتزامن مع اأيام 

الفيفا .
وحر�س رئي�س واأع�شاء اللجنة على 
لل�شباب  منتخبنا  م��ب��اراة  متابعة 
اأوزبك�شتان  منتخب  اأم����ام  ال��ودي��ة 
يف م���ل���ع���ب ذي�������اب ع�����وان�����ه، وال���ت���ي 
ان��ت��ه��ت ب��ف��وز م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ب��ه��دف يف 

التوجه  قبل  الودية  التجارب  اآخ��ر 
يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ق���ريغ�������ش���ت���ان  اإىل 
واأع�شاء  رئي�س  وح��ث   ، الت�شفيات 
املناف�شة   ع��ل��ى  ال��الع��ب��ني  ال��ل��ج��ن��ة 
اإىل  املوؤهلة  البطاقات  اح��دى  على 
بالدور  االإ�شادة  ، كما مت  النهائيات 
بقيادة  الفني  اجل��ه��از  يلعبه  ال��ذي 
املدرب الوطني في�شل الطاهري يف 
حت�شري املنتخب لهذه الت�شفيات .

املقبلة  للبطوالت  ا�شتعدادا  الوطني  املنتخب  برنامج  • اعتماد 
الهولندي مار�شيل لوكا�شني مديرًا فنيًا الحتاد الكرة • تعيني 

وفنزويال واالأرجنتني وكازخ�شتان وديًا بارغواي  يواجه  • االأبي�س 

جلنة املنتخبات الوطنية تعقد اجتماعها برئا�سة حميد الطاير

•• دبي-وام:

الوطني  منتخبنا  �شباحة  ال�شحي  ع��ب��داهلل  م��رية  اأح����رزت 
حتت  الفرا�شة  �شباق  يف  الربونزية  وامليدالية  الثالث  املركز 
للفئات  امل��اء  الألعاب  االأوىل  العربية  البطولة  يف  �شنة   15

العمرية، واملقامة حاليا بالقاهرة.
يف  الوطني  ملنتخبنا  ميدالية  اأول  ال�شحي،  م��رية  وح�شدت 

البطولة، التي ت�شتمر حتى 14 �شبتمرب اجلاري.
يف  عكا�شة  ���ش��ارة  زميلتها  ب��رف��ق��ة  ال�شحي  م���رية  وت�����ش��ارك 
منتخب  �شباحني   6 مي��ث��ل  فيما  ال��ف��ت��ي��ات،  ف��ئ��ة  مناف�شات 

االإمارات يف فئة ال�شباب.
ويرتاأ�س بعثة منتخبنا الوطني يف البطولة عبداهلل الوهيبي 
لل�شباحة،  االإم���ارات  احت��اد  االأع��م��ال يف  ت�شيري  رئي�س جلنة 

وت�شم البعثة املدربني مروان حافظ وطالل العلي.

مع  غ��داً  البطولة  يف  م�شاركته  الوطني  منتخبنا  ويختتم 
املاء  كرة  مناف�شات  تبداأ  وبعدها  ال�شباحة،  مناف�شات  انتهاء 

والغو�س، والتي مل ي�شارك منتخبنا يف مناف�شاتهما.
ال�شحي الأول  اأن حتقيق م��رية  امل��درب م��روان حافظ  واأك��د 
ك��ب��ري ومناف�شة قوية،  ب��ع��د جم��ه��ود  م��ي��دال��ي��ة ع��رب��ي��ة ج���اء 
يف  اال�شتمرار  على  �شتحفزها  امليدالية  هذه  اأن  اإىل  م�شريا 

التدريب والظهور ب�شكل اأف�شل يف البطوالت املقبلة.

مرية ال�سحي حترز اأول ميدالية لالإمارات 
يف »عربية« ال�سباحة

•• اأبوظبي -الفجر

اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(  اأبوظبي الريا�شي و�شركة برتول   ك�شف جمل�س 
 17 امل��ق��ررة  الرابعة  بن�شخته  اأبوظبي  اأدن���وك  مل��اراث��ون  اجل��دي��د  امل�شار  ع��ن 
دي�شمرب القادم، والذي مير مبجموعٍة من اأبرز معامل العا�شمة اأبوظبي على 
امتداد 42.2 كيلومرتاً. يف ظل توقعاٍت مب�شاركة قيا�شية للمت�شابقني، حيث 

�شيتناف�س نحو 20 األف مت�شابق �شمن امل�شار اجلديد.
االأربعاء مبقر  االأول  اأم�س  ال��ذي عقد �شباح  ال�شحفي  املوؤمتر  جاء ذلك يف 
العام  االأم���ني  ال��ع��واين  ع���ارف حمد  �شعادة  اأدن���وك الأع��م��ال، بح�شور  م��رك��ز 
دائرة  مدير  النا�شري  �شلطان  �شيف  الدكتور  الريا�شي،   اأبوظبي  ملجل�س 
اأبوظبي،  �شرطة  ممثل  اخلاطري  حممد  املقدم  اأدن���وك،  يف  الب�شرية  امل��وارد 
املهند�س حمد العفيفي مدير اإدارة احلركة املرورية يف مركز النقل املتكامل، 
لوكا اأونوفريو ممثل �شركة اآر �شي ا�س للريا�شة والفعاليات، وعدد من ممثلي 

رعاة احلدث وو�شائل االإعالم.
ومن املقرر اأن ينطلق املاراثون الذي تبلغ جمموع جوائزه املالية 303 األف 
اأ�شهر  من  مبجموعٍة  بعدها  ليمر  الأدن���وك،  الرئي�شي  املقر  اأم��ام  من  دوالر 
زايد  ال�شيخ  وج��ام��ع  البطني  وق�شر  العهد  ويل  دي���وان  م��ن  املدينة،  معامل 
الكبري، مروراً بق�شر احل�شن واملركز التجاري العاملي اأبوظبي، وو�شواًل اإىل 

خط النهاية عند جممع اأدنوك، يف املوقع الذي �شيحت�شن قرية ال�شباق. 
اأبوظبي،  اأدن���وك  م��اراث��ون  يف  م�شافة  االأق�شر  ال�شباقات  يف  امل�شاركون  اأم��ا 
�شيخو�شون ال�شباق من اأمام ني�شن تاورز مول على كورني�س اأبوظبي و�شواًل 
10 كيلومرت عند  اإىل �شارع املر�شى، فيما ُتختتم مناف�شات ماراثون مل�شافة 

جممع اأدنوك.
وك�شف جمل�س اأبوظبي الريا�شي عن قمي�س �شباق ماراثون اأدنوك اأبوظبي، 
الريا�شية  التجارية  العالمة  نايكي،  �شركة  من  اجل��ودة  عالية  بخ�شائ�س 
املاراثون  امل�شاركون والعداوؤون على قم�شان  العامل، حيث يح�شل  االأب��رز يف 

ب�شفة جمانية مقدمة من عالمة نايكي.
ال�شنوية  املجتمعية  الفعاليات  اإىل  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  يف  االإ���ش��ارة  متت  كما 
التتابع، مب�شارات متنوعة  وم��اراث��ون  امل��اراث��ون  �شباقي  ت�شم  التي  مل��اراث��ون، 
من  جمموعة  ع��ن  ف�شاًل  كيلومرت،  و10  و5   2.5 ب��ني  ت���رتاوح  وممتعة 
االإ�شافات اجلديدة التي جاءت ان�شجاماً مع مقرتحات امل�شاركني يف ا�شتبيان 

نا".  يهمُّ "�شوتكم 
وتعليقاً ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة م���اراث���ون اأدن����وك اأب��وظ��ب��ي جن��اح��ات��ه وو���ش��ول��ه اإىل 
العام  االأم��ني  ال��ع��واين،  ع��ارف حمد  �شعادة  ق��ال  العام،  ه��ذا  الرابعة  الن�شخة 
ملجل�س اأبوظبي الريا�شي: "حر�شنا على اإ�شافة تعديالت جديدة على نظام 
تنظيم  ل�شمان  امل�شاركني  خمتلف  الآراء  �شامل  ا�شتبيان  على  بناًء  امل��اراث��ون 

الن�شخ  حققته  الذي  الالفت  واالإقبال  للنجاح  وا�شتمراراً  ا�شتثنائية  فعالية 
ال�شابقة، حيث باتت من اأبرز الفعاليات على اأجندة دولة االإمارات الريا�شية 
ومدينة اأبوظبي على وجه خا�س. وكلنا ثقة باأن هذه االإجراءات �شتثمر عن 

ن�شخة متميزة تلّبي تطلعات خمتلف اأفراد املجتمع كما عّودناهم دائما".
املاراثون  باعتباره  ال�شباق  من  العام  هذا  ُن�شخة  ت�شتقطب  اأن  املتوقع  ومن 
األ��ف م�شارك. مما ي�شكل  الكامل الوحيد يف دول��ة االإم���ارات، الأك��رث من 20 
اأكرث  م�شاركة  �شهدت  والتي  املا�شي،  العام  ن�شخة  عن   65% بن�شبة  زي��ادة 
من 12 األف مت�شابق من خمتلف االأعمار والفئات، باالإ�شافة اإىل نخبة من 

الريا�شيني العامليني. 
بدورهم اأّكد م�شوؤولني من �شرطة اأبوظبي ومركز النقل املتكامل على مزايا 
امل�شار اجلديد، بينما �شلط رئي�س الفعاليات الكربى يف ار �شي ا�س �شبورت�س 
اأند اإيفنت�س لوكا اأونوفريو ال�شوء على التح�شينات اجلديدة على ال�شباق، مبا 
ذلك ال�شل�شلة اجلديدة ُكلياً من ال�شباقات، التي توفر فر�شاً مثالية للتدريب 
وتوؤكد على اأهمية دمج االأن�شطة الريا�شية يف روتني احلياة اليومية لتعزيز 

احل�ّس الريا�شي املجتمعي.
جمتمعية  �شباقات  ث��الث��ة  �شل�شلة  �شمن  االأول  ال�شباق  اأن  ذك���ره  اجل��دي��ر 
مفتوحة اأمام امل�شاركني من جميع االأعمار واجلن�شيات، قد انطلق 3 �شبتمرب 
1 و3 و5  اأبوظبي، و�شمل ثالثة �شباقات مل�شافات  اجل��اري داخل يا�س مول 

كيلومرت. على ي�شت�شيف �شتاد هزاع بن زايد يف مدينة العني اجلولة الثانية 
بتاريخ 8 اأكتوبر املقبل، والتي �شيخو�شها املت�شابقني يف الهواء الطلق �شمن 

ثالثة �شباقات مل�شافات 3 و5 و10 كيلومرتات.
 بينما ُتقام اجلولة الثالثة واالأخرية من �شل�شلة ال�شباقات املجتمعية يوم 5 
نوفمرب القادم، قبل ما يزيد عن �شهر من انطالق ماراثون اأدنوك اأبوظبي، 
حيث توفر فر�شة امل�شاركة يف ثالث �شباقات مل�شافات 3 و5 و10 كيلومرت، 
اإىل جانب اإمكانية امل�شاركة يف �شباق ن�شف املاراثون مل�شافة 21.09 كيلومرتاً 

يف حلبة مر�شى يا�س ال�شهرية.
ومن جانبه، قال الدكتور �شيف �شلطان النا�شري، مدير دائرة املوارد الب�شرية 
يف اأدنوك، ُقبيل الك�شف عن القمي�س الر�شمي للماراثون واملخ�ش�س الإمارة 
"نرتّقب  للفعالية:  الرئي�شي  ال��راع��ي  نايكي،  �شركة  ت�شميم  م��ن  اأبوظبي 
ن�شخة رفيعة امل�شتوى بف�شل التعديالت اجلديدة التي مت اإجراوؤها، و�شيكون 
امل�شاركون من خمتلف املجتمعات يف اأبوظبي و�شائر دولة االإمارات على موعد 

مع جتربة ماراثون جديدة قل نظريها".
ماراثون  من  املرتقبة  الن�شخة  نحو  وثقة  بحما�س  "من�شي  بقوله:  واختتم 
اأدنوك اأبوظبي يف دي�شمرب املقبل بف�شل حر�شنا على ا�شتبيان اآراء ومالحظات 
املحلي  للمجتمع  ا�شتثنائية  جتربٍة  توفري  ل�شمان  املعنية  املجتمعات  جميع 

وجميع امل�شاركني، املتوقع و�شول عددهم اإىل 20 األف مت�شابق". 

