
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

بعد ف�شل متديد الهدنة
ميلي�سيا احلوثي ت�ستهدف مواقع للجي�ش اليمني

•• اليمن-وكاالت:

اأكد م�شوؤول ع�شكري ميني، اأن جماعة احلوثي �شنت هجوما على مواقع 
للجي�ش الوطني يف حمافظة تعز بجنوب غرب البالد.

وقال الناطق با�شم حمور تعز عبدالبا�شط البحر لوكالة الأنباء اليمنية، 
والثقيلة وقذائف  املتو�شطة  والأ�شلحة  باملدفعية  ا�شتهدفت  اإن اجلماعة 
الهاون، مواقع اجلي�ش يف �شمال وغرب و�شرق مدينة تعز خالل حماولتها 

الت�شلل اإليها.
كبرية،  خ�شائر  وكبدتهم  للحوثيني  ت�شدت  اجلي�ش  ق��وات  اأن  واأ���ش��اف 

بح�شب الوكالة.
ياأتي ذلك بعدما عرب املبعوث الأممي لليمن هان�ش غروندبرغ عن اأ�شفه 
اأم�ش  �شريانها  انتهاء  بعد  الهدنة  على متديد  اتفاق  اإىل  التو�شل  لعدم 
الأول الأحد، داعيا الأطراف اإىل احلفاظ على الهدوء والمتناع عن اأي 

اأعمال قد توؤدي اإىل ت�شعيد العنف.
الهدوء  على  احلفاظ  اإىل  اليمنية  الأط���راف  بيان،  يف  غروندبرغ  ودع��ا 
والمتناع عن اأي �شكل من اأ�شكال ال�شتفزازات اأو الأعمال التي قد توؤدي 

اإىل ت�شعيد العنف.
البناء من كال  ملا و�شفه بالنخراط  املبعوث الأمم��ي عن امتنانه  وعربرّ 
موقف  مثمنا  املا�شية،  الأ�شابيع  خ��الل  القيادة  م�شتوى  على  اجلانبني 

احلكومة اليمنية للتعاطي مع مقرتحه ب�شكل اإيجابي.
حلول،  لإيجاد  �شعيا  اجلانبني  كال  مع  العمل  يف  �شي�شتمر  اأن��ه  اأك��د  كما 
و�شيوا�شل جهوده احلثيثة لالنخراط مع الأطراف بغية التو�شل على 

وجه ال�شرعة اإىل اتفاق ب�شاأن كيفية امل�شي قدما.
وكانت الهدنة دخلت حيز التنفيذ منذ 2 اأبريل املا�شي وانتهت الأحد.

ويف وقت �شابق، اأكد وزير اخلارجية اليمني اأحمد عو�ش بن مبارك، اأن 
وق��ال يف  الهدنة.  برف�ش احلوثيني متديد  تفاجاأ  اليمنية مل  احلكومة 
حديث ل�)العربية( واحلدث اإن احلوثيني عرقلوا م�شاعي متديد الهدنة، 

ومل يغلبوا م�شالح ال�شعب اليمني.
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غوا�شة بيلغورود النووية ويطلق عليها »غوا�شة يوم القيامة« ت�شكل رعبا للناتو وحلفائه   )اأر�شيفية(

وزيرا خارجية ليبيا وتركيا خالل موؤمترهما ال�شحفي يف طرابل�ش )ا ف ب(

رباعي تغيري اخلارطة الرو�شية

قدم هدايا عينيرّة لرجال البحرية المريكية

عون يرتاأ�ش اجتماعا فنيا ملناق�شة تر�شيم احلدود البحرية مع اإ�شرائيل 

اقتحام جديد مل�شرف يف بريوت ال�شرتداد ودائع

لبنان ير�سل اليوم مالحظاته على 
م�سودة اتفاق احلدود البحرية مع اإ�سرائيل

الربملان الرو�شي يوافق على �شم 4 مناطق اأوكرانية.. واأ�شلحة اأوروبية جديدة بالطريق لكييف

الناتو يحذر حلفاءه من »غوا�سة يوم القيامة« الرو�سية

ال�شم الرو�شي الأوكرانيا:

جناحات تكتيكية رو�سية وانتكا�سات ا�سرتاتيجية!
•• الفجر -�شرييل بريت* -ترجمة خرية ال�شيباين

اأوكرانية  مناطق  لأرب���ع  ال��ق��ان��وين  غ��ري  ال�شم  اأن  يبدو  الأوىل،  للوهلة 
جديدة يعطي النظام الرو�شي الكثري من الأ�شباب للمطالبة بالن�شر. يف 
عليه فالدميري  اأ�شفى  الذي  الرباعي  ال�شتيالء  الواقع، من خالل هذا 
بوتني طابعا ر�شمًيا يف 30 �شبتمرب و�شط �شجة كبرية، تعمل رو�شيا على 
نقل خط توا�شلها مع الغرب، غربا. انها تق�شم اأوكرانيا وت�شعفها ب�شكل 
النجاحات،  واخر  املقد�ش،  الحت��اد  با�شم  الداخلية  املعار�شة  وت�شل  دائ��م؛ 
النووية،  مظلتها  حتت  بو�شعها  الفتوحات  هذه  على  قدا�شة  ت�شفي  انها 

م على اأنه “م�شتعمر«.   )التفا�شيل �ش11( بينما تقطع مع الغرب املقدرّ

رف�شتها حكومة با�شاغا وجمل�س النواب 

ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز 

م�شرع اأحد موؤ�ش�شي حركة ال�شباب

قتلى بينهم م�سوؤولون بهجومني انتحاريني يف ال�سومال

اإرهابية  خلية  يفكك  العراق 
تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية

•• بغداد-وكاالت:

ال�شعبي  احل�����ش��د  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
خلية  تفكيك  اأم�������ش،  ال���ع���راق،  يف 
لتنفيذ  ت��خ��ط��ط  ك��ان��ت  اإره���اب���ي���ة 

عمليات انتحارية يف كركوك.
�شحايف  ب��ي��ان  يف  الهيئة،  وذك���رت 
اأوردته وكالة الأنباء العراقية، اأن 
»معاونية ال�شتخبارات واملعلومات 
ال�����ش����ت����خ����ب����ارات  م�����دي�����ري�����ة  يف 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��ع��ام��ة مت��ك��ن��ت من 
كانت  اإره����اب����ي����ة  خ���ل���ي���ة  ت��ف��ك��ي��ك 
تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية 

يف حمافظة كركوك«.
واأ�شافت اأن العملية النوعية نفذت 
بناًء على معلومات  دقيقة، حيث 
متكنت معاونية ال�شتخبارات بعد 
الق�شائية،  امل��واف��ق��ات  ك��اف��ة  اأخ���ذ 
واإلقاء  اإرهابية  خلية  تفكيك  من 
ينتميان  عن�شرين  على  القب�ش 

لفلول داع�ش الإرهابي.
الإرهابية  اخللية  اأن  اإىل  واأ�شارت 
عملية  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ت��خ��ط��ط  ك���ان���ت 

انتحارية داخل مركز كركوك.

•• عوا�شم-وكاالت:

وافق جمل�ش النواب الرو�شي اأم�ش 
الإث��ن��ني ع��ل��ى ق��وان��ني ب�����ش��اأن �شم 
اإىل  اأوكرانية حمتلة  اأربع مناطق 
رو�شيا، بعد ا�شتفتاءات نظمت على 
والغرب  اأوكرانيا  بها  ن��ددت  عجل 

بو�شفها ق�شرية وغري م�شروعة.
اأي من نواب جمل�ش  ومل يعار�ش 
الدوما القرارات التي تهدف لدمج 
ودونيت�شك  خ���ري����ش���ون  م���ن���اط���ق 
ولوجان�شك وزابوريجيا ر�شميا يف 

رو�شيا.
ال��وق��ت ذات���ه ح��ذر حلف �شمال  يف 
اأن  من  اأع�شاءه،  الناتو  الأطل�شي 
الرئي�ش الرو�شي فالدميري بوتني، 
رمبا يكون قد ن�شر غوا�شة نووية 
اأ���ش��ل��ح��ة مدمرة  ���ش��خ��م��ة، حت��م��ل 
قادرة على اإحداث ت�شونامي نووي 

واإغراق مدن �شاحلية.
واخ����ت����ف����ت غ����وا�����ش����ة ب���ي���ل���غ���ورود 
با�شم  اأي�شا  تعرف  التي  النووية، 
غوا�شة يوم القيامة، وهي واحدة 
العامل،  يف  الغوا�شات  اأ�شخم  من 
من قاعدتها الرئي�شية يف القطب 

ال�شمايل.
تكون  الغوا�شة قد  اأن  ويعني هذا 
اإىل بحر كارا لختبار  يف طريقها 
ال���ت���ي حتملها  ال���ن���ووي���ة  ال��ق��ن��ب��ل��ة 

�شمت جميع مكونات �شيناريو هوليوودي جّيد:
فات ليونارد، الف�سيحة التي تهز البحرية الأمريكية

•• الفجر -هيلني في�شري –ترجمة خرية ال�شيباين

يف  ماجنة  �شهرات  م��وج��ودة:  جيد  هوليوودي  �شيناريو  مكونات  جميع 
موانئ الف ليلة وليلة، وف�شاد �شباط رفيعي امل�شتوى، وجت�ش�ش داخل 
فنزويال،  يف  ومالحقة  تيه  تبعه  ه��روب  واأخ���رياً،  الأمريكية،  البحرية 

وحماولة هروب اإىل رو�شيا.
)التفا�شيل �ش12(

•• طرابل�س-اأ ف ب:

الليبية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
ون��ظ��ريت��ه��ا ال���رتك���ي���ة الث���ن���ني يف 
عن  للتنقيب  ات��ف��اق��ي��ة  ط��راب��ل�����ش 
الليبية،  امل��ي��اه  يف  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط 
عقب مرور ثالث �شنوات على اإبرام 
البحرية  احل����دود  ت��ر���ش��ي��م  ات��ف��اق 
اأث��ار حفيظة  املثري للجدل وال��ذي 

الحتاد الأوروبي حينها.
واأع���ل���ن وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الرتكي 
اأوغ�����ل�����و خالل  م����ول����ود ت�������ش���او����ش 
م�����وؤمت�����ر ����ش���ح���ايف م�������ش���رتك مع 
املنقو�ش  جن��الء  الليبية  نظريته 
توقيع  ال��ع��ا���ش��م��ة ط��راب��ل�����ش  م���ن 
مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط 
وال��غ��از يف امل��ي��اه الإق��ل��ي��م��ي��ة وعلى 
الأرا�شي الليبية، من قبل �شركات 

تركية ليبية م�شرتكة.
ح����ول خم���اوف  �����ش����وؤال  ع��ل��ى  وردا 
اأع��رب��ت عنها ال���دول الأخ���رى من 
ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة، ق���ال اأوغ��ل��و هذه 
دولتني  ب��ني  م�شاألة  ه��ي  امل��ذك��رات 
مك�شب  وه���ي  ب��ال�����ش��ي��ادة،  تتمتعان 
الأخرى  ل��ل��دول  ولي�ش  للطرفني 

احلق يف التدخل يف هذه الأمور.
من جهتها رحبت وزيرة اخلارجية 

بهذا  امل���ن���ق���و����ش  ال��ل��ي��ب��ي��ة جن�����الء 
التفاق املهم املوقع يف ظل الأزمة 

الأوكرانية وتداعياتها.
رئي�ش  ����ش���ال���ح،  ع��ق��ي��ل��ة  ورف���������ش 
�شرق  وم����ق����ره  ال�����ن�����واب  جم���ل�������ش 
ليبيا، التفاقية املربمة بني اأنقرة 

وطرابل�ش.
اأو  اتفاقية  اأي  ب���اأن  ب��ي��ان  يف  واأك���د 
ت��ف��اه��م، مع  م���ذك���رة  اأو  م��ع��اه��دة 
منتهية  الوطنية  الوحدة  حكومة 

الولية، مرفو�شة وغري قانونية.
واأ�شار �شالح اإىل اأن اأي مذكرة تربم 
يجب اأن تتم عرب رئي�ش الدولة اأو 

•• مقدي�شو-وكاالت:

اإنها  ال�شومالية  قالت احلكومة   
قتلت عبد اهلل نادر، اأحد موؤ�ش�شي 
حركة ال�شباب املت�شددة، يف عملية 
م���ع ���ش��رك��اء دول���ي���ني م��ط��ل��ع هذا 
املت�شددون  اأع��ل��ن  فيما  الأ���ش��ب��وع، 
م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��م ع��ن ه��ج��وم جديد 