•• نيويورك-وام:

بعد مباراة حققت رقما قيا�شيا جديدا يف تاريخ البطولة، اأفلت 
العب التن�س االإ�شباين كارلو�س األكاراز امل�شنف الرابع عامليا من 
ميدوز"،  "فال�شينج  املفتوحة  اأمريكا  بطولة  يف  املفاجاآت  قطار 
وتاأهل للدور ن�شف النهائي بالبطولة للمرة االأوىل يف م�شريته 

الريا�شية.
يانيك  االإي��ط��ايل  على  للبطولة  الثالث  امل�شنف  األ��ك��اراز  وتغلب 
�شيرن امل�شنف ال�11 للبطولة 6-3 و6-7 و6-7 و7-5 و3-6 

لي�شق طريقه ب�شعوبة اإىل ن�شف النهائي.
ثاين  دقيقة  و15  �شاعات   5 ا�شتغرقت  التي  امل��ب��اراة،  واأ�شبحت 

اأطول املباريات يف تاريخ بطولة فال�شينج ميدوز.

وعزز األكاراز بهذا الفوز فر�شه يف انتزاع �شدارة الت�شنيف العاملي 
ملحرتيف التن�س يف ن�شخته اجلديدة املرتقبة يوم االثنني املقبل.

العب  اأ���ش��غ��ر  �شي�شبح  ه���ذا،  عاما" يف   19" األ��ك��اراز  جن��ح  واإذا 
يت�شدر الت�شنيف العاملي ملحرتيف التن�س.

و�شمن األكاراز ر�شميا من خالل هذا الفوز التاأهل اإىل البطولة 
اخلتامية ملو�شم بطوالت املحرتفني "نهائي الدوري العاملي".

وهذه هي املرة االأوىل التي ي�شل فيها األكاراز اإىل ن�شف النهائي 
ال��ك��ربى، حيث كان  "جراند �شالم" االأرب����ع  ب��ط��والت  م��ن  ب���اأي 
الثمانية  البطوالت هو بلوغ دور  اإجن��از �شابق له يف هذه  اأف�شل 
يف فال�شينج ميدوز املو�شم املا�شي ثم يف فرن�شا املفتوحة "روالن 

جارو�س" باملو�شم احلايل.
فران�شيز  االأمريكي  مع  اليوم  النهائي  ن�شف  يف  األكاراز  ويلتقي 

وال��ذي حقق مفاجاأة جديدة يف  22 للبطولة،  امل�شنف  تيافوي 
امل�شنف  روبليف  اأن��دري  الرو�شي  على  وتغلب  احلالية  الن�شخة 

التا�شع للبطولة 7-6 و7-6 و4-6 .
وكان تيافوي فجر مفاجاأة من العيار الثقيل يف دور ال�16 بتغلبه 

على االإ�شباين رافاييل نادال امل�شنف الثاين للبطولة.
ويف مناف�شات فردي ال�شيدات، وا�شلت البولندية اإيجا �شواتيك 
امل�شنفة االأوىل للبطولة تقدمها وتاأهلت لن�شف النهائي بالفوز 
على االأمريكية جي�شيكا بيجوال امل�شنفة الثامنة للبطولة 3-6 

و6-7.
وتلتقي �شواتيك يف ن�شف النهائي مع البيالرو�شية اآرينا �شابالينكا 
امل�شنفة ال�شاد�شة للبطولة، والتي تغلبت على الت�شيكية كارولينا 

بلي�شكوفا امل�شنفة 22 للبطولة 6-1 و6-7.

ان�شجامًا مع تطلعات امل�شاركني 

ماراثون اأدنوك اأبوظبي 2022 يك�سف عن م�سار ال�سباق بحّلته اجلديدة 

األكاراز يفلت من مفاجاآت اأمريكا املفتوحة للتن�س 
ويتاأهل لن�سف النهائي بعد مواجهة ماراثونية
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الفجر الريا�ضي

 8 9-9 وغ��دا ال�شبت   يخو�س ج��ودو االإم���ارات اليوم اجلمعة  
واال�شبال �شمن مناف�شات  النا�شئني  فئة  مباريات على م�شتوى 
واالأ�شبال  وال��ن��ا���ش��ئ��ات  ال��ن��ا���ش��ئ��ني  الأن���دي���ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
�شيافة  يف  اأم�����س  مبارياتها  انطلقت  التي   ، للجودو  وال��رباع��م 
االحتاد التون�شي للجودو ، وذلك بقاعة راد�س املتعددة الفعاليات 
باإ�شراف  احل���ايل،  �شبتمرب   12 حتى  ت�شتمر  وال��ت��ي   ، بتون�س 
 523 ،منهم  �شخ�شا   775 مب�شاركة  للجودو  العربي  االحت��اد 
العبا والعبة  يتقدمهم اأبطال االأندية التون�شية وعددهم 300 
18 ن��اد من  23 ن��ادي��ا م��ن تون�س ، بجانب  الع��ب والع��ب��ة م��ن 
،وفريقني  الكويت  من  اندية  و3  م�شر  من  اأندية  و5  اجلزائر 

من االإمارات وليبيا ونادى واحد من كل من دولة قطر ، �شوريا 
، واليمن .

ال��ي��وم وغ���دا ال�شبت ظ��ه��ور ج���ودو االم����ارات من  وت�شهد ج��ول��ة 
بفئتي  ي�شارك  ال��ذي  ال�شارقة  ن��ادي  االم��ل وفريق  خ��الل فريق 
مبقر  اأم�س  ج��رت  التي  القرعة  �شوء  على  واال�شبال  النا�شئني 
االمل  فريق  نا�شئ  يواجه  حيث  بتون�س،  امل�شاركة  الوفود  اإقامة 
منت�شر  اجلزائري  لقاء  من  الفائز  ال�شام�شي  حميد  االماراتي 
علوان والليبي عبداهلل جيلمور .. ويلعب العبنا يزن مر�شد مع 
ال�شعايل  عبداهلل  حممد  الالعب  اما  بجاوي،  �شربي  التون�شي 
فينتظر الفائز من مباراة التون�شي فرا�س بن ن�شيب واجلزائري 

حممد وائل.. ويلعب العبنا حمد الها�شمي مع الفائز من مباراة 
الكويتي �شلطان اخلالدي والتون�شي وائل ال�شعيدي.

را�شد  الالعب  بلقاء  �شتبداأ  والتي  ال�شارقة،  فريق  مباريات  اما 
حممد الهي مع التون�شي ريان الغزواين، ويلعب حميد خمي�س 
مع الفائز من مباراة الكويتي طاهر القالف والتون�شي حممد 
العياري، ويلعب خالد وليد خمي�س مع االأردين الرباء البول�شي 
التون�شي مهدي طيب  الفائز من لقاء  ومانع عبد الرحمن مع 
ت�شم  ال�شارقة  نادي  بعثة  بان  يذكر  واجلزائري فاحت مريجة.. 
بجانب الالعبني امل�شاركني اليوم من�شور جمعة وعبداهلل طاهر 

واالإداري عمار اليافعي واملدرب اأن�س الدخيلي.

وغدا اليوم  بتون�س  العربية  البطولة  يف  الإمارات  جلودو  مباريات   8

•• اأبوظبي-وام: 

للجوجيت�شو  االآ���ش��ي��وي  االحت���اد  وق��ع 
واالحت�����اد ال��ت��اي��الن��دي ات��ف��اق��ي��ة بني 
ال����ط����رف����ني ي���ت���م مب���وج���ب���ه���ا اإر�����ش����اء 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة ال��ن�����ش��خ��ة ال�����ش��اب��ع��ة من 
الكبار  ل��ف��ئ��ة  االآ����ش���ي���وي���ة  ال���ب���ط���ول���ة 
على  تايالند،  دول��ة  على  للمنتخبات 
خالل  ب��ان��ك��وك  العا�شمة  يف  ت��ق��ام  اأن 
فرباير   28 اإىل   24 م���ن  ال���ف���رتة 
2023. جاء ذلك خالل يف االجتماع 
التي  اأبوظبي  العا�شمة  الذي عقد يف 
االآ�شيوي،  االحت�����اد  م��ق��ر  ت�شت�شيف 
الها�شمي  عبداملنعم  �شعادة  بح�شور 
رئي�س االحتادين االإماراتي واالآ�شيوي 
االحت������اد  ل���رئ���ي�������س  االأول  ال����ن����ائ����ب 
اأمني  ال�شام�شي  علي  وفهد  ال���دويل، 
ع��ام االحت���اد االآ���ش��ي��وي، وممثلني عن 
االحتاد التايالندي بقيادة جان جاي 

�شوك�شوان رئي�س االحتاد.
عام  اأم��ني  ال�شام�شي  علي  فهد  واأك���د 

االحت��ادي��ن االإم���ارات���ي واالآ���ش��ي��وي اأن 
مبوافقة  ح��ظ��ي  ال���ت���اي���الن���دي  امل���ل���ف 

االحت����اد  اإدارة  جم��ل�����س  يف  االأغ��ل��ب��ي��ة 
االآ�شيوي، وتفوق على امللفات االأخرى 

الراغبة يف اال�شت�شافة الأنه يوفر كل 
مقومات النجاح للبطولة، مبا يف ذلك 
والفنادق،  احل��ك��وم��ي،  ال��دع��م  وثيقة 
والنقل  التدريب،  وقاعات  وال�شاالت 
ب��ط��والت االحت���اد  واأن  وامل���وا����ش���الت، 
اأ�شبحت  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  االآ�����ش����ي����وي 
حتظى بتناف�س كبري على ا�شت�شافتها 
وتنظيمها بعد اأن انت�شرت اللعبة ب�شكل 
ال�شنوات  االآ�شيوية يف  القارة  الفت يف 
ا�شرتاتيجية  بف�شل  االأخ��رية،  الع�شر 
اأطلقها  التي  وتطويرها  اللعبة  ن�شر 
�شعادة عبداملنعم الها�شمي منذ توليه 
عدد  ك����ان  ح��ي��ث   ،2014 يف  امل��ه��م��ة 
ال�����دول امل��ع��ت��م��دة ح��ي��ن��ه��ا يف االحت����اد 
اأ�شبحت  فيما  دول����ة،   12 اال���ش��ي��وي 
دول���ة يف احلقبة   35 م��ن  اأك���رث  االآن 