اأم�ش الإثنني.
ال�شومالية  الأم���ن  ق��وات  وت���روج 
ل���ل���م���ك���ا����ش���ب ال����ت����ي ح��ق��ق��ت��ه��ا يف 
الأ���ش��اب��ي��ع امل��ا���ش��ي��ة ���ش��د احلركة 
اأثناء  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة 
قتالها اإىل جانب جماعات الدفاع 
اأن حركة  امل��ح��ل��ي��ة. غ��ري  ال��ذات��ي 
عمليات  �شن  يف  م�شتمرة  ال�شباب 
دام��ي��ة، مب��ا يف ذل��ك غ��ارت��ان يوم 
اجلمعة املا�شي اأ�شفرتا عن مقتل 
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وق���ت���ل ت�����ش��ع��ة اأ���ش��������������خ��ا���ش على 
موظف�ون  ب��ي��ن��ه�����������������م  الأق��������������������ل 
واأ�شيب  حملي��������ون  ر���ش��م��ي��ون 
هجومني  يف  اآخ�������رون  ع�����ش�����������������رة 
حرك�����ة  تبنتهما  ان��ت��ح�����������������اري��ني 
و�شط  يف  امل���ت���ط���رف���ة  ال�����ش�����������ب��اب 
اأفاد م�ش�������وؤول  ال�شومال على ما 
وكال����ة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�������ش���رط���ة  يف 

فران��ش بر�ش الثنني.
وق�����ال حم��م��د م��ع��ل��م ع��ل��ي قائد 
ال�������ش���رط���ة يف م��ن��ط��ق��ة ح����ريان 
هجومني  ���ش��ن��وا  الإره���اب���ي���ني  اإن 
ان������ت������ح������اري������ني م�������ش���ت���خ���دم���ني 
بعد  على  بيلدوين  يف  متفجرات 
�شمال  ك��ي��ل��وم��رت   300 ح����واىل 
اأن  م�شيفا  مقدي�شو  العا�شمة 
ت�شعة اأ�شخا�ش قتلوا بينهم وزيرة 
هري�شابيل  ولي������ة  يف  ال�����ش��ح��ة 
ال�شوؤون  مكلف  منطقة  وم�شوؤول 

الربملان، اأو عرب احلكومة ال�شرعية 
الربملان، ممثلة يف  نالت ثقة  التي 

حكومة فتحي با�شاغا.
املعينة  احلكومة  رف�شت  ب��دوره��ا، 
الرتكية- التفاقية  ال��ربمل��ان  م��ن 

الليبية.
ب��ا���ش��اغ��ا يف بيان  وق���ال���ت ح��ك��وم��ة 
مع  املبا�شر  الت�شاور  �شتبداأ  باأنها 
والإقليمني  ال��وط��ن��ي��ني  ال�����ش��رك��اء 
منا�شب  ب�شكل  ل��ل��رد  وال��دول��ي��ني، 
تهدد  التي  ال��ت��ج��اوزات،  ه��ذه  على 
ليبيا  يف  وال�شلم  الأم���ن  م�شلحة 

واملنطقة.

م��ن ع�شرة  اأك���ر  واأ���ش��ي��ب  املالية 
اآخرين.

املرتبطة  ال�شباب  جماعة  اأعلنت 
احلكومة  تقاتل  والتي  بالقاعدة 
عاما   15 م���ن���ذ  ال�������ش���وم���ال���ي���ة 
الذي  ال��ه��ج��وم  ع��ن  م�شوؤوليتها 

ا�شتهدف مبنى حكوميا.
الهجوم  على  ع��ي��ان  �شاهد  وق���ال 
فران�ش  ل��وك��ال��ة  ادو  ه��و حم��م��ود 
�شخماً  ك���ان  الن��ف��ج��ار  اإن  ب��ر���ش 

ودمر عدة مبان.
ا�شخا�ش  نقل عدة  راأيت  وا�شاف 

اىل امل�شت�شفى وعدة قتلى.
ال�شومالية  احل���ك���وم���ة  وك���ان���ت 
اأبرز  اأح���د  الث��ن��ني مقتل  اأع��ل��ن��ت 
ق�����ادة ح���رك���ة ال�����ش��ب��اب ال�����ذي مت 
ماليني  ث����الث����ة  م���ب���ل���غ  ر�����ش����د 
دولر لاليقاع به، يف غ��ارة جوية 

ا�شتهدفت جنوب ال�شومال.

على الكرملني.
ه������ذا واأع����ل����ن����ت ك�����ل م�����ن اأمل���ان���ي���ا 
تزويد  وال�����روي�����ج  وال������دمن������ارك 
مدفعية  منظومة  ب�16  اأوكرانيا 
من طراز هاوتزر اعتبارا من العام 
املقبل. وقالت برلني اإن املنظومات 
امل����دف����ع����ي����ة ����ش���ي���ت���م اإن����ت����اج����ه����ا يف 
ُت�َشلرّم لأوكرانيا  اأن  �شلوفاكيا على 
امل��ق��ب��ل. وي��اأت��ي ذلك  ال��ع��ام  مطلع 
اأج��رت��ه��ا وزي���رة الدفاع  بعد زي���ارة 
الأمل���ان���ي���ة لأوك���ران���ي���ا وال���ت���ي ُتعد 
الأوىل منذ بدء الغزو الرو�شي يف 

فرباير املا�شي.
ان��ت��ك��ا���ش��ة مدوية  اأح����دث  وج����اءت 
للرئي�ش الرو�شي فالدميري بوتني 
اإعالنه  م��ن  واح���د فقط  ي��وم  بعد 
يقرب  ما  مناطق متثل  اأرب��ع  �شم 
بينها  اأوكرانيا  من ُخم�ش م�شاحة 
دونيت�شك حيث تقع ليمان. ونددت 
كييف والغرب باخلطوة وو�شفتها 

باأنها مهزلة غري قانونية.
وق����������ال ال����رئ����ي���������ش الأوك��������������راين 
زيلين�شكي يف خطابه،  فولودميري 
م�شاء الأحد، اإن جناح جنود بالده 
ليمان.  ا�شتعادة  على  يقت�شر  مل 
الأوكرانية  ال���ق���وات  اأن  واأ����ش���اف 
اأرخانهيل�شكي  ب���ل���دت���ي  ح������ررت 
وم��ريول��ي��وب��ي��ف��ك��ا ال�����ش��غ��ريت��ني يف 

منطقة خري�شون.

ب��و���ش��ي��دون، وف��ق��ا مل��ذك��رة حتذير 
�ُشربت  الأطل�شي  �شمال  حلف  من 
الإيطالية يف  الإع��الم  و�شائل  اإىل 

نهاية الأ�شبوع.
واأر�شل الناتو حتذيرا اإىل احللفاء 
باأن الغوا�شة قد اختفت، لكنه قال 
الغوا�شة  اأن  ُيعتقد  ي���زال  ل  اإن���ه 
وفق  ال�����ش��م��ايل،  القطب  يف  تعمل 
م����ا ذك������رت ���ش��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي ميل 

الربيطانية.
ومل ي��ت�����ش��ح ب��ال�����ش��ب��ط م���ت���ى مت 
ل��ك��ن �شحيفة  ال��ت��ح��ذي��ر،  اإر����ش���ال 

قد  كانت  الإيطالية  ريبوبليكا  ل 
اأب��ل��غ��ت ع���ن ه����ذا ال��ت��ح��ذي��ر لأول 

مرة، الأحد.
الع�شكرية  العملية  وتتوا�شل  هذا 
تقوم  حيث  اأوكرانيا،  يف  الرو�شية 
الرو�شي  اجل���ي�������ش  م����ن  وح�������دات 
ب��ب�����ش��ط ال�����ش��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة على 
املناطق التي مت حتريرها و�شرب 
م��واق��ع ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة، فيما 
بع�ش  ا����ش���ت���ع���ادة  ك��ي��ي��ف  حت������اول 

املناطق بدعم غربي.
ويف اآخر التطورات امليدانية، اأفادت 

القوات  ب��اأن  نوفو�شتي  ري��ا  وك��ال��ة 
دونيت�شك  ق�����ش��ف��ت  الأوك����ران����ي����ة 

ب�16 قذيفة من حلف الناتو.
الأول،  اأم�����ش  اأوك���ران���ي���ا،  واأع��ل��ن��ت 
الكاملة  ال�شيطرة  ا�شتعادت  اأن��ه��ا 
ب���ل���دة ل���ي���م���ان، وه�����ي مركز  ع���ل���ى 
البالد،  �شرق  يف  والإم����داد  للنقل 
لكييف  انت�شار  اأك���رب  ميثل  فيما 
اأ�شابيع.  م��ن��ذ  امل��ع��رك��ة  م��ي��دان  يف 
نقطة  ال��ت��ط��ور  ذل���ك  ي�شكل  وق���د 
ان���ط���الق مل���زي���د م���ن امل��ك��ا���ش��ب يف 
ال�شغوط  من  يزيد  بينما  ال�شرق 

•• اأبوظبي -وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
رئي�ش الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل اأخيه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�شباح، اأمري دولة 
لتوليه  الثانية  ال��ذك��رى  مبنا�شبة  ال�شقيقة،  ال��ك��وي��ت 

مقاليد احلكم.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

حمكمة باك�ستانية ت�سقط دعوى ازدراء 
املحكمة املرفوعة على عمران خان 

•• اإ�شالم اباد-رويرتز:

قال حمامي رئي�ش الوزراء الباك�شتاين ال�شابق عمران خان اإن حمكمة باك�شتانية 
قبلت اعتذار موكله يف دعوى ازدراء املحكمة يف خطوة من �شاأنها احلد من تهديدات 

جتريده من الأهلية للعمل ال�شيا�شي.
واأرجاأت حمكمة اإ�شالم اباد العليا اإ�شدار لئحة التهام بحق خان على خلفية دعوى 

ازدراء املحكمة بعد اعتذاره للمحكمة ح�شوريا يف نهاية ال�شهر املا�شي.
عام  وتقلد من�شب  لالنتخابات  الرت�شح  للتجريد من  �شيا�شي مدان  اأي  ويخ�شع 

خلم�ش �شنوات على الأقل مبوجب القانون الباك�شتاين.
م عمران خان باعتذاره بدافع  وقال حمامي الدفاع في�شل ت�شاودري لرويرتز تقدرّ
اإظهار تقديره واحرتامه لل�شلطة الق�شائية، وردت املحكمة ام�ش باإ�شقاط الدعوى 

املرفوعة عليه.
بعد  والق�شاء  ال�شرطة  يف  م�شوؤولني  فيه  ه��دد  خ��ان  األقاه  بخطاب  التهم  وتتعلق 

رف�ش الإفراج بكفالة عن اأحد م�شاعديه املقربني يف ق�شية حتري�ش.

�ص 03

�ص 09

�ص 18

فريق اجلراحة الروبوتية مبيديكلينيك 
يجري اأول ا�صتئ�صال كبري للكبد يف دبي 

اأخبار الإمارات

تفا�صيل م�صودة اتفاق تر�صيم 
احلدود بني اإ�رسائيل ولبنان

عربي ودويل

بنزمية يهدر ركلة جزاء 
ويحرم ريال ا�صتعادة ال�صدارة 

الفجر الريا�صي
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نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل برقية تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ نواف 

الأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة.
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأخ��رى بعث �شاحب  من جهة 
تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د 
رئي�ش  �شتاينماير  فالرت  ف��ران��ك  ال��دك��ت��ور  فخامة  اإىل 
جمهورية اأملانيا الحتادية، مبنا�شبة ذكرى يوم الوحدة 

لبالده.                        )التفا�شيل �ش2(

هنئا رئي�س اأملانيا بذكرى يوم الوحدة لبالده

رئي�ش الدولة ونائبه يهنئان اأمري الكويت 
مبنا�سبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد احلكم

•• بريوت-وكاالت:

الو�شيط  ت�����ش��ل��ي��م  ل���ب���ن���ان  ي���ع���ت���زم 
هوك�شتني  اآم�����و������ش  الأم������ريك������ي 
مالحظات  يت�شمن  رداً  ال��ث��الث��اء 
على العر�ش اخلطي ب�شاأن تر�شيم 
اإ�شرائيل،  م��ع  ال��ب��ح��ري��ة  احل����دود 
وفق ما اأعلن م�شوؤول لبناين معني 
ب��ال��ت��ف��او���ش، اآم����اًل احل�����ش��ول على 

جواب نهائي قبل نهاية الأ�شبوع.
مي�شال  اجلمهورية  روؤ�شاء  وت�شلم 
عون والربملان نبيه بري واحلكومة 
من  ال�شبت  ميقاتي  جنيب  املكلف 
بريوت  ل��دى  الأم��ريك��ي��ة  ال�شفرية 
اأمريكياً حول  �شيا عر�شاً  دوروث��ي 
ت��ر���ش��ي��م احل������دود ال���ب���ح���ري���ة، من 
اأن  ب�شاأنه  اتفاق  اىل  التو�شل  �شاأن 
ا�شتثمار  املتنازعني  للبلدين  يتيح 

مواردهما النفطية.
النواب  جمل�ش  رئي�ش  نائب  وق��ال 
ال���ي���ا����ش اأب������و ����ش���ع���ب، امل���ك���لرّ���ف من 
مبتابعة  اجل����م����ه����وري����ة  رئ����ي���������ش 
اجتماعني  اإث����ر  ال��ت��ف��او���ش،  م��ل��ف 
الق�شر  ع��ق��دا يف  و���ش��ي��ا���ش��ي  ت��ق��ن��ي 
من  مالحظات  ثمة  اإن  الرئا�شي، 

توحيدها  مترّ  اللبناين  اجل��ان��ب 
اإر�شاله  يتم  اأن  على  تقرير،  يف 
الطرح  على  كرد  هوك�شتني  اإىل 
الأخري اليوم الثالثاء على اأبعد 

حد.
عن  ����ش���ع���ب  اأب�������و  ي��ف�����ش��ح  ومل 

م�شمون املالحظات.
جمعية  ق��ال��ت  اخ��ر  �شعيد  على 
لبنانيا  اإن  للمودعني  منا�شرة 
غري م�شلح متكن من �شحب ما 
األ��ف دولر نقدا   12 يقرب من 
من ح�شابه امل�شريف، على الرغم 

م���ن جت��م��ي��د م����دخ����رات معظم 
املودعني.