االإماراتية.
االإمارات  "حتر�س  ال�شام�شي:  وق��ال 
االحتادين  م��ق��ري  ت�شت�شيف  ال��ت��ي 

االآ�شيوي والدويل على تطوير اللعبة 
اآ���ش��ي��ا وال���ع���امل م��ن خ���الل تطبيق  يف 
التنظيم  ودع������م  ال�����ربام�����ج،  اأف�������ش���ل 
االح������رتايف ل��ل��ب��ط��والت، وي�����ش��ه��د كل 
هناك  اأن  ال��ع��امل  يف  اللعبة  مم��ار���ش��ي 
تاأهيل  للعبة يف جم��االت  نوعية  نقلة 
وتنظيم  وحكام،  مدربني  من  الكوادر 
باأعلى  ال��ق��اري��ة وال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��والت 
اعتمدتها  ال����ت����ي  اجل��������ودة  م���ع���اي���ري 

املحلية والدولية  مل�شابقاتها  االإم��ارات 
واأ���ش��ب��ح��ت من��وذج��ا ي��ح��ت��ذى ب��ه على 
نف�س  يف  والعاملية،  القارية  امل�شتويات 
الوقت الذي تقدم فيه االإمارات اأغلى 
يف  االأوىل  باملراكز  للفائزين  اجلوائز 
البطوالت، واأ�شحاب املراكز االأوىل يف 

الت�شنيف ال�شنوي".
ال�شابعة  للن�شخة  "بالن�شبة  واأ�شاف: 
من البطولة االآ�شيوية التي �شتقام يف 

بانكوك، نحن على ثقة من جناحها، 
بامللف،  املتوفرة  املعطيات  �شوء  على 
و���ش��وف ن��ك��ون ع��ل��ى ت��وا���ش��ل م�شتمر 
اال�شتعدادات  لكافة  دقيقة  ومتابعة 
انطالقها،  م���وع���د  ح��ت��ى  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 
لتايالند  و���ش��ب��ق  امل��ن��اف�����ش��ات،  وخ���الل 
البطوالت  من  الكثري  ا�شت�شافت  اأن 
ال���ق���اري���ة ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و وجن���ح���ت يف 

تنظيمها".

•• اأبوظبي-وام:

تعود جمددا عجلة ال�شباقات الرتاثية لنادي اأبوظبي للريا�شات البحرية 
للدوران، بعد فرتة توقف يف اأ�شهر ال�شيف، واأعلن النادي عن تنظيم �شباق 
17 �شبتمرب  املوافق  ال�شبت  يوم  22 قدماً  ال�شراعية فئة  يا�س للمحامل 

اجلاري.
يوم اخلمي�س  اإغالقه  يتم  اأن  على  ال�شباق  الت�شجيل يف  باب  النادي  وفتح 
كبرياً  اإقباال  ال�شباق  ي�شهد  اأن  املتوقع  ..وم��ن  �شبتمرب   15 املوافق  املقبل 
على امل�شاركة بعد فرتة الراحة التي جتاوزت الثالثة اأ�شهر، خا�شة اأن هذا 

ال�شباق الذي يعنى بفئة ال�شباب.

الأ�شحاب  قيمة  مالية  جوائز  البحرية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  ور�شد 
املراكز االأوىل امل�شاركني يف ال�شباق، بهدف حتفيزهم وغر�س حب الرتاث 

يف نفو�شهم.
البحرية  ال�شباقات  اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي  عتيق  م��اج��د  اأع���رب  جهته  م��ن 
عجلة  ب��ع��ودة  البالغة  �شعادته  ع��ن  البحرية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  يف 

ال�شباقات للدوران مرة اأخرى، وقال: "ن�شعر ب�شغف كبري لعودة ال�شباقات 
جمددا، ونتوقع اأن ي�شهد ال�شباق اإقباال كبرياً من جانب ال�شباب، وبالن�شبة 
للنادي واللجنة املنظمة فقد مت اإعداد العدة وجتهيز كل االأمور بالتن�شيق 
النجاح يف خمتلف  رواف��د  اأهم  باعتبارهم  والرعاة،  ال�شركاء  والتعاون مع 

الفعاليات".

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

اليوم اجلمعة اجلولة  تنطلق م�شاء 
اأدن�������وك  دوري  مل�������ش���اب���ق���ة  ال���ث���ان���ي���ة 
م��واج��ه��ات مثرية   4 ب���  للمحرتفني 
امل�شائية  الفرتة  يف  مباراتني  بواقع 
االأوىل وتنطلق يف ال�شاد�شة اإال ربعاً 
التي  الثانية  الفرتة  يف  ومباراتني   ،

تنطلق يف الثامنة والن�شف.
االأوىل  ال����ف����رتة  م����ب����ارات����ي  ���ش��م��ن 
�شيفه  خ��ورف��ك��ان  ف��ري��ق  ي�شت�شيف 
بن حممد  �شقر  ا�شتاد  يف  اجل��زي��رة 
ن�شور  ي�����ش��ع��ى  ح���ي���ث   ، ال���ق���ا����ش���م���ي 
�شقوطهم  ل���ت���ع���وي�������س  خ����ورف����ك����ان 
ب��ه��دف نظيف  يف ملعب  ب��اخل�����ش��ارة 
ال�شاخمة على يدي فريق بني يا�س 
ال��ت��ي مل  يف م��ب��اراة اجل��ول��ة االأوىل 
عبدالعزيز  امل��درب  اأبناء  فيها  يظهر 

توقعته  ال�����ذي  ب��ال�����ش��ك��ل  ال���ع���ن���ربي 
جماهري خورفكان.

وباملقابل  يدخل اجلزيرة اإىل املباراة 
وال��ث��ن��ائ��ي��ة يف  االأول  ال���ف���وز  ب��ن�����ش��وة 
بقدم  ال��ف��ج��رية  دب��ا  ال�شيف  م��رم��ي 
التاريخي  االماراتي  ال��دوري  هداف 

علي مبخوت وح�شد اأول 3 نقاط.
اأر�شية  وع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ت  ن��ف�����س  ويف 
فريق  ي�شت�شيف  كلباء  احت��اد  ا�شتاد 
مباراة  يف  ال��و���ش��ل  �شيفه  البطائح 
بن�شوة  االأر�������س  اأ����ش���ح���اب  ي��دخ��ل��ه��ا 
ظهورهم  يف  ح��ق��ق��وه  ال����ذي  ال���ف���وز 
االأول يف دوري املحرتفني على منور 
كلباء بثنائية نظيفة يف نف�س امللعب  
الثالث يف  نقاطهم  اأوىل  وح�شدهم 

دوري اأدنوك للمحرتفني.
ال�شيف  ي�شعى  االآخ���ر  اجل��ان��ب  ويف 
الو�شالوي للظهور اجليد يف املباراة 

امتداداً لالأداء القوي الذي ظهر به 
الوحدة  �شيفهم  اأم���ام  زعبيل  فهود 

2-2  اإال  ، و رغ���م ال��ت��ع��ادل م��ع��ه ب��� 
�شعيدة  ك��ان��ت  ال��و���ش��ل  ج��م��اه��ري  اأن 

الباهر  وال���ظ���ه���ور  ف��ري��ق��ه��ا  ب�������اأداء 
لنجومه الكبار عموري وعلي �شالح 

فابيو  وع���ودة   ، اوليفريا  وجلبريتو 
الفريق  ه��ديف  اأح���د  وت�شجيله  ليما 

يف املباراة.
تنطلق  ال���ت���ي  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ف���رتة  ويف 
م��ب��ارات��ي��ه��ا يف ال��ث��ام��ن��ة وال��ن�����ش��ف ، 
ي�شت�شيف فريق ال�شارقة �شيفه بني 
ي��ا���س يف م��واج��ه��ة روم��ان��ي��ة خال�شة 
ح���ي���ث ي�����ش��ع��ى امل���خ�������ش���رم اوالري������و 
�شكة  ال�����ش��ري يف  مل��وا���ش��ل��ة  ك���وزم���ني 
االنت�شارات لتعزيز موقفه ور�شيده 
واملهم   االأول  الفوز  بعد  النقاط  من 
الذي حققه امللك على �شباب االأهلي 

بثنائية نظيفة يف اجلولة ال�شابقة.
وب��امل��ق��اب��ل ي��وؤك��د  ال���روم���اين الثاين 
يا�س يف  بني  م��درب  اي�شايال  دان��ي��ال 
اإدراكهم  على  ال�شحفية  ت�شريحاته 
يف  خا�شة  ال�شارقة  م�شيفهم  لقوة 
العودة  على  عازمون  ولكنهم  ملعبه 

من  امل���رج���وة   االإي��ج��اب��ي��ة  بالنتيجة 
االمارة البا�شمة.

والن�شف   الثامنة  توقيت  نف�س  ويف 
ي�شت�شيف فريق دبا الفجرية  �شيفه 
االأوىل  امل����ب����اراة  يف  االأه����ل����ي  ���ش��ب��اب 
ا����ش���ت���اده اجل���دي���د بعد  ل��ل��ف��ري��ق يف 
اأع��م��ال االن�����ش��اءات ، لي�شع  اك��ت��م��ال 
بذلك نادي دبا الفجرية حداً ملرحلة 
ا�شتاد  يف  ب��ع��ي��داً   اللعب  م��ن  طويلة 
الفريق  م����درب  و���ش��ع��ى   ، ال��ف��ج��رية 
النف�شية  اجل��وان��ب  تعزيز  يف  زوران 
�شفحة  ل���ط���ي  ال����ف����ري����ق  وت���ه���ي���ئ���ة 
اخل�شارة  يف اجلولة االأوىل على يد 
ا�شتاد  يف  مبخوت  بثنائية  اجل��زي��رة 

حممد بن زايد بالعا�شمة اأبوظبي.
ويف اأروقة فريق �شباب االأهلي ، عمل 
مدربه ليوناردو جارمي على معاجلة 
ال��ت��ي �شاحبت  وت�����ش��وي��ب االأخ���ط���اء 

اجلانب  يف  خ���ا����ش���ة  ال���ف���ري���ق  اأداء 
االأوىل  اخل�����ش��ارة  وكلفته  ال��دف��اع��ي 
ال�شيف  ب��ث��ن��ائ��ي��ة م���ن  ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه 
الربتغايل  وي����وؤك����د    ، ال�������ش���رق���اوي 
الظهور  على  عزمهم  على  املخ�شرم 
النواخذة  القوي والعودة من ملعب 

بالنقاط الثالث كاملة.

ختام اجلولة 
ُت��خ��ت��ت��م اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م�����ش��اء غد 
ال�����ش��ب��ت ب��ث��الث م��واج��ه��ات م��ث��رية ، 
الظفرة  العني �شيفه  ي�شتقبل  حيث 
، ويحل  زاي�����د  ب���ن  ه�����زاع  ا����ش���ت���اد  يف 
الن�شر يف  على فريق  عجمان �شيفاً 
اجلولة  وُت��خ��ت��ت��م   ، م��ك��ت��وم  اآل  قلعة 
مب��واج��ه��ة ال���وح���دة و���ش��ي��ف��ه احتاد 
بالعا�شمة  نهيان  اآل  ا�شتاد  يف  كلباء 

اأبوظبي.

»اآ�شيوي اجلوجيت�شو« يوقع اتفاقية اإقامة البطولة ال�شابعة لفئة الكبار يف تايالند

ال�سام�سي: ملف بانكوك يوفر كل موؤهالت النجاح التنظيمي للبطولة القارية

�سباق يا�س للمحامل ال�سراعية 22 قدما 17 �سبتمرب اجلاري يف اأبوظبي

للمحرتفني  اأدنوك  لدوري  الثانية  اجلولة  انطالق  يف  نارية  مواجهات   4
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بعد قرابة ثالثة اأ�شهر من مناف�شته على رباعية تاريخية، يجد ليفربول نف�شه يف موقف حرج للغاية بعدما ازدادت 
حمنه بتلقيه االأربعاء هزمية مذلة على اأر�س نابويل االإيطايل 1-4 يف م�شتهل م�شواره يف م�شابقة دوري اأبطال 

اأوروبا التي و�شل اىل مباراتها النهائية املو�شم املا�شي.
اأرماندو مارادونا"  "دييغو  وك�شفت الهزمية التي مني بها فريق املدرب االأملاين يورغن كلوب على ملعب 
يف اجلولة االأوىل من مناف�شات املجموعة االأوىل، حجم امل�شكلة التي يواجهها "احلمر" يف م�شتهل هذا 

املو�شم.
وامل�شاألة ال تتعلق فقط باخلروج خا�شراً للمرة الثالثة توالياً من معقل نابويل وح�شب، بل اأن الفريق 

قابع يف املركز ال�شابع يف الدوري املمتاز بعد 6 مراحل.
اأق��ول االأمور  "اأحتاج اىل الوقت لكي  ومل ي�شاأ كلوب التعمق يف حتليل االأزم��ة التي مير بها الفريق، قائاًل 

ال�شحيحة، لكن الو�شع لي�س وا�شحاً االآن 100 باملئة".
وكانت هزمية االأربعاء االأكرب لليفربول قارياً منذ اخل�شارة يف الدور الثاين لكاأ�س االأندية االأوروبية البطلة 

اأمام مناف�شه احلايل يف املجموعة اأياك�س اأم�شرتدام الهولندي 1-5 عام 1966.
اأثقل لو مل ينقذ احلار�س الربازيلي  "احلمر" من اجلنوب االإيطايل بهزمية  اأن يعود  اإمكانية  وكانت هناك 
األي�شون بيكر ركلة جزاء للنيجريي فيكتور اأو�شيمهن يف ال�شوط االأول الذي اأنهاه �شاحب االأر�س متقدماً 

قبل اأن ي�شيف رابعاً يف م�شتهل الثاين. -3�شفر 
ومل يفز فريق كلوب �شوى مبباراتني من اأ�شل �شبع خا�شها هذا املو�شم حملياً وقارياً يف �شل�شلة 

ت�شمنت اخل�شارة اأمام غرميه مان�ش�شرت يونايتد 2-1.
من  ام��ت��داداً  بل  وح�شب  املو�شم  ه��ذا  لي�س  البطيئة  البداية  م�شكلة  "احلمر" من  ويعاين 
املو�شم املا�شي، اإذ مل يكن �شاحب هدف التقدم �شوى مرة واحدة يف اآخر 14 مباراة يف 
جميع امل�شابقات. وقال كلوب يف ت�شريح ل�شبكة "بي تي �شبورت" الربيطانية "يبدو 
اأنه يتعني علينا اإعادة انتاج اأنف�شنا"، اأي ا�شتعادة ما كان عليه الفريق املو�شم املا�شي، 
"هناك افتقاد للكثري من االأ�شياء. اجلزء املمتع )�شاخراً( هو اأننا بحاجة  م�شيفاً 
اىل القيام بذلك يف منت�شف مو�شم الدوري االإنكليزي املمتاز وحملة دوري اأبطال 

اأوروبا".
وتابع "بعد ثالثة اأيام �شنلعب �شد وولفز )ولفرهامبتون يف الدوري املمتاز(، 
ومن املوؤكد اأنهم ال ي�شتطيعون التوقف عن ال�شحك بعدما �شاهدوا مباراة 
الليلة ويعتقدون اأنها اللحظة املثالية )ال�شقاط فريقه(. لو كنت مكانهم، 
لفعلت االأمر ذاته وقلت اإنها اللحظة املثالية، لكن علينا اأن نحاول اإيجاد 

توليفة كي نكون اأف�شل يف كل �شيء".
ال يوجد الكثري من الوقت اأمام كلوب الإيجاد حلول يف ظل ما ينتظره 
االأ�شبوع املقبل اأمام اأياك�س يف "اأنفيلد" وبعدها على ملعب ت�شل�شي يف 
ب�شبب  التوقف  مع  ال�شعداء  بع�س  يتنف�س  اأن  قبل  املحلي،  ال���دوري 

نافذة املباريات الدولية.
واأقر املدرب االأملاين "اأننا ال نعمل كفريق. نحن ال نلعب ب�شكل جيد 
مبا فيه الكفاية. هذا وا�شح، هذا جلي واجلميع يراه. نحن نلعب يف 
اأقوى دوري يف العامل ولدينا جمموعة قوية يف دوري اأبطال اأوروبا، 

لكن هذه هي املهمة التي علينا التعامل معها".
"اإنها  بالقول  الفريق،  يف  اأح��د  على  اللوم  القاء  االأمل���اين  ورف�س 
تق�شي  وظيفتي  االأم��ر.  يف  للتفكري  وقت  اىل  اأحتاج  م�شوؤوليتي. 

بايجاد احللول وعلينا اإعادة �شبط اأنف�شنا والبدء من جديد".
وتعر�س كلوب ل�شل�شلة من االإ�شابات التي طالت عنا�شر موؤثرة 
يف الفريق، و�شي�شعر ببع�س االرتياح مل�شاركة الكامريوين جويل 
يف  جوتا  ديوغو  والربتغايل  األكانتارا  تياغو  واالإ�شباين  ماتيب 

ال�شوط الثاين.
لكن الظهري االأي�شر اال�شكتلندي اأندي روبرت�شون قال اإن الفريق 
االفتتاح  تلقى هدف  بعدما  االأ�شا�شيات  اىل  يعود  اأن  باأكمله يجب 

للمرة اخلام�شة يف �شبع مباريات هذا املو�شم.
واأقر "نحن نرتك م�شاحات �شا�شعة. ال ميكنك القدوم اىل مكان مثل 
هذا )ملعب نابويل( واأال تغلق امل�شاحات. عندما تكون فريقاً ي�شغط 

وتخطئ، فاأنت بحاجة اىل �شخ�س يرك�س ملحاولة م�شاندة زميله".
وتابع "لكن يف كثري من املرات انطلقوا )نابويل( بهجمات �شريعة وكان 
وت�شببوا يف م�شاكل  العمق من خلفنا  للدخول يف  لديهم م�شاحات كبرية 
اأو  لقلبي الدفاع لدينا بعدما وجدا نف�شيهما يف مواجهة اثنني �شد اثنني 

اثنني �شد ثالثة".
اأوروب��ا، ال ميكنك الدفاع  اأبطال  "بعيداً عن ملعبك يف مباراة بدوري  و�شدد 

بهذه الطريقة. علينا اأن نعود اىل االأ�شا�شيات واأن نغلق امل�شاحات".

•• اأبوظبي-وام: 

الفرق  د�شنت  قيا�شية ومميزة،  اأرق��ام  وع��دة  االأه���داف  واف��رة من  بح�شيلة 
يف  املجموعات  دور  فعاليات  ال��ق��دم  لكرة  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  امل�شاركة 
الكروية واملناف�شة  باملتعة  االإث��ارة، تنبئ مبو�شم حافل  البطولة بكثري من 

القوية على اللقب وكذلك على اجلوائز الفردية للبطولة.
املا�شيني،  اليومني  مدار  على  االأوىل  اجلولة  �شهدتها  مباراة   16 وخالل 
انتهت 15 مباراة بالفوز مقابل تعادل واحد فقط، و�شجلت الفرق امل�شاركة 
للمباراة  ه��دف   3.06 مبتو�شط  م��ب��اراة   16 يف  ه��دف��ا   49 البطولة  يف 

الواحدة.
اأك��رث من العب جنح  وك��ان املهاجمون هم جنوم هذه اجلولة التي �شهدت 
انفرد  واإن  مبكرا  الهدافني  �شباق  لي�شتعل  االأق��ل  على  هدفني  ت�شجيل  يف 
يف  املجموعات  دور  ه��دايف  قائمة  ب�شدارة  ليفاندوف�شكي  روب��رت  البولندي 

هذه الن�شخة مع نهاية مباريات هذه اجلولة.
املجموعة  اأن  اإىل  ت�شري  التوقعات  معظم  كانت  اجلولة،  ه��ذه  بداية  وقبل 
 3 "احلديدية" �شتكون االأكرث قوة، وجذبا لالهتمام نظرا لوقوع  الثالثة 
اأبطال �شابقني -بر�شلونة االإ�شباين - انرت ميالن االإيطايل - بايرن ميونخ 
االأمل��اين/ يف هذه املجموعة، ولكن العديد من املجموعات االأخ��رى قدمت 

قدرا كبريا من االإثارة واملناف�شة القوية خالل هذه اجلولة.
وا�شتهل ريال مدريد االإ�شباين رحلة الدفاع عن لقبه بفوز كبري خارج ملعبه 
على �شيلتيك االأ�شكتلندي، من خالل ثالثية نظيفة جاءت كلها يف ال�شوط 
الثاين بعد انتهاء االأول بالتعادل ال�شلبي. واحتل ريال مدريد املركز الثاين 
باملجموعة بفارق االأهداف امل�شجلة خلف �شاختار دونيت�شك االأوكراين الذي 

فاز على م�شيفه اليبزج االأملاين 1-4.