متكن  الأح�������دث،  ال���واق���ع���ة  ويف 
ال��ل��ب��ن��اين زاه����ر خ��واج��ة ورفاق 
 11750 �شحب  م��ن  ���ش��اع��دوه 
اأك��ر من  ب��ه  دولرا م��ن ح�شاب 
حارة  فرع  يف  دولر  األف   700
واملهجر  ل��ب��ن��ان  ل��ب��ن��ك  ح���ري���ك 
�شرخة  جلمعية  وف��ق��ا  )ب��ل��وم(، 
اجلمعية  وق����ال����ت  امل������ودع������ني. 
يكونوا  مل  ورف���اق���ه  خ��واج��ة  اإن 

م�شلحني. 



الثالثاء   4  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13663  
Tuesday    4    October    2022   -  Issue No   13663

02

اأخبـار الإمـارات

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ت�ست�سيف اجتماع اللجنة الوطنية لتعزيز ال�سحة النف�سية بالدولة 

وقابل  وم�����ش��ت��دام  مبتكر  من����وذج 
ال�شحية  ل���ل���رع���اي���ة  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
التي  ال�شيا�شات  وو�شع  النف�شية، 
م���ن ���ش��اأن��ه��ا اإح������داث ت��غ��ي��ري وفق 
اإر�شاء  حت��ق��ق  م�شتقبلية  روؤي�����ة 

جمتمع اأكر �شحة و�شعادة.

اأولوية ال�شحة النف�شية
الرند  ال��دك��ت��ور  �شعادة  اأ���ش��ار  كما 
اإىل اأن تعزيز ال�شحة النف�شية من 
الأول���وي���ات احل��ك��وم��ي��ة وم���ن اأهم 
م�شارات التخطيط ال�شرتاتيجي، 

من  وال�شركاء  ال�شحية  اجل��ه��ات 
القطاعات احلكومية واخلا�شة.

اأهمية دور اللجنة
واف��ت��ت��ح ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح�شني 
ُمرحباً  الج��ت��م��اع  اأع���م���ال  ال��رن��د 
باأع�شاء اللجنة وا�شتعر�ش ما مت 
اإجنازه على �شعيد تعزيز ال�شحة 
دور  اأهمية  على  موؤكداً  النف�شية، 
تقع  التي  واملهام احليوية  اللجنة 
حزمة  ت�شمل  والتي  عاتقها،  على 
لتحقيق  ال��ه��ادف��ة  امل���ب���ادرات  م��ن 

ب�شكل  ال���ل���ج���ن���ة  ت��ع��م��ل  ول����ذل����ك 
اآل���ي���ات ت�شمن  لإي���ج���اد  ت��ك��ام��ل��ي 
ال�شيا�شة الوطنية  اأهداف  حتقيق 
ل��ت��ع��زي��ز ال�����ش��ح��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة، مبا 
ي���وف���ر اأع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات اجل����ودة 
املقدمة  ال�����ش��ح��ي��ة  ب���اخل���دم���ات 
اأو  الوقائية  �شواء  املجتمع  لإف��راد 

العالجية اأو التاأهيلية.

توحيد وتكامل اجلهود
الدكتورة  اأو���ش��ح��ت  جانبها،  م��ن 
اإدارة  م����دي����ر  ال�������ش���ع���ايل  ل���ب���ن���ى 

•• ابوظبي-الفجر:

ال�شحة  وزارة  ا����ش���ت�������ش���اف���ت 
بدبي  ديوانها  يف  املجتمع  ووقاية 
لتعزيز  الوطنية  اللجنة  اجتماع 
وذلك  بالدولة،  النف�شية  ال�شحة 
ال�شيا�شة  م��ب��ادرات  تنفيذ  بهدف 
النف�شية،  ل��ل�����ش��ح��ة  ال���وط���ن���ي���ة 
وتو�شيع  ب��ت��ط��وي��ر  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ت���ي 
النف�شية  ال�شحة  خ��دم��ات  نطاق 
وتر�شيخ  وامل��ت��ك��ام��ل��ة،  ال�����ش��ام��ل��ة 
ال��ت��ع��اون م��ت��ع��دد ال��ق��ط��اع��ات بني 
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، مب���ا ي�����ش��ه��م يف 
ال�شطرابات  من  الوقاية  تعزيز 
النف�شية بطرق مبتكرة، وتوظيف 
نظم املعلومات، واإج��راء البحوث، 
املجتمع  يف  املر�شى  دم��ج  لتعزيز 
لتحقيق  حياتهم  ج��ودة  وحت�شني 

رفاه املجتمع.
و���ش��ه��د الج��ت��م��اع ح�����ش��ور �شعادة 
الرحمن  ع��ب��د  ح�����ش��ني  ال���دك���ت���ور 
امل�����ش��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  ال���رن���د 
اللجنة  رئ��ي�����ش  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة 
الوطنية لتعزيز ال�شحة النف�شية 
بالدولة، والدكتورة لبنى ال�شعايل 
مدير اإدارة ال�شيا�شات والت�شريعات 
رئي�ش  ن��ائ��ب  ب���ال���وزارة  ال�شحية 
ال��ل��ج��ن��ة، مب�����ش��ارك��ة مم��ث��ل��ني عن 

ال�شحية  والت�شريعات  ال�شيا�شات 
اللجنة،  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  ب����ال����وزارة، 
تنفيذ  متابعة  بحث  الجتماع  اأن 
لل�شيا�شة  ال�شرتاتيجية  اخلطة 
الوطنية لتعزيز ال�شحة النف�شية 
اأن  اإىل  اأ�����ش����ارت  ك��م��ا  وت��ق��ي��ي��م��ه��ا، 
�شمان  ع���ل���ى  حت����ر�����ش  ال���ل���ج���ن���ة 
اجلهات  ج��م��ي��ع  ب����ني  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ال�شلة،  ذات  املختلفة  والقطاعات 
وتوحيد  ت��ك��ام��ل  ي�شمن  م��ا  وه���و 
تعزيز  جم��ال  يف  املبذولة  اجلهود 

ال�شحة النف�شية بالدولة. 

املوارد الب�سرية والتوطني تطلق ملتقى املتعامل اأوًل الفرتا�سي
•• دبي-وام: 

الب�شرية  امل������وارد  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
املتعامل  "ملتقى  وال����ت����وط����ني 
جل�شات  ع���ن  ع���ب���ارة  وه����و  اأول" 
اأ�شبوعي  ب�شكل  تنظم  افرتا�شية 
اأ�شحاب  ا�شتف�شارات  لالإجابة عن 
القطاع  يف  وال���ع���ام���ل���ني  ال���ع���م���ل 
من  عمل  عن  والباحثني  اخلا�ش 
املواطنني والرد على مالحظاتهم 
العمل  ���ش��وق  بت�شريعات  املتعلقة 
واإج��راءات احل�شول على خدمات 
ملالحظاتهم  وال���ش��ت��م��اع  ال�����وزارة 
تعزيز  واقرتاحاتهم وذلك بهدف 
مبداأ التوا�شل املبا�شر بني الوزارة 

حكومة  تعتمدها  ال��ت��ي  الرقمية 
ت�شهد  وال����ت����ي  الإم�����������ارات  دول������ة 
تكنولوجيا  يف  ك���ب���رية  حت������ولت 
تعزيزا  والت�������ش���الت،  امل��ع��ل��وم��ات 
ملكانتها مب�شاف الدول املتقدمة". 
املوارد  وزارة  �شعي  اخل���وري  واأك���د 
توعية  نحو  وال��ت��وط��ني  الب�شرية 
ع���رب خم��ت��ل��ف قنوات  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
احتياجاتهم  وت��ل��ب��ي��ة  ال��ت��وا���ش��ل 
ال��ت��ح��دي��ات وذلك  وال��وق��وف على 
ح���ر����ش���ه���ا على  م�����ن  ان����ط����الق����ا 
ال��ت��وا���ش��ل ال���دائ���م وامل��ب��ا���ش��ر مع 
املجال  وف���ت���ح  اخل����ا�����ش  ال���ق���ط���اع 
العمل  ����ش���وق  م���ك���ون���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
والق������رتاح������ات  الآراء  لإب����������داء 

ال�شويدي،  ���ش��ي��ف  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
التوطني:  ل�����ش��وؤون  ال����وزارة  وكيل 
النقا�شية  اجلل�شات  تنظيم  "ياأتي 
حر�ش  اإط��������ار  يف  الف���رتا����ش���ي���ة 
الوزارة على تعزيز قنوات التوا�شل 
وال�شتماع  املتعاملني،  مع  املبا�شر 
النظر  ووج����ه����ات  ل���ل���م���الح���ظ���ات 
وامل���ق���رتح���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي من 
�شاأنها الرتقاء باخلدمات املقدمة 
ال����وزارة  ال���ت���زام  م��ع  يتما�شى  مب��ا 
بتمكني الكوادر الإماراتية وتعزيز 
واإمكاناتها  وم��ه��ارات��ه��ا  ق��درات��ه��ا 
للم�شاهمة يف زيادة متانة القت�شاد 
وقدرة  جلاذبية  اإ�شافة  الوطني، 
ال��ع��م��ل يف الإم���������ارات على  ����ش���وق 

والقطاع اخلا�ش.
مو�شوعات  امل���ل���ت���ق���ى  وي����ت����ن����اول 
ت�������ش���ت���ه���دف ال���ت���وع���ي���ة ب����ق����رارات 
والمتيازات  وال��ربام��ج  التوطني 
التي يوفرها "ناف�ش" لتعزيز دمج 
مواطني دولة الإمارات يف القطاع 
اخلا�ش وذل��ك مع اق��رتاب موعد 
حتقيق م�شتهدفات التوطني التي 
القطاع  ل�شركات  ال����وزارة  اأق��رت��ه��ا 
اإىل   ،2023 ي��ن��اي��ر  يف  اخل���ا����ش 
جانب مو�شوعات تتعلق بعالقات 
ال��ع��م��ل وال��ت��ف��ت��ي�����ش والإج�������راءات 
تنظيم  لقانون  املنفذة  وال��ق��رارات 
عالقات العمل والتوعية باحلقوق 

والواجبات.

املحلية  امل��واه��ب  نخبة  ا�شتقطاب 
يف  للم�شاهمة  امل��وؤه��ل��ة  وال��ع��امل��ي��ة 
الوطني  القت�شاد  ق���درات  تعزيز 
على  ال���دول���ة  تناف�شية  وت��ر���ش��ي��خ 
واأ�����ش����اف:  العاملية".  اخل����ارط����ة 
اأ�شبوعياً  املقامة  اجلل�شات  "متثل 
تعزيز  �شاأنها  من  تفاعلية  من�شة 
البنرّاء وزي��ادة الوعي حول  احلوار 
الدولة  يف  العمل  �شوق  ت�شريعات 
مب���ا ي��ن��ع��ك�����ش ع��ل��ى حت�����ش��ني بيئة 

الأعمال يف الدولة".
م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ����ش���ع���ادة خليل 
ل�شوؤون  ال�����وزارة  وك��ي��ل  اخل�����وري، 
"تعترب  بالإنابة:  الب�شرية  امل��وارد 
امل�شاركة  من  جزءا  اجلل�شات  هذه 

قانون  م��ع  ين�شجم  مب��ا  ال�شكاوى 
ولئحته  العمل  ع��الق��ات  تنظيم 

وكذلك  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
ومعاجلة  ال�شتف�شارات  على  الرد 

الوزارية  وال����ق����رارات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
املنفذة لهما.

حلف الف�سول اجلديد يعقد اجتماعا ت�ساوريا يف وا�سنطن 
•• وا�شنطن-وام:

الأمريكية  العا�شمة  يف  ت�����ش��اوري��اً  اج��ت��م��اع��ا  اجل��دي��د  ال��ف�����ش��ول  ح��ل��ف  ع��ق��د 
منتدى  رئي�ش  بيرّه،  بن  عبداهلل  ال�شيخ  العالمة  معايل  برئا�شة  وا�شنطن، 
نخبة  ممثلي  م��ن  وع���دد  احل��ل��ف  اإدارة  جمل�ش  وب��ح�����ش��ور  لل�شلم  اأب��وظ��ب��ي 
املنظمات واملوؤ�ش�شات العاملة يف جمال ال�شلم والت�شامح يف اأمريكا اإىل جانب 

امل�شاعدة اخلا�شة للرئي�ش الأمريكي لل�شوؤون القانونية. 
واأ�شاد امل�شاركون يف اللقاء الت�شاوري بالرعاية الكرمية ل�شمو ال�شيخ عبداهلل 
دولة  بروؤية  ال��دويل، منوهني  والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
خمتلف  يف  وال��ث��ق��اف��ات  الأدي����ان  ب��ني  ال�شلمي  التعاي�ش  تعزيز  يف  الإم����ارات 
اأنحاء العامل.  ورحب ابن بيه يف م�شتهل اجلل�شة باحل�شور، مو�شحاً اأن هذا 
الجتماع جاء للتباحث حول حلف الف�شول اجلديد، واأ�شار اإىل اأن هذا امليثاق 

تعاون يف �شياغته ممثلو الأديان والثقافات املتعددة ووقع عليه مئات القادة 
واملنظمات الدينية وغري الدينية ومت اإطالقه من اأبوظبي عا�شمة الت�شامح 
وال�شالم.  وقال: اإن هذا اللقاء ياأتي بعد ت�شجيل احللف كمنظمة غري ربحية 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، ليكون مكتب وا�شنطن هو الإطار القانوين 
بنوده  وتفعيل  التعريف مبيثاقه  الف�شول يف  يعمل من خالله حلف  ال��ذي 

وحتقيق اأهدافه يف ن�شر قيم ال�شلم والتعاي�ش والت�شامح يف العامل. 
واأ�شاف : لقد عملنا يف ال�شنوات الأربع املا�شية على مناق�شة حلف الف�شول 
من خالل موؤمتراتنا يف وا�شنطن واأبوظبي، ولقد اأ�شهم الكثري من القيادات 
الأخرى  وال��دي��ان��ات  وامل�شلمني  وامل�شيحيني  اليهود  م��ن  وبخا�شة  الدينية 

ورجال القانون والفكر يف اإن�شاء هذا احللف و�شياغة ميثاقه. 
خ�شم  يف  ياأتي  اليوم  اجتماع  اأن  اإىل  بيرّه  بن  عبداهلل  ال�شيخ  معايل  واأ���ش��ار 
اأن  معتربا  الب�شرية،  تواجه  التي  التحديات  م�شتوى  من  يزيد  دويل  و�شع 

هذه التحديات جميعا توؤكد على اأهمية حلف الف�شول وعلى احلاجة املا�شة 
اإليه اأكر من اأي وقت م�شى.  وبني اأن الب�شرية اليوم يف اأم�شرّ احلاجة اإىل 
حلف للف�شول والف�شائل، حلف عابر لالإثنيات والطوائف، وعابر للتقاليد 
ال�شامي  وال��ن��ت��اج  ل��ل��دي��ان��ات،  العظيم  الإرث  ع��ل��ى  يبني  ح��ل��ف  وال��ث��ق��اف��ات، 
توطيد  وي��ري��د  للجميع،  اخل��ري  ين�شد  حلف  الع�شور،  م��ر  على  لالإن�شانية 
ال�شالم يف الأر�ش، وبث الأمل يف القلوب والطماأنينة يف النفو�ش، موؤكدا اأنه 
الذي و�شفه، و�شورة  لهذا احللف  الف�شول اجلديد منوذجاً  يرى يف حلف 
العمل من  �شتبداأ  التي  املوؤ�ش�شة  اأن هذه  واأو�شح  اإليه.   ي�شعى  الذي  للمثال 
حيز  م��ن  ب��ه  والن��ت��ق��ال  الف�شول  حلف  ميثاق  تفعيل  يف  �شت�شهم  وا�شنطن 
قة  التنظري اإىل واقع التج�شيد من خالل اأن�شطتها املتنوعة وبراجمها اخلالرّ
حتقيق  يف  ال�شهام  اإىل  وو���ش��ول  وميثاقه  احللف  بهذا  التعريف  م��ن  ب��دءا 

اأهدافه يف ن�شر قيم ال�شلم يف العامل. 

رئي�ش الدولة ونائبه يهنئان رئي�ش 
اأملانيا بذكرى يوم الوحدة لبالده 

اأبوظبي-وام:
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث   
»حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الدكتور فرانك فالرت �شتاينماير 

رئي�ش جمهورية اأملانيا الحتادية، مبنا�شبة ذكرى يوم الوحدة لبالده. 
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اهلل«  »رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش 

فخامة الرئي�ش الدكتور فرانك فالرت �شتاينماير. 
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، برقية تهنئة 

مماثلة اإىل امل�شت�شار الحتادي اأولف �شولت�ش. 

حتت رعاية رئي�س الدولة 

اللجنة العليا املنظمة لـ »اآيدك�ش ونافدك�ش 2023« تعقد اأول اجتماعاتها التح�سريية لن�سخة ا�ستثنائية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

"الدفاع  عقدت اللجنة العليا املنظمة للن�شخة ال�شاد�شة ع�شرة من معر�ش 
الدويل )اآيدك�ش 2023(" والن�شخة ال�شابعة من معر�ش "الدفاع البحري 
)نافدك�ش 2023(" وموؤمتر الدفاع الدويل امل�شاحب لهما، واللذان يعقدان 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الكرمية  الرعاية  حتت 
 2023 فرباير   24 اإىل   20 من  الفرتة  اهلل" يف  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش 
يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ش، اأول اجتماعاتها ملناق�شة ال�شتعدادات 
على  عاماً   30 م��رور  مع  تتزامن  ا�شتثنائية  ن�شخة  لإق��ام��ة  والتح�شريات 
"نافدك�ش"  معر�ش  انطالقة  على  عاماً  "اآيدك�ش" و12  معر�ش  انطالق 

التي تعد الأكرب من نوعها على ال�شعيدين الإقليمي والدويل. 
وتنظم جمموعة اأدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع املعر�شان اللذان يوفران 
من�شة دولية لعر�ش التقنيات والبتكارات يف قطاع الدفاع الدويل، وملتقى 
عاملياً رفيع امل�شتوى ل�شتعرا�ش اأحدث تطورات قطاع ال�شناعات الدفاعية 
م��ن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وم���ع���دات م��ت��ط��ورة، وي�����ش��ك��الن ف��ر���ش��ة ل��ع��ق��د ال�شراكات 
ال�شرتاتيجية بني كربى ال�شركات املتخ�ش�شة يف قطاع ال�شناعات الدفاعية 

والع�شكرية من خمتلف دول العامل. 
وقال معايل اللواء الركن طيار فار�ش خلف املزروعي، رئي�ش اللجنة العليا 

املنظمة ملعر�شي "اآيدك�ش" و"نافدك�ش":" ا�شتطاعت دولة الإمارات بف�شل 
الدفاعية  لل�شناعات  متطورة  منظومة  بناء  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
بناء  يف  ت�شهم  واع���دة  فر�ش  خللق  اجل��ه��ود  م��ن  يتجزاأ  ل  كجزء  الوطنية، 
على  لتوؤكد  احل��دث  من  العام  هذا  ن�شخة  وتاأتي  وم�شتدام،  متنوع  اقت�شاد 
م��ك��ان��ة اأب��وظ��ب��ي ك��م��رك��ز ع��امل��ي ري�����ادي، وجت�����ش��د ق��درت��ه��ا واإم��ك��ان��ات��ه��ا على 
ا�شت�شافة اأحد اأهم املعار�ش الدفاعية على م�شتوى العامل الذي �شاهم منذ 
عرب  الوطنية  وال�شناعات  القدرات،  بتطوير  عاماً   30 نحو  قبل  انطالقه 
العاملية واأف�شل التجارب الناجحة  توفريه من�شة لال�شتفادة من اخلربات 

التي تعر�شها ال�شركات العاملية. 
بدوره، قال �شعادة اللواء الركن الدكتور مبارك �شعيد بن غافان اجلابري، 
نائب رئي�ش اللجنة العليا املنظمة ملعر�شي "اآيدك�ش" و"نافدك�ش": اإن دعم 
قطاع ال�شناعات الدفاعية يقع على راأ�ش اأولويات واهتمامات وزارة الدفاع 
الم��ارات، ويحظى  الوطني لدولة  القت�شاد  تعزيز ودع��م  �شي�شاهم يف  مما 
املعار�ش  اأه��م  من  باعتبارهما  كبرية  ونافدك�ش" باأهمية  "اآيدك�ش  معر�شا 
على  الرئي�شية  الوجهات  اأهم  من  اأبوظبي  العا�شمة  واأ�شبحت  املنطقة،  يف 
ال�  اخلارطة العاملية يف جمال ال�شناعات الدفاعية والع�شكرية، وعلى مدار 
30 عام املا�شية �شهد معر�شا "اآيدك�ش ونافدك�ش" تطور ملحوظاً يف حجم 
البتكارات  اأف�شل  ت�شعى لعر�ش  التي  العار�شة  ال�شركات  واأع��داد  ال�شفقات 

والتعرف على اأحدث الجتاهات والتطورات يف هذه القطاعات احليوية". 
والرئي�ش  املنتدب  الع�شو  ال��ظ��اه��ري،  مطر  حميد  ق��ال  ذات���ه،  ال�شياق  ويف 
الدفاع  وموؤمتر  ملعر�شي  املقبلة  ال��دورة  تعد  اأدنيك:"  ملجموعة  التنفيذي 
2023( ا�شتثنائية  2023( والدفاع البحري )نافدك�ش  الدويل )اأيدك�ش 
الثالثة  العقود  م��دار  على  ا�شتمرت  ق�شة جناح  تعد  املقايي�ش، حيث  بكافة 
املا�شية لقطاع �شناعة املعار�ش واملوؤمترات والتي تندرج وفق ا�شرتاتيجية 
جمموعة اأدنيك للتاأكيد على مكانة و�شمعة اإمارة اأبوظبي كعا�شمة لقطاع 
اخلم�شني  ل��الأع��وام  الطريق  مالمح  ولرت�شم  املنطقة،  يف  الأع��م��ال  �شياحة 
املقبلة وفق تطلعات قيادتنا الر�شيدة لدعم وتنمية هذه القطاعات احليوية 

والواعدة".
كربى  من  قيا�شية  م�شاركة  �شت�شهد  املقبلة  ال���دورة  اأن  الظاهري  واأ���ش��اف 
حري�شون  ونحن  الهامة،  القطاعات  هذه  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  ال�شركات 
كافة  وت�شخري  املعنية،  اجل��ه��ات  جميع  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال�شراكة  تعزيز  على 
احلدث  ه��ذا  تاريخ  يف  الأك��رب  �شتكون  ا�شتثنائية  ن�شخة  لتنظيم  الإمكانات 

العاملي تليق ب�شمعة ومكانة الدولة على ال�شعيدين الإقليمي والدويل.
جمموعة  جهود  يف  اأ�شا�شية  "اآيدك�ش" و"نافدك�ش" ركيزة  معر�شي  ي�شكل 
�شواء  الوطني  القت�شاد  على  اإيجابي  م��ردود  وحتقيق  التنوع  لدعم  اأدنيك 
من خالل توفري الفر�ش التي ت�شهم يف تطوير القطاعات، واأعمال خمتلف 

التي  الفعاليات  كربى  وا�شت�شافة  تنظيم  خالل  من  اأو  الوطنية  ال�شركات 
لعب  ع��ام��اً   30 م���دار  وع��ل��ى  ال��ع��امل.  دول  م��ن خمتلف  ال����زوار  ت�شتقطب 
اآيدك�ش ونافدك�ش دوراً مهماً يف تطوير قطاع ال�شناعات الدفاعية  معر�شاً 
املحلية، ف�شاًل عن دورهما املهم يف تر�شيخ مكانة العا�شمة اأبوظبي كوجهة 
لكربى الفعاليات ومق�شداً لل�شركات لتعزيز ح�شورها وتواجدها يف اأ�شواق 

املنطقة.
وتتزامن ن�شخة هذا العام مع مرور 30 عاماً على انطالق معر�ش "اآيدك�ش" 
معر�ش  على  ع��ام��اً  و12  املنطقة،  م�شتوى  على  نوعه  م��ن  الأك���رب  احل��دث 
يف  الدفاعية  ال�شناعات  قطاع  يف  ال�شركات  اأكرب  ي�شتقطب  الذي  نافدك�ش، 
اإقباًل عاملياً رفيع امل�شتوى  اأن ت�شهد هذه الن�شخة  العامل، فيما من املتوقع 
من القادة و�شناع القرار، والوزراء وكبار امل�شوؤولني، اإىل اخلرباء واملخت�شني 

من جميع دول العامل.
اأحدث  ت�شتعر�ش  عاملياً  رائ���دة  من�شة  ونافدك�ش  اآي��دك�����ش  معر�شا  وي��وف��ر 
ابتكارات وتقنيات قطاع الدفاع الدويل، اإىل جانب اأحدث التقنيات واملعدات 
الدورة  العامل. وجنحت  اأنحاء  الدفاعية يف جميع  القطاعات  التي طورتها 
2021 يف ت�شجيل جناح لفت، حيث ا�شتقبلت  ال�شابقة من املعر�شني عام 
900 �شركة حملية واإقليمية ودولية  62،000 زائر واأكر من  اأكر من 

من 59 دولة، بالإ�شافة اإىل ا�شت�شافة 35 جناحاً وطنياً.