الكرواتي لوكا مودريت�س مكانا يف  املباراة �شاحبه  الثاين يف  الهدف  ومنح 
و362  عاما  �شجل االأرقام القيا�شية للبطولة حيث اأ�شبح اأكرب العب"36 
االأ�شطورة  اأح���رز  اأن  منذ  البطولة  يف  م��دري��د  ل��ري��ال  ه��دف��ا  يوما" ي��ح��رز 
ال�38  1965 وهو يف  املجري فرينك بو�شكا�س هدفا للفريق يف �شبتمرب 

من عمره.
ووا�شل املهاجم الرنويجي اإيرلنج هاالند ترك ب�شماته القوية يف اخلطوات 
االأوىل له مع مان�ش�شرت �شيتي االإجنليزي، و�شجل هدفني يف اأوىل مبارياته 
االأوروبية مع الفريق ليقوده اإىل الفوز الكبري 4-0 على م�شيفه اأ�شبيلية 
بورو�شيا  اأم����ام  االأه�����داف  ب��ف��ارق  ال�شابعة  امل��ج��م��وع��ة  و����ش���دارة  االإ���ش��ب��اين 

دورمتوند االأملاين، الذي فاز 3-0 على كوبنهاجن الدمناركي.
ورفع هاالند ر�شيده اإىل 25 هدفا يف 20 مباراة بدوري االأبطال متفوقا 
هذا  �شجل  ال��ذي  ني�شتلروي  ف��ان  رود  ال�شابق  الهولندي  النجم  على  بهذا 

العدد يف اأول 30 مباراة له بالبطولة.
البطولة  ت��اري��خ  يف  الر�شيد  ل��ه��ذا  ي�شل  الع��ب  اأ�شغر  ه��االن��د  اأ�شبح  كما 
متفوقا على الفرن�شي كيليان مبابي بفارق 33 يوما، ح�شبما اأفاد االحتاد 

االأوروبي /يويفا/ .
و�شجل كليان مبابي يف هذه اجلولة ثنائية اأي�شا وخرج برقم قيا�شي جديد 
 1-2 للفوز  الثنائية  بهذه  الفرن�شي  �شا جريمان  باري�س  قاد فريقه  حيث 
على يوفنتو�س يف املجموعة الثامنة، واأ�شبح اأ�شغر العب "23 عاما و260 
يوما" ي�شل حلاجز ال�35 هدفا يف دوري االأبطال متفوقا على االأرجنتيني 

ليونيل مي�شي ب�47 يوما.
ليفاندوف�شكي  البولندي  خطف  ومبابي،  ه��االن��د  م��ن  ك��ل  ثنائية  وب��رغ��م 
الكثري من االأ�شواء يف هذه اجلولة حيث د�شن �شجل اأهدافه االأوروبية مع 
فريقه اجلديد بر�شلونة االإ�شباين بثالثية /هاتريك/، قاد بها الفريق للفوز 

على فيكتوريا بلزن الت�شيكي 5-1 يف املجموعة احلديدية التي �شهدت فوز 
فريقه ال�شابق بايرن ميونخ على م�شيفه انرت ميالن االإيطايل 0-2 .

بنزميا  ك��رمي  الفرن�شي  مع  اال�شتباك  الفوز،  بهذا  ليفاندوف�شكي،  وف�س 
على املركز الثالث بقائمة اأبرز الهدافني يف تاريخ دوري االأبطال حيث رفع 
86 هدفا لبنزميا، فيما ال يزال الربتغايل  89 هدفا مقابل  اإىل  ر�شيده 
كري�شتيانو رونالدو يف �شدارة القائمة بر�شيد 140 هدفا بفارق 15 هدفا 

اأمام مي�شي مهاجم باري�س �شان جريمان الفرن�شي.
واأ�شبح الهاتريك الذي �شجله ليفاندوف�شكي م�شاء اأم�س االأول االأربعاء هو 

الثالث له من بني اآخر 5 ثالثيات /هاتريك/ يف تاريخ البطولة.
ويف املباراة االأخرى باملجموعة، مدد بايرن ميونيخ �شجل انت�شاراته املتتالية 
ب��دوري االأبطال، وتغلب على انرت ميالن يف عقر  يف اجل��والت االفتتاحية 
داره ليكون الفوز التا�شع ع�شر على التوايل لبايرن يف اجلوالت االفتتاحية 

لدوري االأبطال.
ك��ل منهما يف ت�شجيل  اآخ��ري��ن جن��ح  اأم�����س الع��ب��ني  و�شهدت نف�س اجل��ول��ة 

هدفني وهما بيرت زيلن�شكي العب نابويل وري�شارلي�شون جنم توتنهام.
ليفربول  على   1-4 كبري  ل��ف��وز  االإي��ط��ايل  ن��اب��ويل  ف��ري��ق  زيلن�شكي  وق���اد 
الهولندي  اأياك�س  فوز  اأي�شا  �شهدت  التي  االأوىل  املجموعة  يف  االإجنليزي 

على رينجرز اال�شكتلندي برباعية نظيفة.
هزمية  ج��اءت  حيث  احل���ايل،  املو�شم  يف  ليفربول  حمنة  ن��اب��ويل  و�شاعف 
اأيام قليلة من  ليفربول يف افتتاح م�شريته باملو�شم االأوروب��ي اجلديد بعد 
 6 م��ن  نقاط   9 عند  ر�شيده  جمد  وال���ذي  اإي��ف��رت��ون،  م��ع  ال�شلبي  تعادله 

مباريات خا�شها يف الدوري االإجنليزي هذا املو�شم.
ومتثل الهزمية �شدمة قوية لليفربول الذي مل ي�شبق له اأن خ�شر برباعية 
يف اأي مباراة بدور املجموعات على مدار م�شاركاته بدوري االأبطال االأوروبي، 

كما تعترب الهزمية جر�س اإنذار اآخر للفريق الذي احتل املركز الثاين بكل 
من الدوري االإجنليزي ودوري االأبطال يف املو�شم املا�شي.

وب��رغ��م م�����ش��ارك��ة ه����اري ك��ني ع��ل��ى م����دار امل���ب���اراة، ك���ان زم��ي��ل��ه الربازيلي 
ال�شوط  يف  �شجلها  التي  بالثنائية  االأ���ش��واء  خطف  من  هو  ري�شارلي�شون 
النق�س  م�شتغال  الفرن�شي  مار�شيليا  على  للفوز  توتنهام  بها  وق��اد  الثاين 
ال�شوط  بداية  يف  مبيمبا  �شان�شيل  طرد  بعد  مار�شيليا  �شفوف  يف  العددي 

الثاين.
وحققت مباراة اأتلتيكو مدريد االإ�شباين مع بورتو الربتغايل حدثا فريدا 
يف تاريخ دوري االأبطال حيث اأ�شبحت اأول مباراة يف تاريخ البطولة ت�شهد 
3 اأهداف يف الوقت بدل ال�شائع للقاء وثاين مباراة فقط يف تاريخ البطولة 
التي  امل��ب��اري��ات  ا�شتبعاد  م��ع  بعدها  وم��ا   90 الدقيقة  اأه���داف يف   3 ت�شهد 

امتدت لوقت اإ�شايف.
اأتلتيكو تقدم يف  وكانت املباراة على و�شك االنتهاء بالتعادل ال�شلبي، ولكن 
بورتو بهدف من ركلة  تعادل  ال�شائع ثم  الوقت بدل  االأوىل من  الدقيقة 
اأنطوان  اأن يحرز  ال�شاد�شة من الوقت بدل ال�شائع قبل  جزاء يف الدقيقة 
بدل  الوقت  من   11 الدقيقة  يف  مدريد  الأتلتيكو  الفوز  ه��دف  جريزمان 

ال�شائع.
نف�س  بني  كانت  امل�شابه  ال�شيناريو  �شهدت  التي  ال�شابقة  املباراة  اأن  واملثري 
الفريقني اأي�شا يف دي�شمرب املا�شي بدور املجموعات للبطولة املو�شم املا�شي، 

ولكن على ملعب بورتو وانتهت بفوز اأتلتيكو 1-3.
وكان املدرب االأملاين توما�س توخيل هو اأبرز �شحايا هذه اجلولة حيث ف�شخ 
دينامو زغرب  اأم��ام   1-0 الفريق  بعد هزمية  التعاقد معه  ت�شيل�شي  نادي 
الكرواتي يف املجموعة اخلام�شة، التي �شهدت اأي�شا تعادل ميالن االإيطايل 

مع ريد بول �شالزبورج النم�شاوي 1-1.

دوري اأبطال اأوروبا.. اأرقام قيا�سية و49 هدفا ح�سيلة اجلولة الأوىل

نابويل يزيد ال�سغط على كلوب

•• اأبو ظبي-وام:

تعاون،  اتفاقية  اأم�س  للمالكمة  وال�شربي  االإماراتي  االحت��ادان  وقع 
وتو�شيع  البطوالت،  يف  وامل�شاركة  واملع�شكرات  اخل��ربات  تبادل  بهدف 
واالرتقاء  امل�����ش��ت��وي��ات،  ك��اف��ة  على  املقبلة  ال��ف��رتة  ال�����ش��راك��ة يف  ن��ط��اق 

مب�شتوى اللعبة يف كل من البلدين.
للمالكمة،  االإم��ارات  احتاد  رئي�س  العتيبة  اأن�س  االتفاقية  على  ووقع 
ونظريه ال�شربي نيناد بروفوكانني، خالل موؤمتر �شحفي عقد ام�س 

مبقر احتاد االإمارات للمالكمة يف مدينة زايد الريا�شية باأبوظبي.
وتهدف االتفاقية اإىل اال�شتفادة من العالقات الوطيدة بني االإمارات 
و�شربيا خلدمة املجال الريا�شي واالرتقاء مب�شتوى املالكمني يف كل 
مالكمي  ب��ني  امل�شرتكة  االإع���داد  مع�شكرات  طريق  ع��ن  البلدين  م��ن 
البطوالت  يف  وال�شربي  االإم��ارات��ي  املنتخبني  وم�شاركة  ال��دول��ت��ني، 

ال���دول���ي���ة ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ك���ل م��ن��ه��م��ا، وت���ب���ادل اخل�����ربات ع��ل��ى كافة 
االأ�شعدة.

وقال اأن�س العتيبة رئي�س احتاد االإمارات للمالكمة، يف ت�شريحات اإىل 
املالكمني  خلدمة  تهدف  "االتفاقية   :" " وام  االإم���ارات  اأنباء  وكالة 
واإتاحة الفر�شة اأمامهم ملمار�شة هذه الريا�شة يف اأجواء م�شجعة من 
خالل اال�شتفادة من العالقات الوطيدة بني البلدين واخلربة الهائلة 

ل�شربيا يف هذه الريا�شة".
منت�شف  يف  �شربيا  اإىل  �شي�شافر  االإم��ارات��ي  املنتخب  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
نوفمرب املقبل الإقامة مع�شكر تدريبي ملدة اأ�شبوعني، ويتبعه مع�شكر 
تدريبي للمنتخب ال�شربي يف االإم��ارات على اأن ت�شهد الفرتة املقبلة 

بطولة كبرية ي�شارك فيها الفريقان".
وعما اإذا كانت االتفاقية قا�شرة على تبادل اخلربات واملع�شكرات على 
م�شتوى املالكمني، اأكد العتيبة اأنها تت�شمن اأي�شا توفري فر�س اإقامة 

دورات �شقل وتاأهيل للحكام واملدربني.
وقال: "التعاون مع املميزين اأ�شا�س النجاح ..ونتطلع دائما لال�شتفادة 
م��ن جت���ارب االآخ��ري��ن، وه��و م��ا ظ��ه��رت نتائجه على م���دار ال�شنوات 
والعاملية،  القارية  البطوالت  يف  امليداليات  ح�شد  خالل  من  املا�شية 
ومن خالل هذه االتفاقية اليوم ن�شعى لتحقيق املزيد من النجاح على 

كافة امل�شتويات".
اأم���ني ع���ام االحت����اد اإىل اأن احت���اد االإم����ارات  واأ����ش���ار ح�شن احل��م��ادي 

لرتجمة  وي�شعى  ال�شربي  نظريه  مع  التعاون  ه��ذا  يثمن  للمالكمة 
مثمرة لهذه االتفاقية على اأر�س الواقع.