موؤ�س�سة حمدان بن را�سد لالأداء التعليمي املتميز 
ُت�سارك يف قمة حتويل التعليم يف نيويورك

•• نيويورك-وام: 

لالأداء  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  موؤ�ش�شة  ���ش��ارك��ت 
التي  التعليم  حتويل  قمة  اأع��م��ال  يف  املتميز  التعليمي 

ا�شت�شافتها الأمم املتحدة يف نيويورك موؤخراً.
مثرّل املوؤ�ش�شة يف اأعمال القمة الدكتور خليفة ال�شويدي 
�شارك يف عدد  وال��ذي  باملوؤ�ش�شة  الأم��ن��اء  ع�شو جمل�ش 
من ندواتها و قدم عر�شا خل�ش خالله اأهم التو�شيات 

اخلا�شة مب�شتقبل املعلمني يف العامل.
وقبيل انعقاد القمة العاملية، كانت موؤ�ش�شة حمدان بن 
اختريت  قد  املتميز  التعليمي  ل���الأداء  مكتوم  اآل  را�شد 
وا�شتمر  للموؤمتر  اأع��دت  التي  العليا  اللجنة  يف  ع�شواً 
عملها ملدة 6 اأ�شهر. و �شاركت املوؤ�ش�شة يف اإعداد الأبحاث 
اأوًل يف موؤمتر  وعر�شتها  القمة  املتخ�ش�شة يف حماور 
وزراء التعليم الذي انعقد يف مقر منظمة اليون�شكو يف 
باري�ش خالل �شهر يونيو املا�شي ثم عر�شت التو�شيات 
�شمن فعاليات القمة يف الأمم املتحدة فيما دعمت اأحد 
املعلمني  واق��ع  عن  درا�شة  تقدمي  وهو  املوؤمتر  م�شاريع 

يف العامل.
و ق���ال ال��دك��ت��ور ج��م��ال امل��ه��ريي، ن��ائ��ب رئ��ي�����ش جمل�ش 
الأم���ن���اء الأم����ني ال��ع��ام مل��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��دان ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم لالأداء التعليمي: "تاأتي م�شاركتنا يف اأعمال قمة 
اإط��ار جهود حكومة دول��ة الإم��ارات العربية  التعليم يف 
اجلهود  بتكري�ش  الر�شيدة  قيادتنا  وتوجيهات  املتحدة 
لدعم التعليم يف مراحله طافة ليواكب التطور التقني 
بالتعليم  ال��ن��ه��و���ش  ب�����ش��رورة  منها  واإمي���ان���اً  وال��ع��ل��م��ي 

تن�شب  ك��م��ا  امل�����ش��ت��دام��ة..  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  لتحقيق 
اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأه�����داف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف �شميم 
القمة من  " تعترب   : واأ�شاف  التعليم.  الرتقاء بجودة 
املبادرات الرئي�شية يف خطط الأمم املتحدة التي تهدف 
من  والت�شامن  اجلهود  وح�شد  بالتعليم  الرت��ق��اء  اإىل 
اآثار  ت�شاهم يف جتاوز  اإىل حلول جذرية  الو�شول  اأجل 
خ�شائر التعليم الناجمة عن جائحة كوفيد19- والتي 
اأ�شرت بتعليم اأكر من %90 من اأطفال العامل ح�شبما 
الأ�ش�ش  و�شع  اإىل  اإ�شافة  املقدمة  الح�شائيات  يف  جاء 
لتحويل التعليم ملواكبة التغيريات املت�شارعة يف العامل 
اأجمع". و مت الإع��الن عن العديد من املبادرات خالل 
وهي  الرقمي،  للتعلم  بوابات  مبادرة  القمة ومتثلت يف 
مبادرة عاملية متعددة ال�شركاء، ت�شتهدف اإن�شاء وتعزيز 
من�شات التعلم الرقمي اأطلقتها منظمة الأمم املتحدة 
للرتبية والعلوم والثقافة )اليوني�شكو( و�شندوق الأمم 
املتحدة لالأطفال )اليوني�شف( اإىل جانب التزام الدول 
اأجل التعليم يف حالت  الأع�شاء وال�شركاء بالعمل من 
الأزمات، ومن اأجل حتويل اأنظمة التعليم ملنع الأزمات 
وال�شتعداد املبكر وال�شتجابة لها والتعايف منها ب�شكل 
اأف�شل. اإىل جانب ذلك مت اإطالق مبادرة �شراكة تعليم 
املتعلمني لكت�شاب  اإع��داد  اإىل  والتي تهدف  التخ�شري، 
املناخ  تغري  ملعاجلة  وامل��واق��ف  والقيم  وامل��ه��ارات  املعرفة 

وتعزيز التنمية امل�شتدامة.
اأج���ل معاجلة  كما مت الإع���الن ع��ن دع���وات للعمل م��ن 
اأزمة التعلم من خالل التعليم الأ�شا�شي ودعم امل�شاواة 

بني اجلن�شني من خالل التعليم ويف التعليم.
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اأخبـار الإمـارات

مب�شاعدة نظام اجلراحة الروبوتية دافن�شي اإك�س اآي 

فريق اجلراحة الروبوتية مبيديكلينيك م�ست�سفى املدينة يجري اأول ا�ستئ�سال كبري للكبد يف دبي 

مركز ات�سال هيئة كهرباء ومياه دبي �سمن اأف�سل 3 مراكز ات�سال تابعة ملوؤ�س�سات حكومة دبي

•• اأبوظبي :الفجر

م�شت�شفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  اأج�����رت 
املدينة موؤخًرا اأول ا�شتئ�شال كبري 
نظام  ب��ا���ش��ت��خ��دام  دب����ي،  يف  للكبد 
اجلراحة الروبوتية دافن�شي. حيث 
مت اإجراء العملية من قبل الدكتور 
هيمانت فاديار، ا�شت�شاري جراحة 
ال����ك����ب����د، مب�������ش���اع���دة اجل����راح����ني 
في�شل  ال���دك���ت���ور  ال���ش��ت�����ش��اري��ني 
اإك����رام وال��دك��ت��ور روج���ر جرجي. 
العمر  تبلغ من  املري�شة  اأن  حيث 
55 عاًما وقد خ�شعت ل�شتئ�شال 
عام  يف  باملنظار  القولون  �شرطان 
حالتها  ت�شخي�ش  ومت   .2021
بثالثة  م�شابة  اأنها  على  م��وؤخ��ًرا 

ب��ع��د اجل����راح����ة. وفريق  اأ���ش��اب��ي��ع 
م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف  الكبد 
املدينة مدربني ولديهم اخلربة يف 

اإجراء عمليات ا�شتئ�شال الكبد.
وع��ن ه��ذه اجلراحة ق��ال الدكتور 
هيمانت فاديار ، ا�شت�شاري جراحة 
م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف  الكبد 
املري�شة  ت��ق��ي��ي��م  "بعد  امل���دي���ن���ة:  
 )CT( املقطعية  الأ�شعة  ودرا�شة 
املغناطي�شي  ب��ال��رن��ني  والت�شوير 
قدًما  امل�����ش��ي  ق���ررن���ا   ،)MRI(
با�شتخدام  ال��ك��ب��د  ا���ش��ت��ئ�����ش��ال  يف 
حيث  الروبوتية.  اجل��راح��ة  نظام 
املفتوحة  التقليدية   اجلراحة  اأن 
اإج���راء  ت�شمل  ال��ك��ب��د  ل�شتئ�شال 
���ش��ق ك��ب��ري يف ال��ب��ط��ن. مم��ا يوؤدي 

الذين  امل��خ��ت��ل��ف��ني  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
اجلهاز  �شرطانات  م��ع  يتعاملون 
لت�شميم  اأ����ش���ب���وع  ك���ل  ال��ه�����ش��م��ي 
خطة عالج خم�ش�شة لكل مري�ش 
على انفراد. خالل الجتماع متت 
لإدارة  الكبد  با�شتئ�شال  التو�شية 
الكبدية  ال��ن��ق��ي��ل��ي��ة  الأورام  ه���ذه 
اأنه  تقرر  وامل�شتقيم.  القولون  يف 
ن���ظ���ًرا لإ���ش��اب��ت��ه��ا ب��ع��دة اآف�����ات يف 
فمن  الكبد،  م��ن  الأي�شر  الن�شف 
امل�شتح�شن اإجراء ا�شتئ�شال �شامل 
�شيتطلب  الأي�����ش��ر.  ال��ك��ب��د  لف�ش 
اأربعة من اأ�شل ثمانية  اإزالة  ذلك 

اأجزاء من الكبد.
عملية  ه����و  ال���ك���ب���د  ا����ش���ت���ئ�������ش���ال 
الكبد  اأن  ح��ي��ث  م��ع��ق��دة  ج��راح��ي��ة 

الكبد  الأي�شر من  الف�ش  اأورام يف 
يف  اأج��ري��ت  روتينية  فحو�شات  يف 
هذه  خ���الل  م��ن  اآخ����ر.  م�شت�شفى 
الفحو�شات مت ال�شك بكونها اأورام 
�شرطان  ب�����ش��ب��ب  ن��ق��ي��ل��ي��ة  خ��ب��ي��ث��ة 
�شابقاً.  اأ���ش��اب��ه��ا  ال����ذي  ال��ق��ول��ون 
ول���ذل���ك مت حت��وي��ل��ه��ا لح���ًق���ا اإىل 
املدينة  م�شت�شفى  ميديكلينيك 

ملتابعة حالتها.
قبل  من  املري�شة  حالة  تقييم  مت 
ال�شفراوية  والقناة  الكبد  فريق 
م�شت�شفى  م���ي���دي���ك���ل���ي���ن���ي���ك  يف 
م��ن��اق�����ش��ة حالتها  امل��دي��ن��ة، ومت���ت 
اجلهاز  �شرطان  فريق  اجتماع  يف 
التخ�ش�شات؛  م��ت��ع��دد  اله�شمي 
جميع  فيه  يلتقي  الج��ت��م��اع  وه��و 

الدموية  الأوع�����ي�����ة  م����ن  ق���ري���ب 
اأن  مي��ك��ن  خ��ط��اأ  واأي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ل��ل��دم. لذلك،  ف��ق��دان ح��اد  ي�شبب 
ا�شتئ�شال  اإج������راء  الأف�����ش��ل  م���ن 
املتخ�ش�شة  امل�����راك�����ز  يف  ال���ك���ب���د 
م���ن ق��ب��ل ف���ري���ق ج���راح���ي م���درب 
ا لهذه العمليات. اجلدير  خ�شي�شً
الع�شو  ه����و  ال���ك���ب���د  اأن  ب���ال���ذك���ر 
الذي  اجل�شم  يف  الوحيد  ال�شلب 
ل��دي��ه ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ج��دد بعد 
لزم  واإذا  اجل��راح��ي،  ال�شتئ�شال 
اإزالة  املمكن  الأم��ر، قد يكون من 
60-٪70 من الكبد ح�شب حالة 
الكبد،  ا�شتئ�شال  ب��ع��د  امل��ري�����ش. 
الطبيعي  حجمه  اإىل  الكبد  يعود 
تقريًبا يف غ�شون �شتة اإىل ثمانية 

•• دبي-وام:

كهرباء  هيئة  ات�����ش��ال  م��رك��ز  ج���اء 
ومياه دبي )مركز رعاية املتعاملني( 
�شمن اأف�شل ثالثة مراكز ات�شال 
اأج������راه مركز  ال�����ذي  ال��ت��ق��ي��ي��م  يف 
منوذج دبي، التابع لالأمانة العامة 
مع  بالتعاون  التنفيذي  للمجل�ش 
هيئة دبي الرقمية، وذلك يف اإطار 
حمدان  ل�"برنامج  التقييم  عملية 
احلكومية"،  للخدمات  حممد  بن 

"اأ�شر"  خدمة  ال�شاعة  م��دار  على 
ذوي  من  للمتعاملني  واملخ�ش�شة 
من  لتمكينهم  ال�شمعية  الإع��اق��ة 
التوا�شل مع موظفي مركز رعاية 
وخدمة  الإ���ش��ارة،  بلغة  املتعاملني 
املتعاملني  متكن  ال��ت��ي  "حيرّاك" 
من التوا�شل مبا�شرًة مع موظفي 
م����رك����ز رع����اي����ة امل���ت���ع���ام���ل���ني عرب 
املحادثة الكتابية واملرئية املتوفرة 
على كل من تطبيق الهيئة الذكي 

واملوقع الإلكرتوين.

الهيئة،  مع  التعامل  يف  جتربتهم 
ج���ودة  م�����ش��ت��وى  اإن  اإىل  م�������ش���رياً 
اخلدمة يف مركز رعاية املتعاملني 
التابع للهيئة بلغ اأكر من 96% 
يوليو  اإىل  ي��ن��اي��ر  م��ن  ال��ف��رتة  يف 
الطاير:  معايل  واأ�شاف   .2022
املتعاملني  رع����اي����ة  م���رك���ز  ي���وف���ر 
ال���ت���اب���ع ل���ل���ه���ي���ئ���ة، ال�������ذي ي���دي���ره 
املتكاملة  للحلول  البيانات  مركز 
)مورو( اإحدى ال�شركات التابعة ل� 
الذراع  الرقمية"،  "ديوا  جمموعة 

ال���������ذي ي�����ه�����دف ل����ق����ي����ا�����ش م����دى 
خدمات  روؤي���ة  لتحقيق  اجلاهزية 
التحول  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة   360
احلكومة  ن���ه���ج  ���ش��م��ن  ال���رق���م���ي 
ال����واح����دة. واأع�����رب م��ع��ايل �شعيد 
املنتدب  ال��ع�����ش��و  ال��ط��اي��ر،  حم��م��د 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ش 
وم���ي���اه دب�����ي، ع���ن ���ش��ع��ادت��ه بهذه 
ت�شع  الهيئة  اأن  م��وؤك��داً  النتيجة، 
حتقيق �شعادة املتعاملني على راأ�ش 
قائمة اأولوياتها، وذلك عرب تطوير 

الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 
الإجرائية  اخل����دم����ات  م���ن  ب���اق���ة 
ال�شاعة  م���دار  ع��ل��ى  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
عن طريق الرد ال�شوتي التفاعلي 
املعززة بتقنية الذكاء ال�شطناعي، 
امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن تقدمي  ل��ت��م��ك��ني 
خدمات  على  للح�شول  الطلبات 
الكهرباء واملياه وخدمات ال�شاحن 
الكهربائية؛  للمركبات  الأخ�����ش��ر 
بيانات  ل���وح���ة  م���ن  وال����ش���ت���ف���ادة 
"احلياة الذكية". كما يوفر املركز 

املركزة  العناية  وح��دة  الإق��ام��ة يف 
خ�شعت  ف���ق���د  وامل�شت�شفى." 
ف�ش  ا�شتئ�شال  لعملية  املري�شة 
ال��ك��ب��د الأي�������ش���ر مب�����ش��اع��دة نظام 
 29 يف  ال����روب����وت����ي����ة  اجل�����راح�����ة 
وا�شتغرقت   .2022 اأغ�����ش��ط�����ش 
وكانت  ���ش��اع��ات  خ��م�����ش  ال��ع��م��ل��ي��ة 
الأدنى  احل��د  م��ع  �شل�شلة  ج��راح��ة 
من فقدان الدم. مل تكن املري�شة 
وا�شتعادت  دم  نقل  اأي  اإىل  بحاجة 

اإىل اإقامة ملدة �شبعة اإىل 10 اأيام 
اإىل  امل�شت�شفى مبا يف ذلك يوم  يف 

يومني يف وحدة العناية املركزة".
نظام  ا���ش��ت��خ��دام  " اإن  واأ�����ش����اف: 
دافن�شي  ال���روب���وت���ي���ة  اجل����راح����ة 
ل�شتئ�شال الكبد، يتيح للجراحني 
املعقد  الإج������������راء  ه������ذا  اإج�����������راء 
با�شتخدام �شقوق �شغرية وطريقة 
حم����دودة ال��ت��دخ��ل اجل���راح���ي مع 
فرتة  وتقليل  ال��دم  ف��ق��دان  تقليل 

ع��اف��ي��ت��ه��ا ب�����ش��ك��ل ج���ي���د. ون���ظ���ًرا 
لكون اجل��راح��ة مت��ت ع��رب �شقوق 
املري�شة  اح��ت��اج��ت  ف��ق��د  ���ش��غ��رية، 
امل�شكنات.  م��ن  الأدن����ى  احل���د  اإىل 
ك��ب��ده��ا ب�شرعة  وت��ع��اف��ت وظ��ائ��ف 
للمغادرة  ج���اه���زة  وك���ان���ت  ك��ب��رية 
امل�شت�شفى بعد مكوثها  ثالثة اأيام 
�شحتها  وا�شتمرت  امل�شت�شفى.  يف 
وتعافت  ج��ي��د  ب�����ش��ك��ل  ب��ال��ت��ح�����ش��ن 

متاًما من اجلراحة.

برنامج زايد لالإ�سكان: الإمارات حققت 
ال�ستقرار ال�سكني والرفاهية ملواطنيها 

•• دبي -وام:

دولة  ال��ت��زام  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  مدير  املن�شوري  حممد  املهند�ش  �شعادة  اأك��د 
الإم��ارات منذ تاأ�شي�شها مبواثيق الإن�شانية عرب حتقيق ال�شتقرار ال�شكني وتوفري احلياة 

ال�شعيدة والرفاهية ملواطنيها ومواكبة الزيادة ال�شكانية وتطور منط احلياة. 
اأم�ش بالتزامن مع اليوم العاملي لالإ�شكان الذي ي�شادف الأول  وقال املن�شوري يف ت�شريح 
من اأكتوبر من كل عام :"ياأتي ذلك بف�شل الروؤية الثاقبة للقيادة الر�شيدة لإيجاد منظومة 
امل�شاهمة يف  و  القطاع  لتعزيز هذا  و ترجم من خالل اخلطط احلكومية  اإ�شكان متكاملة 

حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة". 

�سهيل املزروعي: نعمل على ت�سميم مبادرات 
جت�سد تطلعات القيادة يف قطاع الإ�سكان

•• دبي -وام:

اأكد معايل �شهيل بن حممد اأملزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية اأن الإ�شكان مكون رئي�ش 
لالإ�شرتاتيجية الوطنية لدولة الإمارات وم�شتهدفات اخلم�شني.

واأ�شاف معاليه يف ت�شريح ام�ش بالتزامن مع اليوم العاملي لالإ�شكان الذي ي�شادف الأول من 
اأكتوبر من كل عام : “لذلك نعمل وفق منظور تنموي �شامل قائم على توحيد جهود اجلهات 
تطلعات  د  جت�شرّ طموحة  م��ب��ادرات  ت�شميم  على  للعمل  الإ�شكان  بقطاع  العالقة  ذات  كافة 
اأبناء الوطن عرب تلبية احتياجاتهم من امل�شاكن احلكومية ذات  اإ�شعاد  القيادة الر�شيدة يف 

اجلودة العالية و امل�شتدامة ومواكبة الطلب املتزايد على الإ�شكان”.

 الطريان املدين تنظم تدريبًا لال�ستجابة 
الأوىل حلوادث الطائرات مبطار ال�سارقة 

•• ال�شارقة-وام:

اأجرى قطاع التحقيق يف احلوادث اجلوية بالهيئة العامة للطريان املدين تدريباً يف مطار ال�شارقة الدويل 
للم�شغلني وموظفي ال�شالمة على "ال�شتجابة الأوىل حلوادث الطائرات" وذلك بالتعاون مع دائرة الطريان 
التحقيق من خالل  لتعزيز عمليات  القطاع  ا�شرتاتيجية  ج��زءا من  التدريب  ياأتي هذا  بال�شارقة.   امل��دين 
ور�شم  احل��وادث،  �شالمة موقع  و�شمل موا�شيع خمتلفة مثل  العمليات  تعطيل  وتقليل  ال�شتجابة  حت�شني 
حماية  على  املوقع  ا�شتجابة  موظفي  تدريب  جرى  فيما  الأدل��ة  على  واحلفاظ  والت�شوير،  املوقع،  خرائط 
املوقع واحلطام حتى يتم ت�شليمه للمحققني للم�شي قدما يف التحقيق يف املوقع وفقا للمعايري الدولية.  
حوادث  يف  التحقيق  ح��الت  ذلك  يف  مبا  النظري،  التدريب  درا�شة  متت  العملي،  التدريب  اإىل  بالإ�شافة  و 
الطريان من اأجل الدرو�ش امل�شتفادة بح�شور اأكر من 57 م�شارًكا من ممثلي املطارات و�شركات الطريان. 

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يختتم م�ساركته املميزة والرثية مبعر�ش اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية

بـ 3 اأحداث عاملية.. االإمارات عا�شمة االإعالم يف املنطقة

بعد منتدى الت�سال احلكومي .. الإعالم العربي ينطلق اليوم.. واخلتام بالكونغر�ش العاملي لالإعالم

•• اأبوظبي -الفجر:

معر�ش  من   19 الن�شخة  يف  م�شاركته  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  اختتم 
ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  اأقيم  ال��ذي  والفرو�شية،  لل�شيد  ال��دويل  اأبوظبي 
نادي  رئي�ش  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان 
عدد  جذب  املعر�ش  يف  امل�شاركة  من�شته  ا�شتطاعت  وقد  الإم���ارات،  �شقاري 
كبري من الزوار، وجاءت هذه امل�شاركة يف هذا املعر�ش الذي يعدرّ اأكرب حدث 
الوطني  دوره  من  انطالقاً  واإفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  نوعه يف منطقة  من 
يف حفظ تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة اخلليج، وجمع ذاكرة الوطن 

وحفظها واإتاحتها لالأجيال.
وقد حفلت املن�شة بع�شرات ال�شور التاريخية النادرة التي عك�شت اهتمام قادة 
الإمارات بالريا�شة والرتاث، وحر�شهم على امل�شاركة يف الريا�شات الرتاثية 
ك�شباقات اخليول ورحالت ال�شيد، ورحالت اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ لل�شيد 

والقن�ش و�شباقات اخليول.
وعر�شت املن�شة �شوراً ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
الدولة -حفظه اهلل- تربز اهتمام �شموه بال�شيد والفرو�شية يف �شبعينيات 
وزيارة  اأبوظبي،  يف  والفرو�شية  ال�شيد  نادي  املا�شي، يف  القرن  وثمانينيات 
�شموه اإىل باك�شتان، و�شمرّ اجلناح اأي�شاً �شوراً ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة، رئي�ش جمل�ش ال��وزراء، حاكم دبي، 
�شوراً  املعر�ش  ل��زوار  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  وقدمت من�شة  اهلل.  رعاه 
عك�شت اهتمام املوؤ�ش�ش والباين ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان -طيب اهلل 
ثراه- باخليول وال�شقور وال�شيد، وبثت على �شا�شة كبرية اأفالماً وثائقية 
للريا�شات الرتاثية الإماراتية واهتمام ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان بها، 

ومتابعته لبع�ش ال�شباقات الرتاثية الهامة.
وعر�ش الأر�شيف واملكتبة الوطنية يف من�شته لوحة كبرية تت�شمن خدماته 
املوؤ�ش�شات  ال��ب��اح��ث��ني، ول��ل��وح��دات الأر���ش��ي��ف��ي��ة يف  ي��ق��دم��ه��ا جل��م��ه��ور  ال��ت��ي 
وت�شخي�ش  ب���الإ����ش���دارات  ت��زوي��ده��م  �شعيد  ع��ل��ى  ال���دول���ة  يف  الأر���ش��ي��ف��ي��ة 

اإتالف  يف  والنظر  والت�شخي�ش،  امل�����ش��ورة  وت��ق��دمي  وتنظيمها،  الأر���ش��ي��ف��ات 
يف  ال��الزم  العلمي  والإر���ش��اد  الفنية  وال�شت�شارات  الفائدة،  عدمية  الوثائق 
والور�ش  الوطنية  واملحا�شرات  الأن�شاب،  ودرا�شة  ال�شفاهي  التاريخ  جمال 
تزويد  وك��ذل��ك  والطلبة،  والأك��ادمي��ي��ني  للباحثني  املتخ�ش�شة  التدريبية 
ب��اإ���ش��دارات��ه التي  اجل��ه��ات احلكومية وامل��وؤ���ش�����ش��ات الأك��ادمي��ي��ة وال�����ش��ف��ارات 

تت�شمن تاريخاً جميداً وتراثاً عريقاً وقيماً وطنية نبيلة.
وعر�شت املن�شة اأمام زوار املعر�ش اأهم اإ�شدارات الأر�شيف واملكتبة الوطنية 
بالوثيقة، وتفتح �شفحات  املوؤيدة  التاريخية  املعلومة  واأبرزها، والتي تقدم 

من تراث دولة الإمارات وثقافتها الأ�شيلة.

•• اأبوظبي-وام:

واإقليمية لالإعالم يف  الإم��ارات عا�شمة عربية  اأ�شحت دولة 
�شوء ا�شت�شافتها ثالث فعاليات كربى اعتبارا من 28 �شبتمرب 
املا�شي لت�شبح الوجهة الأوىل ل�شناع القرار الإعالمي واأبرز 
 28 ال���  يف  الإم����ارات  ا�شت�شافت  فقد  ل��ه.  واملنتمني  خ��ربائ��ه 
ال��دويل لالت�شال احلكومي يف  املنتدى  املا�شي  �شبتمرب  من 
ال�شارقة، يف حني تبداأ اليوم يف دبي فعاليات منتدى الإعالم 
العربي على اأن ت�شت�شيف العا�شمة اأبوظبي منت�شف نوفمرب 
وت�شعى  العاملي لالإعالم.  الكونغر�ش  املقبل معر�ش وموؤمتر 
الإمارات من خالل تلك الفعاليات اإىل تعزيز مركزها كاأحد 
اأبرز املراكز الإعالمية تاأثرياً يف املنطقة والعامل، اإ�شافة اإىل 
تعزيز فر�ش ا�شت�شراف م�شتقبل القطاع، واأبرز الفر�ش التي 

يتيحها يف ظل التطورات املت�شارعة التي ي�شهدها.