وجمل�س  للريا�شة  ال��ع��ام  الهيئة  م��ن  ل��ك��ل  ال�شكر  احل��م��ادي  ووج���ه 
يف  املالكمة  لريا�شة  الداعمني  االأوملبية  واللجنة  الريا�شي  اأبوظبي 
الدولة، موؤكدا اأن م�شتقبل اللعبة بخري يف االإمارات، خ�شو�شا يف ظل 

ظهور عدد كبري من املواهب على م�شتوى البنني والبنات.
�شعادته  للعبة عن  ال�شربي  نيناد بروفوكانني رئي�س االحتاد  واأع��رب 
بهذه االتفاقية التي تتيح فر�شة جيدة للتعاون مع االحتاد االإماراتي 
وتبلور عالقات ال�شداقة بني البلدين من خالل عمل م�شرتك ومثمر 

يف جمال الريا�شة مبا يخدم اللعبة.
املنتخب االإماراتي يف �شربيا منت�شف نوفمرب  اأن مع�شكر  اإىل  واأ�شار 
املقبل ميثل خطوة اأوىل يف اإطار هذه االتفاقية، و�شتتبعها العديد من 

اخلطوات للتعاون بني االحتادين.

احتاد املالكمة يوقع اتفاقية تعاون مع نظريه ال�سربي

غريزمان  ان��ط��وان  الفرن�شي  ال��ب��دي��ل  امل��ه��اج��م  �شجل 
على  اال���ش��ب��اين  م��دري��د  اأتلتيكو  لفريقه  ال��ف��وز  ه��دف 
�شيفه بورتو الربتغايل املنقو�س عددياً بنتيجة 1-2، 
الثالثة  االه���داف  ت�شجيل  �شهدت  جنونية  م��ب��اراة  يف 
ال�شائع،  ب��دل  الوقت  من  االأخ��رية  الع�شر  الدقائق  يف 
دوري  مل�شابقة  الثانية  املجموعة  مناف�شات  م�شتهل  يف 

اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
و�شّكل طرد مهاجم بورتو االإيراين مهدي طارمي اثر 
�شقوطه  ادع��ى  بعدما  الثانية  ال�شفراء  البطاقة  نيله 

اللقاء. منعطف  داخل منطقة اجلزاء )81(، 
امل��ع��ار م��ن بر�شلونة للمو�شم  ك��ان غ��ري��زم��ان  وك��ع��ادت��ه 
�شيميوين  دييغو  م��درب��ه  يعاين  وال���ذي  توالياً  ال��ث��اين 
ال�شراكه على خلفية عدم دفع جزاء تفعيل بند انتقاله 
الفوري )دخل يف الدقيقة 60 بداًل من �شاوول نيغي�س(، 
راأ�شية خدعت  الفوز ب�شربة  املوعد ف�شجل هدف  على 

احلار�س ديوغو كو�شتا يف الدقيقة 11+90.
وكان نادي العا�شمة افتتح الت�شجيل يف الدقيقة االوىل 
من الوقت املحت�شب بدل ال�شائع لل�شوط الثاين عرب 
مدافعه البديل ماريو هريمو�شو )حّل بداًل من املهاجم 
األفارو موراتا(، قبل اأن يت�شبب بعد خم�شة دقائق بركلة 
ج����زاء اث���ر مل�����ش��ه ال��ك��رة داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة ن��ف��ذه��ا بنجاح 
ي��د احلار�س  مل�شت  ال��ك��رة  اأن  ب��رغ��م  اأوري���ب���ي  م��ات��ي��و���س 

ال�شلوفيني يان اأوبالك )6+90(.
ومير اأتلتيكو ببداية مو�شم متوا�شعة، اذ حقق فوزين 
مقابل تعادل اأمام ريال �شو�شييداد 1-1 وخ�شارة على 

اأر�شه اأمام فياريال �شفر2- يف "ال ليغا".
امل�شابقة  "كولت�شونريو�س" يف  النجاح حليف  ومل يكن 
القارية االأم اذ خرج من ربع النهائي املو�شم املا�شي اأمام 
مان�ش�شرت �شيتي االنكليزي، وقبلها من دور املجموعات 

يف املوا�شم االأربعة.
ومل تكن حال بورتو الذي بلغ ربع نهائي عام 2021، 

اأف�����ش��ل، اذ خ���رج ب�����دوره يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي م���ن دور 
اإىل  ليتاأهل  جمموعته،  يف  ثالثاً  بحلوله  املجموعات 
م�شابقة الدوري االأوروبي "يوروبا ليغ"التي خرج منها 

يف ثمن النهائي.
ومل يجِر �شيميوين اأي تعديالت جذرية على ت�شكيلته، 
اأوب��الك بني اخل�شبات الثالث عقب  مع بقاء احلار�س 
ومواطنه  ليمار  توما  والفرن�شي  لياقته،  حول  �شكوك 
باملهاجمني  دفع  فيما  البدالء،  مقاعد  على  غريزمان 
األ��ف��ارو م��ورات��ا وال��ربت��غ��ايل ج���واو فيليك�س ال���ذي عاد 
اأن��خ��ل كوريا  ب���داًل م��ن��ه االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  واخ��رج��ه ليحل 

.)71(
يف  العا�شمة  ن��ادي  ف�شل  ال��ك��رة،  على  ا�شتحواذه  برغم 
من  ال��رغ��م  ع��ل��ى  االأّول  ال�����ش��وط  يف  الت�شجيل  اف��ت��ت��اح 
ح�شول فيليك�س على عدة فر�س ال انه ا�شطدم بعناد 
بورتو  �شدد  ح��ني  يف  بيبي،  مواطنه  املخ�شرم  امل��داف��ع 
البداية مع  دقيقة من �شافرة   13 بعد  االوىل  للمرة 

كرة من اأوتافيو من 20 مرتاً مرت قوف املرمى.
اإال  كوكي،  بف�شل  الت�شجيل  افتتح  ان��ه  اأتلتيكو  اعتقد 
البديل  على  الت�شلل  ب��داع��ي  ال��ه��دف  األ��غ��ى  احل��ك��م  ان 
و�شول  حلظة   )50( ب��ول  دي  رودري��غ��و  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

الكرة اإليه على الرواق االأمين قبل متريرها.
االأخرية  ال��دق��ائ��ق  يف  ال��ع��ددي  تفوقه  اأتلتيكو  وت��رج��م 
اأن ت�شهد  بعد طرد مهاجم بورتو طارمي )81(، قبل 
الدقائق الع�شر االأخرية جنوناً كروياً اأ�شفر عن ثالثة 

اأهداف.
و�شمن املجموعة ذاتها، فاز كلوب بروج البلجيكي على 
�شيفه باير ليفركوزن االملاين -1�شفر، �شجله العاجي 

اأباكار �شيال )42(.
و�شجل ليفركوزن هدفاً عرب مهاجمه الت�شيكي باتريك 
تاه  ج��ون��ث��ان  على  الت�شلل  ب��داع��ي  احل��ك��م  األ��غ��اه  �شيك 

.)74(

غريزمان يقود اأتلتيكو لفوز 
قاتل يف 10 دقائق جنونية 



وفاة هندي اأرعبته قردة �سر�سة
غا�شباً،  ق���رداً   30 م��ن  لهجوم  تعر�س  بعدما  هندي  م���زارع  ت��ويف 

اأ�شقطه من فوق �شطح منزله اأثناء حماولته الهرب منها.
وكان هوريالل فوق منزله م�شاء 30 اأغ�شط�س -اآب عندما هاجمته 
من  �شقط  الهجوم،  من  الفرار  حماولة  واأثناء  الغا�شبة.  القردة 

ال�شطح، ونقله اجلريان اإىل امل�شت�شفى لكن االأطباء اأعلنوا وفاته.
القردة. على  "مات هوريالل ب�شبب  اأق��ارب ال�شحية:  اأحد  و قال 
ت�شتهدف  ق��رد   100 م��ن  اأك���رث  ه��ن��اك  �شيئاً.  تفعل  اأن  احل��ك��وم��ة 

منازلنا وحما�شيلنا كل يوم".
الهند،  يف  العنيفة  القردة  زادت هجمات  التقارير،  الأح��دث  ووفقاً 
كولكاتا  يف  �شخ�شاً   50 م��ن  اأك��رث  اأ�شيب  -ح��زي��ران،  يونيو  ففي 
ت�شببت  ق��رى. ومنذ يوليو -مت��وز  ث��الث  ال��ق��ردة  عندما هاجمت 

هجمات اأخرى يف ثالث وفيات.
ذراعي  م��ن  ال��ق��ردة  اختطفته  ي��ول��ي��و-مت��وز   15 يف  ر�شيع  وت���ويف 
30 يوليو  وال��ده،واأل��ق��ت به من ف��وق �شطح منزل يف باريلي. ويف 
-متوز ، هاجم قرد امراأة توفيت بعد اأ�شبوعني، ح�شب "ديلي ميل" 

الربيطانية.

كلبة تر�سع 4 اأ�سبال من النمور
انت�شر فيديو عرب مواقع التوا�شل االجتماعي التقطت م�شاهده 
"جريمن  ن��وع  م��ن  كلبة  تظهر  م��اري��وب��ول،  ح��ي��وان��ات  حديقة  يف 

�شيربد" وهي تر�شع 4 اأ�شبال من النمور حديثي الوالدة.
وح�شب املعلومات، فقد اأجنبت اأنثى منر اأربعة اأ�شبال لكنها رف�شت 

تربيتهم. فتولت الكلبة دور االأم.

ينجو من مت�ساح قطع ذراعه
يف  مت�شاح  من  قاتل  هجوم  اإىل  م��ريدا،  اإيريك  االأمريكي  تعر�س 
والية فلوريدا االأمريكية، لكنه متكن من النجاة باأعجوبة لريوي 

ق�شته.
ووفًقا ملوقع "�شي بي اإ�س نيوز" االأمريكي، كان هناك ما ال يقل عن 

6 من هجمات التم�شاح هذا املو�شم حول منطقة خليج تامبا.
وقال اإريك، اإنه �شاع يف الغابة خالل رحلة تخييم بالقرب من نهر 
قرر  اأخ��رًيا،  البحرية  وجد  وعندما  فلوريدا،  غرب  جنوب  مياكا، 

ال�شباحة بداًل من التجول على اأمل اأن ي�شل للمخيم اأ�شرع.
وقال مريدا: "مل يكن قرار ال�شباحة القرار االأذكى الذي ميكن اأن 
يتخذه رجل من فلوريدا، فبمجرد اأن نظرت اإىل االأعلى ووجدت 
مت�شاًحا على جانبي االأمين، حاولت ال�شباحة ب�شرعة لكنه اأم�شك 

بذراعي بالكامل وبداأ ي�شحبني الأ�شفل".
وتابع: "حاولت اأن اأقاتل من اأجل حياتي، لقد قام ب�شحبي 3 مرات 
اأق��اوم كل مرة واأ�شعد جم��دًدا، واأخ��رًيا قطع  الأ�شفل النهر وكنت 

ذراعي يف املرة الثالثة وغا�س الأ�شفل"
وذكر املوقع، اأن معاناة مريدا مل تتوقف عند هذا احلد، اإذ اأم�شى 

3 اأيام يحاول اإيجاد طريقة للخروج من الغابة.".
وتابع: بعد 3 اأيام يف الغابة، عرثت على �شياج ورجل على اجلانب 

االآخر منه، وطلبت منه امل�شاعدة بعدما قطع التم�شاح ذراعي".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بطولة اأم تنقذ طفلها من فكي منر
يف موقف بطويل، قاتلت اأم هندية منرا بيديها العاريتني، دفاعا عن ابنها البالغ من العمر 15 �شهرا.