االت�شال احلكومي.
و ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع ال��ن�����ش��خ��ة ال�11 م��ن امل��ن��ت��دى ال���دويل 
اأبرز الأحداث تاأثرياً يف  اأحد  لالت�شال احلكومي يف ال�شارقة 
والفاعلني  القرار واخل��رباء  اإىل حجم �شناع  بالنظر  القطاع 
ويكفي  ���ش��ن��وي��اً.  امل��ن��ت��دى  ي�شت�شيفهم  ال���ذي���ن  ال��ق��ط��اع  يف 
الذين  الفكر  وق���ادة  ال��دول��ي��ني  امل�شوؤولني  قائمة  ا�شتعرا�ش 
ا�شت�شافتهم الن�شخة للدللة على تاأثريه وعلى راأ�شهم معايل 
الت�شامح والتعاي�ش،  اآل نهيان، وزير  ال�شيخ نهيان بن مبارك 
كامبل،  وكيم  ال�شابق،  املك�شيكي  الرئي�ش  كالديرون،  وفيليبي 
رئي�شة وزراء كندا ال�شابقة، وجيم يونغ كيم، الرئي�ش ال�شابق 
الكيالين  نيفني  الدكتورة  ومعايل  ال��دويل،  البنك  ملجموعة 
وزيرة الثقافة من جمهورية م�شر العربية، وموهان مونا�شنغ 
املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  رئي�ش  نائب 

بطل  القحطاين،  ع��ب��داهلل  وحممد  امل��ت��ح��دة،  ل��الأمم  التابعة 
اإلقاء اخلطابة و�شاحب كتاب قوة الكلمة.. ناهيك  العامل يف 
عن فعالياته واأن�شطته التي �شملت 60 جل�شة وخطاباً وور�شة 

عمل.

منتدى االإعالم العربي.
اإىل ذلك تنطلق يف دبي اليوم فعاليات منتدى الإعالم العربي، 
وال���ذي من  املنطقة،  م��ن نوعه على م�شتوى  الأك���رب  احل��دث 
وامل�شوؤولني  ال�شا�شة  من   3000 نحو  ي�شتقطب  اأن  املنتظر 
الإعالمية  املوؤ�ش�شات  وقيادات  العربي،  العامل  يف  احلكوميني 
العربية والعاملية، وِكَبار الُكتَّاب واملفكرين، واملثقفني واملعنيني 
ب�شناعة الإعالم يف املنطقة. و ي�شهد املنتدى اأحد اأرفع اجلوائز 
الإعالمية الإقليمية )جائزة الإعالم العربي يف دورتها ال�21 
ال��ع��ام �شعار  اأي���ام احل���دث(.. ويحمل منتدى ه��ذا  اأول  خ��الل 

ت�شغل  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات  اأه���م  وي��ن��اق�����ش  الإع�����الم«  »م�شتقبل 
�شامل،  اإط���ار  يف  املنطقة  يف  الإع��الم��ي  العمل  على  القائمني 
هدفه و�شع اأطر وا�شحة ملا هو مطلوب لتطوير القطاع، مع 
التاأثري  واأبعاد  الأوج��ه،  متعددة  املتغريات  العتبار  يف  الأخ��ذ 
يف  والعاملي،  الإقليمي  ال�شعيدين  على  بالإعالم  حتيط  التي 
التوجهات  على  النقا�ش  م��ن  الأك���رب  اجل��ان��ب  �شيرتكز  ح��ني 
اجلديدة لالإعالم، وما هو املطلوب من املوؤ�ش�شات الإعالمية 
والإع���الم���ي���ني ال���ع���رب خ���الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن خطوات 

تطويرية ملواكبة تلك التوجهات وحتقيق الريادة فيها.

الكونغر�س العاملي لالإعالم.
مب�شتقبل  املعنية  العاملية  الفعاليات  قائمة  الإم��ارات  وتختتم 
من  ل��الإع��الم  العاملي  الكونغر�ش  با�شت�شافة  الإع���الم  قطاع 
15 اإىل 17 نوفمرب املقبل وي�شتمل احلدث على 30 جل�شة 

يناق�شون  عاملياً  وخمت�شاً  متحدثاً   40 فيها  ي�شارك  حوارية 
امل�شرتكة  ال���روؤى  ودع���م  التقنية  واحل��ل��ول  القطاع  م�شتقبل 
وتوفر  الإع���الم.  �شوق  دخ��ول  من  النا�شئة  ال�شركات  ومتكني 
مميزة  من�شًة  الإع��الم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  للعديد  الفعالية 
ملناق�شة فر�ش التعاون وال�شراكات التي من �شاأنها دفع تطور 
قطاع الإعالم، و�شمان ا�شتدامته على املدى البعيد، وموا�شلة 
ت��ق��دمي حم��ت��وى م��وث��وق وم��ف��ي��د. وي��ع��ق��د يف اإط����ار الفعالية 
موؤمتر الكونغر�ش العاملي لالإعالم، الأول من نوعه يف ال�شرق 
الأو����ش���ط، حت��ت ع��ن��وان ���ش��ي��اغ��ة م�شتقبل ق��ط��اع الإع�����الم.. 
م�شتقبل  مالمح  ر�شم  على  فيها  يركز  اأي���ام  ثالثة  وي�شتمر 
املبتكرة  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  اجل��ه��ود  توحيد  م��ن خ��الل  القطاع 
واحللول التقنية املتطورة و يوفر من�شًة فريدة ت�شلط ال�شوء 

على دور الإعالم يف ال�شرق الأو�شط.

هيمانت فاديار:با�شتخدام �شقوق �شغرية وطريقة حمدودة التدخل اجلراحي مع 
تقليل فقدان الدم وتقليل فرتة االإقامة يف وحدة العناية املركزة وامل�شت�شفى
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

املن�شوري  ع��ل��ي  م���اج���د  م���ع���ايل  ق����ام 
ملعر�ش  مة  املُنظرّ الُعليا  اللجنة  رئي�ش 
والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  اأبوظبي 
2022، الأمني العام لنادي �شقاري 
الرعاة والداعمني  الإم��ارات، بتكرمي 
اإ�شافة   ،)19( ال���  دورت���ه  يف  للحدث 
املعر�ش  ُم�������ش���اب���ق���ات  يف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
يف  عر�ش  ات  من�شرّ واأف�شل  املختلفة، 

كافة القطاعات.
واأقيم حفل التكرمي م�شاء اأم�ش الأول 
املعر�ش  فعاليات  اخ��ت��ت��ام  م��ع  الأح���د 
الإمارات  �شقاري  ن��ادي  مه  نظرّ ال��ذي 
خالل الفرتة من 26 �شبتمرب ولغاية 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اأكتوبر   2
"ا�شتدامة  ���ش��ع��ار  حت���ت  ل��ل��م��ع��ار���ش، 
ومُب�شاركة  دة"،  ُمتجدرّ ب��روٍح  وت��راث.. 
اأعداد  �شعيد  على  تاريخية  قيا�شية 
والزوار  وامل�شاحة  وال���دول  ال�شركات 
وحجم مبيعات العار�شني مبا يف ذلك 
لل�شقور  نوعها  الفريدة من  امل��زادات 
والإب�������ل واخل����ي����ول، ح��ي��ث ����ش���ارك يف 
عن  ي���زي���د  م���ا   )2022 )اأب���وظ���ب���ي 
ع��ار���ش وع��الم��ة جت��اري��ة من   900
 60 58 دولة، على م�شاحة جتاوزت 
األ��ف مرت مربع، مع اأك��ر من 150 
وعرو�ش  ع��م��ل،  وور���ش��ة  ��اً  ح��يرّ ن�شاطاً 

وفعاليات �شيرّقة.
الرعاة والعار�شني  و�شارك يف تكرمي 
املُتخ�ش�شة  املُ�شابقات  يف  والفائزين 
اأحمد  ف����وؤاد  ع��م��ر  ال�شيد  للمعر�ش، 
م���دي���ر م���ع���ر����ش اأب����وظ����ب����ي ال�����دويل 
اللجنة  ع�����ش��و  وال��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد 
ال��ع��ل��ي��ا املُ��ن��ظ��م��ة وم��دي��ر امل�����ش��اري��ع يف 
ن�����ادي ����ش���ق���اري الإم����������ارات. ك��م��ا مترّ 
ال�شور  ال���ت���ق���اط  احل���ف���ل  ن���ه���اي���ة  يف 
امل��ع��ر���ش يف  اإدارة  ل��ف��ري��ق  ال��ت��ذك��اري��ة 

دورته الأخرية )اأبوظبي 2022(.
من  بتنظيم   19 ال���  ال���دورة  واأقيمت 
وبرعاية  الإم��������ارات،  ���ش��ق��اري  ن����ادي 
اأبوظبي،  البيئة-  هيئة  م��ن  ر�شمية 
ال�������ش���ن���دوق ال������دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  احل���ب���ارى، 
اأقيم احلدث، وراعي  للمعار�ش حيث 
الدولية،  ك����اراك����ال  ���ش��رك��ة  ال��ق��ط��اع 
"كيو"  ����ش���رك���ة  ال���ف�������ش���ي  ال�����راع�����ي 
للعقارات، و�شركاء تعزيز جتربة الزوار 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك  كل من 

بولري�ش  �شركة  الن�شائية،  للريا�شة 
�شة،  املُتخ�شرّ ال��ري��ا���ش��ي��ة  ات  ل��ل��ُم��ع��درّ
وراعي  ال��ف��اخ��رة،  العربة  وجمموعة 
"�شمارت  ���ش��رك��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات ك��ل م��ن 
امللكية"،  "اخليمة  و�شركة  ديزاين" 
اأر  "اإيه  ال�����ش��ي��ارات  �شناعة  و���ش��ري��ك 
�شرطة  م��ن  وب��دع��م  الإمارات"،  ب��ي 
وغرفة  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة  اأب��وظ��ب��ي 
تراث  ونادي  اأبوظبي  جتارة و�شناعة 
الر�شمي  ال�شفر  و���ش��ري��ك  الإم�����ارات، 

طريان الحتاد.
املن�شوري  ع��ل��ي  م��اج��د  م��ع��ايل  واأك����د 
مة للحدث،  رئي�ش اللجنة الُعليا املُنظرّ
الأمني العام لنادي �شقاري الإمارات، 
لل�شيد  ال���دويل  اأبوظبي  معر�ش  اأنرّ 
الأك��رب من  ُيعترب  ال��ذي  والفرو�شية، 
الأو�شط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه 
تطوير  ثقة  بكلرّ  ُي��وا���ش��ل  واأف��ري��ق��ي��ا، 
دوره  مع  متا�شياً  وم�شاريعه  خططه 
يف  الرائد  والبيئي  والثقايف  الرتاثي 
له يف  تعزيز ال�شيد املُ�شتدام، وما ُي�شكرّ
�شنوية ثمينة  الوقت من فر�شة  ذات 
والإقليمية  الإم���ارات���ي���ة  ل��ل�����ش��رك��ات 
الفر�ش  اك��ت�����ش��اف  ب��ه��دف  وال��دول��ي��ة 
التجارية القوية املُتاحة لها انطالقاً 

من اأبوظبي.
�����ه م���ا ك����ان لهذا  واأك�����د امل��ن�����ش��وري اأنرّ
ال��ن��ج��اح غ��ري امل�����ش��ب��وق ال����ذي اأجن���زه 
والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  املعر�ش 
يف عامه الع�شرين )اأبوظبي 2022(، 
ل���ي���ت���ح���ق���ق ل�������ول احل�����ر������ش ال���ب���ال���غ 
تعزيز  على  ال�شيوخ  ال�شمو  لأ�شحاب 
ال�شيد املُ�شتدام واملحافظة على ركائز 
هاً  ُمتوجرّ الأ���ش��ي��ل،  ال��ع��رب��ي  ال����رتاث 
والعتزاز  والتقدير  ال�شكر  بخال�ش 

ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د 
ملعر�ش  ال�����الحم�����دود  ل���دع���م���ه  اهلل، 
الفعاليات  ول��ك��اف��ة  لل�شيد  اأب��وظ��ب��ي 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ول�����ش��م��و  ال���رتاث���ي���ة، 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي���د  ب��ن 
نادي �شقاري  رئي�ش  الظفرة  منطقة 
وُمتابعته  ل��ت��وج��ي��ه��ات��ه  الإم����������ارات، 
ُي�����ش��اه��م يف تعزيز  ال��دائ��م��ة ل��ك��لرّ م���ا 
الكبري  ال��رتاث��ي  احل���دث  ه��ذا  مكانة 