دقيقتني  ملدة  تقاومه  كانت  بينما  عاما   25 العمر  من  �شودهاري" البالغة  "اآر�شانا  رئتي  النمر  خمالب  اخرتقت 
كاملتني.

لكن االأم التي تعي�س مع عائلتها يف قرية روهانيا القريبة من حممية للنمور يف منطقة اأوماريا، متكنت من اإنقاذ 
طفلها الر�شيع من بني فكي النمر، وخرجا معا على قيد احلياة.

ويف تفا�شيل احلادثة، �شغط النمر على الطفل وحاول غر�س فكيه يف رقبته اأثناء وقوفه مع والدته يف اأحد احلقول، 
وفقا ل�شحيفة "تاميز اأوف اإنديا".

ومتكنت اآر�شانا ب�شراخها من جمع القرويني القريبني يف املنطقة ل�شرب النمر با�شتخدام الع�شي.
ونقلت هيئة االإذاع��ة الربيطانية "بي بي �شي" عن اجلراح املدين الدكتور مي�شثي روهيال، اأن االأم والطفل ُنقال 
بعد ذلك اإىل وحدة العناية املركزة وُحقنا بحقن �شد داء الكلب. وقال طبيب ل�"بي بي �شي" الهندية اإن اجلروح 
التي اأ�شابت ج�شد الطفل لي�شت خطرية، لكن جراح االأم خطرية، حيث اأ�شيبت بثقب يف الرئة وبجروح عميقة يف 

ج�شدها، بينما مت عالج ال�شبي من اإ�شابات يف الراأ�س.
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فندق الرعب.. حيوانات حمنطة و�سور اأ�سباح
“اإي  على موقع  للبيع  معرو�شاً  قدمياً  فندقاً  بلري موريف  اكت�شف  عندما 
باي”، اعتقد باأن �شعره منا�شب وبداأ باإجراءات �شرائه، اإال اأنه اكت�شف الحقاً 

باأن هذا الفندق ذو طبيعة خميفة.
يحتوي فندق “غراند ميدواي” الذي يقع يف والية بن�شلفانيا، وكان مقراً 
�شابقاً لتعدين الفحم، على اأكرب لوح ويجا يف العامل. ويقول نزالوؤه باأنهم 
كثرياً ما ي�شمعون �شو�شاء غام�شة وي�شهدون اأطيافاً داخل الفندق الذي 

مت تزيينه بروؤو�س حيوانات حمنطة و�شور لالأ�شباح.
ويخ�شى الكثري من ال�شياح النزول يف هذا الفندق ل�شمعته املرعبة، اإال اأن 
وينتهي  خميفة.  نوم  جتربة  خلو�س  فيه  ينزلون  االأ�شخا�س  من  العديد 
املطاف بالكثري من االأ�شخا�س مبغادرة الفندق قبل انتهاء فرتة اإقامتهم 

الأ�شباب غري مربرة يف الكثري من االأحيان.
من  م�شتوحاة  حجرة  ك��ل  اأن  اإذ  خا�س  بطابع  الفندق  ن��وم  غ��رف  وتتميز 
اأجواء رعب خمتلفة، مثل غرفة م�شا�شي الدماء، وغرفة التوابيت وغرفة 
ال�شاحر التي ال ميكن دخولها اإال عن طريف خزانة كتب �شرية. احلجرة 
الديكور  تاأتي على ط��راز  املظلة، والتي  الفندق هي غرفة  االأك��رث رعباً يف 

الفيكتوري وحتتوي على دمية كبرية خميفة.
ويعترب الطابق ال�شفلي االأكرث رعباً، حيث �شرت �شائعات باأنه م�شكون من 
طفل مت قتله ودفنه فيه. وعلى �شطح الطابق الثالث تربز اأكرب لوحة ويجا 

مزخرفة يف العامل، والتي ُيعتقد باأنها ت�شتخدم ملحاولة االت�شال باملوتى.

�سورة مروعة لت�سعينية جراء ال�سم�س
ك�شفت �شورة مروعة لت�شعينية اأهمية و�شع الواقي من ال�شم�س على الوجه 

والعنق عند اخلروج حتت اأ�شعة ال�شم�س.
اأهملت حماية نف�شها من ال�شم�س،  وُتظهر ال�شورة عنق ووجه املراأة التي 
ناعماً  وجهها  جلد  ظ��ل  بينما  ال��ل��ون،  بنية  وبقع  �شديد  بت�شبغ  م�شابان 
ن�شبياً. وُن�شرت ال�شورة يف جملة االأكادميية االأوروبية لالأمرا�س اجللدية 
ا�شتخدام  اأه��م��ي��ة  على  دل��ي��اًل  ب��ال�����ش��ورة  االأط��ب��اء  وا�شت�شهد  والتنا�شلية، 

الكرميات اأو امل�شتح�شرات الواقية بانتظام.
وقال اخلرباء اإن املراأة ا�شتخدمت احلماية من ال�شم�س على وجهها اأكرث 

من 40 عاماً، ولكن لي�س على رقبتها.
اأن االأطباء يف اجلامعة  اإال  اأن �شيخوخة اجللد طبيعية اإىل حد ما،  ورغم 
التقنية يف ميونيخ باأملانيا، قالوا اإن املعاناة من خلل االأن�شجة واالأع�شاء اأمر 

طبيعي مثل املعاناة من التهاب الزائدة الدودية اأو �شرطان اجللد.
املعر�شة  املناطق  على  ال�شم�س  من  الواقي  و�شع  �شرورة  اخل��رباء  ويوؤكد 
جتارية  عالمة  يف  التعليم  مديرة  اإيفانز،  فيكتوريا  واأو�شحت  لل�شم�س. 
املبكرة  اجللد  ل�شيخوخة  عر�شة  وال�شدر  "الرقبة  اأن  بالب�شرة،  للعناية 

انخفا�س »مقلق« لعدد 
حيوانات وحيد القرن

و���ش��ف اأب����رز اأح�����زاب امل��ع��ار���ش��ة يف 
جنوب اأفريقيا االنخفا�س امل�شتمر 
يف اأعداد حيوانات وحيد القرن يف 
املحميات  كربى  بارك"،  "كروغر 
باأنه  اأفريقيا،  احليوانية يف جنوب 
"مقلق"، منتقداً �شيا�شة احلكومة 
يف جمال مكافحة ال�شيد اجلائر.

والحظ التحالف الدميقراطي يف 
من   351 فقدت  املحمية  اأن  بيان 
نهاية  منذ  القرن  وحيد  حيوانات 
يف   12 نحو  ن�شبته  ما  اأي   ،2020
احليوانات  ه��ذه  جممل  م��ن  امل��ئ��ة 
فيها، ا�شتناداً اإىل اإح�شاءات ر�شمية 

قدمت خالل اجتماع يف الربملان.
عدد  ان��خ��ف��ا���س  اإىل  ذل����ك  واأدى 
املحمية  يف  القرن  وحيد  حيوانات 

يف الوقت الراهن.
عام  ت�شم  بارك"  "كروغر  وكانت 
هذه  من  اآالف  ع�شرة  نحو   2013
"�شايف  الثدييات، بح�شب منظمة 
غري  اإنرتنا�شونال"  راي���ن���و  ذي 
احل��ك��وم��ي��ة ، مم��ا ي��ع��ن��ي ت��ال��ي��اً اأن 
م��ن ح��ي��وان��ات وحيد  امل��ئ��ة  75 يف 
القرن فيها نفقت يف اأقل من ع�شر 

�شنوات.
اآب-اأغ�شط�س  واأف��ادت احلكومة يف 
حيوانات  م���ن   259 ب����اأن  ال��ف��ائ��ت 
ال�شيد  القرن كانت �شحية  وحيد 
اجلائر خالل االأ�شهر ال�شتة االأوىل 
 69 ال�شلطات  ال�شنة. واأوقفت  من 
�شخ�شا بتهمة ال�شيد غري امل�شروع 
القرن،  وح��ي��د  ب���ق���رون  واالجت������ار 

بينهم 13 يف "كروغر بارك".

هولندا.. اأ�سخم 
مهرجان زهور يف العامل

�شبتمرب،  �شهر  مطلع  مع  ع��ام  كل 
معر�س  اأ�شخم  هولندا  حتت�شن 
خالله  تعر�س  العامل،  يف  للزهور 
اأ�شكال  كافة  م��ن  رائ��ع��ة  جمموعة 

واأنواع الزهور.
ونقلت جملة "تامي اأوت" املخت�شة 
لقطات  وال�شفر،  ال�شياحة  باأخبار 
م��ن م��ه��رج��ان ال��زه��ور ه��ذا العام، 
من  ال��ع��دي��د  تكوين  �شمل  وال���ذي 
ال���ت���ي �شنعت  ال���رائ���ع���ة  االأ����ش���ك���ال 
وتعك�س  ال����زه����ور،  م���ن  ب��ال��ك��ام��ل 
م���ه���ارة رائ���ع���ة ل��ل��م��خ��ت�����ش��ني بفن 

تن�شيق الزهور يف هولندا.
وامل���ه���رج���ان حت��ت�����ش��ن��ه ���ش��ن��وي��ا يف 
�شبتمرب،  �شهر  م��ن  االأول  االأح���د 
الهولندية،  "زوندرت"  م��دي��ن��ة 
بالتحديد،  املدينة  هذه  واختريت 
لكونها م�شقط راأ�س الفنان العاملي 

عا�شق الزهور "فان جوخ".
التي مت تنظيم  امل��رة االأوىل  وك��ان 
يف  االأ�شخم  ال��زه��ور  مهرجان  بها 
العامل بهولندا، يف عام 1936، ومت 
اليوني�شكو  قائمة  �شمن  اإدراج����ه 
ل��ل��رتاث ال��ع��امل��ي م��ن��ذ ع���ام 2012 
ا�شتمر  ع��امل��ي  اإرث  م���ن  مي��ث��ل��ه  مل���ا 

تقدميه لعقود طوال.
عددا  ي�شم  ال��ع��ادة  يف  وامل��ه��رج��ان 
ي�شل  امل�شاهدين، حيث  كبريا من 
مل�����ش��اه��دة عر�س  ع����دد احل�������ش���ور 
 50،000 اإىل  ال�����ش��خ��م  ال����زه����ور 
والعامل،  اأوروب��ا  اأنحاء  من  م�شهد 
ا�شم  عليه  يطلق  ال��ذي  واملهرجان 
Corso Zundert تقام فعالياته 
�شنويا يف يومي 4 و5 �شبتمرب من 

كل عام.

كيم كاردا�سيان ت�ستثمر يف الأ�سهم اخلا�سة 
كاردا�شيان  كيم  ال��واق��ع  تلفزيون  جنمة  و�ّشعت 
اأن�شطتها يف عامل االأعمال، اإذ دخلت قطاعاً اآخر 
الداخلية،  التجميل واملالب�س  بعد م�شتح�شرات 
باإعالنها االأربعاء اإن�شاء �شركة ”اإ�س كيه كيه واي 
بارترنز“ )SKKY Partners( لال�شتثمار يف 

االأ�شهم اخلا�شة.
ال��ت��ي اكت�شبت  ال��ن��ج��م��ة االأم��ري��ك��ي��ة  واأو���ش��ح��ت 
�شهرة وا�شعة من خالل برنامج ”كيبينغ اأب ويذ 
تويرت،  �شبكة  عرب  تغريدة  يف  كاردا�شيانز“  ذي 
املجال  ه��ذا  يف  اخلبري  م��ع  ال�شركة  اأ�ش�شت  اأن��ه��ا 

جاي �شامونز.
واأ�شافت كيم كاردا�شيان اأن والدتها كري�س جيرن 
التي كانت اأي�شاً من �شخ�شيات برنامج تلفزيون 

الواقع “ �شتكون �شريكة“ يف هذه ال�شركة.
يف  اال���ش��ت��ث��م��ار  اإىل  بارترنز“  ”�شكاي  وت�����ش��ع��ى 
واملنتجات  ”الرقمي  ومنها  القطاعات  م��ن  ع��د 
واالإعالم  االإلكرتونية  وال��ت��ج��ارة  اال�شتهالكية 
ورد  ما  بح�شب  الفخمة“،  واملنتجات  وال�شيافة 

يف من�شور على ح�شاب ال�شركة عرب اإن�شتغرام.

تختطف نف�سها لتح�سل على فدية من والدتها
اعتقلت ال�شرطة االإ�شبانية امراأة بعدما تبني اأنها زيفت 
عملية اختطافها لتح�شل على 45 األف يورو كفدية من 

والدتها مقابل اإطالق �شراحها.
تنرييفي،  ال�شرطة يف منطقة  ن�شرتها  لقطات  واأظهرت 
يقطر من  امل��زي��ف  وال���دم  العينني  وه��ي مع�شوبة  امل���راأة 
فمها، وهي تطلب من والدتها دفع فدية كبرية الإطالق 
�شراحها. ثم تتحول ال�شورة اإىل �شخ�س يرتدي مالب�س 
�شوداء وقفازات وهو مي�شك ب�شكني وي�شعها على رقبتها 

متظاهراً بتهديدها بالقتل.
على  القب�س  ال�شرطة  األقت  الفيديو،  مقطع  ن�شر  بعد 
اعرتفوا  والذين  الفتاة،  �شديق  عائلة  من  اأف��راد  اأربعة 
بتعاونهم معها للح�شول على اأموال الفدية، واأكدوا اأنها 

لي�شت املرة االأوىل التي يفعلون فيها ذلك.
يف املا�شي، ُخدعت االأم ثالث مرات و�شلمت مبالغ ُتقدر 
ب� 45 األف يورو اإىل املبتزين بعدما اأر�شلوا ر�شائل تهديد 
البنتها. وبعد ن�شر الفيديو االأخري الذي مت فيه تزييف 
اختطاف املراأة، اأبلغت االأم ال�شرطة الذين تعاونوا معها 

واألقوا القب�س على الع�شابة.
عندما اكت�شفت ال�شرطة اأن ال�شابة يف حالة ممتازة واأنها 
ال تعاين من اأي اأ�شرار، بداأت بالتحقيق معها ومع اأفراد 
العملية  ه��ذه  يف  معهم  �شريكة  باأنها  ليتبني  الع�شابة، 
مريور  �شحيفة  ن��ق��ل��ت  ح�شبما  ال�����ش��اب��ق��ة،  وال��ع��م��ل��ي��ات 

الربيطانية. 

تفاجئ الأطباء وتنجب 7 توائم
غزالة،  تدعى  م�شرية  �شيدة  حياة  غريبة  حادثة  قلبت 
رغ��م توقعات  ت����واءم،   9 ب���  بعد حملها  ع��ق��ب،  راأ���ش��ا على 

االأطباء بعدم قدرتها على االإجناب مرة اأخرى.
تقيم يف حمافظة  ع��ام��ا(،  غ��زال��ة )40  احل��ك��اي��ة  ب��داي��ة 
باالأجرة  مزارعا  يعمل  وزوجها  م�شر،  �شمايل  البحرية، 
اليومية. �شبق اأن رزقت غزالة ب�3 بنات، وبح�شب االأطباء 
فاإنها لن تنجب ثانية، وهياأت حياتها على هذا االأمر، واإذ 
فجاأة �شعرت باأعرا�س احلمل، ليلقي عليها الطبيب بهذا 
"�شكاي  ملوقع  غزالة  وقالت  اأط��ف��ال.   9 رحمها  يف  النباأ: 
نيوز عربية": "كانت �شدمة، وكاأن الدنيا توقفت بي عند 
معي�شة  �شاأدبر  وكيف  اأفعل،  ماذا  اأعلم  اللحظة، مل  هذه 

12 طفال دفعة واحدة، ولكن قدرة اهلل فوق كل �شيء".
واأ�شافت: "عر�س عليا اأحد االأطباء حقن االأطفال لتتم 
وفعال  فقط،  ثالث  اأو  طفلني  وت��رك  االإجها�س،  عملية 
لكنه  احل��م��ل،  م��ن  الثالث  ال�شهر  يف  للم�شت�شفى  ذهبت 
اأملكهم،  اأك���ن  ومل  للعملية،  جنيه  اآالف   4 م��ن��ي  ط��ل��ب 
ففو�شت اأمري هلل، وتركت حملي على ماهو، فتويف اثنان 

منهم وبقي 7".
ب�  حقنة  لها  ي�شرتي  زوجها  ك��ان  احلمل،  �شهور  اآخ��ر  يف 
لتو�شيع  املادية،  االأو�شاع  �شوء  رغم  200 جنيه م�شري، 
بطنها، حتى ي�شتطيع االأطفال التحرك بداخلها، اإىل اأن 
متت الوالدة يف ال�شهر الثامن باأحد م�شت�شفيات حمافظة 

االإ�شكندرية.

اكت�ساف �ساب ُبرتت اأطرافه منذ 31000 عام
جريفيث  ج���ام���ع���ة  م�����ن  ب����اح����ث����ون  اك���ت�������ش���ف 
اأكرب اجلزر  بورنيو،  �شاب يف  رفات  االأ�شرتالية 
منذ  جراحيا  الي�شرى  قدمه  ُب��رتت  االآ�شيوية، 
31000 عام، بح�شب ما اأوردته �شحيفة ”ديلي 

ميل“ الربيطانية.
اأن  للده�شة  امل��ث��ري  ف����اإن  ال�شحيفة  وب��ح�����ش��ب 
ال�����ش��خ�����س جن���ا من  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  ال��ب��اح��ث��ني 
�شنوات  ت�شع  اإىل  ���ش��ت  م��ن  وع��ا���س  اجل���راح���ة، 
اأخ��������رى، وم������ات يف ����ش���ن ال��ت��ا���ش��ع��ة ع�������ش���رة اأو 

الع�شرين.
وتقول درا�شة ن�شرتها جملة Nature العلمية: 
”ي�شري هذا الدليل املبكر غري املتوقع على جناح 
جمموعات  بع�س  اأن  اإىل  االأط����راف  اأح���د  ب��رت 
اآ�شيا  يف  احلديثة  الب�شرية  الطعام  عن  البحث 
طبية  وم��ه��ارات  معرفة  ط��ورت  قد  اال�شتوائية 
انتقال الزراعة  متطورة قبل فرتة طويلة من 

يف الع�شر احلجري احلديث“.
اأق��دم برت جراحي معروف  ح��دث  االآن،  وحتى 

ملزارع من الع�شر احلجري احلديث يف فرن�شا 
ا�شتئ�شال  مت  ح��ي��ث  ع���ام،   7000 ح���وايل  م��ن��ذ 

�شاعده االأي�شر جراحًيا ثم �ُشفي جزئًيا.
اأ�شبح البرت  ومع ذلك، يف املجتمعات الغربية، 
اجلراحي الناجح معياًرا طبًيا خالل املائة عام 

املا�شية، وفًقا للباحثني.
واأ�شافوا: ”قبل التطورات ال�شريرية احلديثة، 
مب��ا يف ذل���ك امل�����ش��ادات احل��ي��وي��ة، ك���ان ُيعتقد 
الذين  االأ�شخا�س  معظم  اأن  وا�شع  نطاق  على 
اإم��ا يف  البرت قد مي��وت��ون،  يخ�شعون جلراحة 
اأو  وال�شدمة  ال���دم  ف��ق��دان  ب�شبب  ال��ب��رت  وق��ت 
ال  التي  ال�شيناريوهات  الالحقة،  العدوى  من 
ترتك عالمات هيكل عظمي لل�شفاء املتقدم“. 
الهيكلية  ال��ب��ق��اي��ا  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ف��ري��ق  واك��ت�����ش��ف 
”ليانغ تيبو“ يف  داخ��ل كهف احلجر اجل��ريي 
اأنها  ويعتقدون  باإندوني�شيا،  كاليمانتان  �شرق 
تعود اإىل �شاب مت برت الثلث ال�شفلي من �شاقه 

جراحًيا، رمبا عندما كان طفاًل.

املخرجة اأوليفيا وايلد خالل ح�شورها عر�س فيلم »ال تقلق حبيبي« خارج مناف�شة مهرجان البندقية ال�شينمائي باإيطاليا )رويرتز(

مادونا ترتبط ب�ساب 
ي�سغرها ب� 41 �سنة 

عن  انف�شالها  تخطت  ق��د  العاملية  مادونا   النجمة  اأن  ي��ب��دو 
حبيبها ال�شابق ودخلت يف عالقة حب جديدة مع عار�س اأزياء 
فقط يف  23 عاماً  العمر  ويبلغ من  دارنيل  اأن��درو  �شاب يدعى 
وقت اأن مادونا قد اأمتت عامها ال� 64 اأي اأن فارق العمر بينهما 

تخطى االربعني عاماً.
وتداول رواد مواقع التوا�شل االجتماعي �شورا للثنائي وهما 
التي  ال�����ش��ورة  وان��ت�����ش��رت  ك��ب��ري  ب�شكل  بع�شهما  م��ن  ق��ري��ب��ان 
العمر  ف��ارق  بوجود  خ�شو�شا  كبري  ب�شكل  اجلمهور  ا�شتفزت 

الكبري بينهما.