ره عاماً بعد اآخر. وتطورّ
واأع��������رب م��ع��ال��ي��ه ع����ن ����ش���ع���ادت���ه مبا 
من  ع�����ش��رة  التا�شعة  ال����دورة  حققته 
قيا�شية  وُم�شاركة  متعددة  اإجن����ازات 
ف��اق��ت ال��ت��وق��ع��ات، وم���ا ���ش��ه��دت��ه من 
والعرو�ش  بالفعاليات  حافلة  برامج 
ا�شتقطاب  يف  جن���ح���ت  وال������ن������دوات 
بال�شكر  م  وت����ق����درّ ع���ري�������ش.  ج��م��ه��ور 

امل��ع��ر���ش م���ن داخل  ل��ل��ُم�����ش��ارك��ني يف 
وخ��ارج دول��ة الإم���ارات، من ال�شركات 
الأعمال  ورج��ال  والرعاة  والعار�شني 
العامل،  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف  وال����زوار 

وجلميع ممثلي و�شائل الإعالم.
مة  املُنظرّ العليا  اللجنة  رئي�ش  وق���ال 
امل��ت��وا���ش��ل على  الإق���ب���ال  زادن����ا  "لقد 
على  للعمل  وج��ه��داً  اإ���ش��راراً  املعر�ش 
تكثيف كل اجلهود املمكنة لال�شتمرار 
على طريق النجاح والتفوق يف تنظيم 
بعد  ه��ذا احل���دث لُيتابع من��وه ع��ام��اً 
العار�شني  ع����دد  ي�����زداد  ح��ي��ث  اآخ�����ر، 
والدوليني  والإق��ل��ي��م��ي��ني  امل��ح��ل��ي��ني 
اأي وقت م�شى، ف�شاًل عن  اأك��ر من 
له الزوار،  احل�شور املُتزايد التي ُي�شجرّ
والهتمام الإعالمي العربي والدويل 

الكبري".
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ام م��ع��ايل رئ��ي�����ش 

املعر�ش،  م��دي��ر  مُب�����ش��ارك��ة  امل��ن��ظ��م��ة، 
بتكرمي الرعاة والفائزين يف خمتلف 
ُم�شابقة  ف��ف��ي  احل������دث،  م�����ش��اب��ق��ات 
باملركز  العربي، فاز  ال�شلوقي  مزاينة 
"�شهم" ملالكه  ح�ش،  ذك��ر  فئة  الأول 
الثاين  وب���امل���رك���ز  ج���م���ع���ة،  م��ن�����ش��ور 
ال�شرقية،  الرو�شة  ملالكه  "�شيبوب" 
ملالكه  "ور�شان"  ال��ث��ال��ث  وب���امل���رك���ز 
خليفة بن هامل. ويف فئة اأنثى ح�ش، 
"اأزا" ملالكها  املركز الأول  ح�شل على 
"خمي�شة"  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  �شيندي، 
والثالث  ال���غ���ي���ث،  خ��ل��ي��ف��ة  ل��ل��م��ال��ك 

"فرحة" ملزرعة ور�شان.
"اأودي"  اأري�ش، فجاء  اأما يف فئة ذكر 
ل��ل��م��ال��ك ال��ي��ك�����ش��ان��درا ���ش��ول��ف��ي��ان، يف 
"بركان"  ال��ث��اين  ويف  الأول،  امل��رك��ز 
على  وح�شل  امل��ا���ش،  حممد  للمالك 
�شارة  ملالكته  "لهب"  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 

اأنثى  فئة  ويف  ال��ر���ش��دان.  عبدالعزيز 
الأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى  اأري�����������ش، ح�����ش��ل 
فيما ح�شل  اأيوتايا،  "فيبي" للمالك 
ملالكتها  "جونيا"  الثاين  املركز  على 
�شارة عبدالعزيز، وعلى املركز الثالث 

الغيث. خليفة  "بر�شا" للمالك 
باملركز  اأجمل برقع، فاز  ُم�شابقة  ويف 
من  فالكونويد"  "اأتيليري  الأول 
اليابان، وباملركز الثاين "اأورتون اأت�ش 
الثالث  وباملركز  تايوان،  اأ���ش ي" من 
ع���ف���راء حم��م��د ال��ظ��اه��ري م���ن دولة 
الإمارات. اأما ُم�شابقة اأف�شل اخرتاع 
ال�����ش��ق��ارة وال�����ش��ي��د، ففاز  يف جم���ال 
ب��ه��ا ع��ام��ر م��ط��ر ال��ع��ن��زي م��ن مملكة 

البحرين.
جم�شمات  اأف���������ش����ل  ُم�������ش���اب���ق���ة  ويف 
امل�شغولت الرتاثية، فاز باملركز الأول 
"الغدير للِحرف الإماراتية، وباملركز 

الثاين "بيت اخَلنري"، وباملركز الثالث 
للحرفيني". اأبوظبي  "�شجل 

ُم�شابقة  يف  الفائزين  تكرمي  مترّ  كما 
ة عر�ش يف كافة القطاعات  اأجمل من�شرّ
ال� 11 للمعر�ش، ففي قطاع "اأ�شلحة 
�شركة  الأول  ب��امل��رك��ز  ف���از  ال�شيد" 
وباملركز  ال���ع���ام���ة،  ل��ل��ت��ج��ارة  ت�����ش��ل��ي��ح 
الثاين �شركة كراكال الدولية، وباملركز 
اأم��ا يف  الثالث �شركة باليزر ج��روب. 
وال�شفاري"  ال�شيد  "رحالت  ق��ط��اع 
الريا�شي  ال��ف��ر���ش��ان  م��ن��ت��ج��ع  ف��ج��اء 
"بوك  �شركة  الأول،  باملركز  ال���دويل 
و�شفاري  ال��ث��اين،  هانت" باملركز  ي��ور 
قطاع   ويف  ال��ث��ال��ث.  ب��امل��رك��ز  ال�شارقة 
عر�ش  ة  من�شرّ باأف�شل  ف��از  ال�شقارة 
 Falconry امل���ق���ن���ا����ش-  ����ش���رك���ة 

.Experience
م��ن�����ش��ة عر�ش  اأج���م���ل  م�����ش��اب��ق��ة  ويف 
الرتفيه  م��ع��دات  و  "مركبات  لقطاع 
يف الهواء الطلق" فاز باملراكز الثالثة 
 ARB �شركات  التوايل  على  الأوىل 
 Emirates ، Ironman
ويف   .ORION واأوري�����ون   ،4*4
الأول  باملركز  جاء  الفرو�شية،  قطاع  
والثاين  الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�ش 
العربية،  للخيول  الإم�����ارات  جمعية 
اأما  للفرو�شية".  "ال�شكب  وال��ث��ال��ث 
واخل����دم����ات  "املنتجات  ق����ط����اع   يف 
البيطرية"، فح�شل على املركز الأول 
حديقة الإمارات للحيوانات، والثاين 
�شركة  وال���ث���ال���ث   ،Eurovets

جريمان �شتاندرد غروب.
م��ن�����ش��ة عر�ش  اأج���م���ل  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
اليدوية،  ال��ف��ن��ون واحل����رف  ل��ق��ط��اع  
الفجرية  اأكادميية  الأول  باملركز  فاز 

الثاين  ل��ل��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة، وب��امل��رك��ز 
ال�شتاد،  حم��م��د  الإم����ارات����ي  ال��ف��ن��ان 
واملركز الثالث كان من ن�شيب الفنانة 
ق���ط���اع  معدات  ال��ب��ع��ي��ن��ي. ويف  ران���ي���ا 
ال�شيد والتخييم، الفائز الأول �شركة 
البوادي لبيع لوازم الرحالت، والثاين 
�شركة  والثالث  للرتاثيات،  العمالق 

احلر للوازم ال�شيد والرحالت.
اأم����ا يف ق��ط��اع  احل��ف��اظ ع��ل��ى البيئة 
الثقايف، فجاء باملركز الأول  والرتاث 
ب���ن عبداهلل  ت���رك���ي  حم��م��ي��ة الإم������ام 
امللكية، وبالثاين نادي تراث الإمارات، 
للحفاظ  الدويل  ال�شندوق  وبالثالث 
ويف م�شابقة  واأخ���رياً  احل��ب��ارى.  على 
معدات  لقطاع   عر�ش  من�شة  اأجمل 
�شيد الأ�شماك و الريا�شات البحرية، 
كان الفائز الأول "ذا كابتينز كلوب"، 
والثالث  مارين"،  "هايدرا  وال��ث��اين 

�شتورم". "�شي 
الدورة  الأي��ام اخلتامية من  وات�شمت 
الدول  اأب��وظ��ب��ي  م��ن معر�ش   19 ال��� 
�شادفت  وال��ت��ي  والفرو�شية،  لل�شيد 
باأجواء عائلية  الأ�شبوع،  عطلة نهاية 
مم���ي���زة، ح��ي��ث ���ش��ه��د احل����دث توافد 
العديد من الأ�شر التي حر�شت على 
زيارة املعر�ش وال�شتمتاع بالفعاليات 
اأفراد  كافة  ُينا�شب  مبا  مها  قدرّ التي 

العائلة من الكبار وال�شغار.
اإقباًل  والأح����د  ال�شبت  ي��وم��ا  و���ش��ه��د 
املعر�ش،  زيارة  على  كثيفاً  جماهريياً 
ح���ي���ث اأ�����ش����ار ع�����دد م����ن ال��������زوار اإىل 
عائلية  وج���ه���ة  مي���ث���ل  امل���ع���ر����ش  اأن 
ع كبري يف  تنورّ به من  يت�شم  ملا  مميزة 
الأق�شام التي ت�شمنها واملنتجات التي 
والدولية،  املحلية  ال�شركات  عر�شتها 
فعاليات  م���ن  ���ش��ه��ده  م���ا  ج��ان��ب  اإىل 
واأن�شطة متنوعة نا�شبت جميع اأفراد 

العائلة.
ك��م��ا و���ش��ه��دت ال������دورة الأخ������رية من 
لل�شيد  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���ش 
وال��ف��رو���ش��ي��ة م�����ش��ارك��ة م��ت��م��ي��زة من 
بارز  دور  لهم  ك��ان  ال���ذي  املتطوعني 
يف جن����اح ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ر����ش، وال����ذي 
ح��ظ��ي ب���اإ����ش���ادة وا���ش��ع��ة م���ن ال�����زوار. 
متطوعاً   293 املتطوعني  عدد  وبلغ 
م����ن 34 ج��ن�����ش��ي��ة ي���ت���ح���دث���ون ب����� 9 
ل��غ��ات خم��ت��ل��ف��ة ب��ه��دف ال��ت��ع��ام��ل مع 
العار�شني وال��زوار من كافة  خمتلف 

اجلن�شيات والثقافات.

•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ ال�شوابط 
املحددة ملنظومة التاأ�شريات اجلديدة لدولة الإمارات العربية املتحدة تزامًنا 
مع بدء العمل يف تفعيل املنظومة ر�شمًيا بدًءا من اأم�ش الإثنني وذلك تنفيذاً 
بقانون  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  ب�شاأن  لقرار جمل�ش الوزراء رقم 65 

الأجانب. واإقامة  دخول  �شاأن  يف  احتادي رقم 29 ل�شنة 2021 
��ق��ت الهيئة ال�����ش��روط وال�����ش��واب��ط امل��ن��ف��ذة ل��ل��ق��رار، وك��ذل��ك دل��ي��ل عمل  ووثرّ

املنظومة املوحدة لتاأ�شريات الدخول ال�شياحية والعالجية والتعليمية،.
تعظيم  �شياق  ج���اءت يف  وال���ش��رتاط��ات  ال�شوابط  و���ش��ع  اآل��ي��ات  اأن  اأك���دت  و 
الروؤى  اإط��ار جت�شيد  القرارات ويف  م�شتوى الت��زان ال�شرتاتيجي عند بناء 
والتوجهات احلكومية وفق منهجية عمل م�شرتكة بالتن�شيق مع كافة �شركاء 
ودعم  املجتمع  على مكونات  واحلفاظ  الأف��راد  و�شالمة  اأمن  لتعزيز  الهيئة 

ا�شتقراره ورفده بالقدرات واملمكنات احليوية الناجعة.
ويف كلمة له بهذه املنا�شبة، قال �شعادة اللواء �شهيل �شعيد اخلييلي مدير عام 
منظومة  ان  املنافذ،  واأم��ن  واجل��م��ارك  واجلن�شية  للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة 
التاأ�شريات اجلديدة تنطلق من مبادئ اخلم�شني ومئوية الإمارات 2071، 
وتلبي الحتياجات امل�شتقبلية مل�شرية التنمية امل�شتدامة التي تتبنرّاها القيادة 
احلكيمة لدولة الإمارات، كما اأنها تعربرّ عن القيم الإن�شانية ومبادئ التعاي�ش 
وامل�شتجدات  امل��ت��غ��ريات  �شتى  م��ع  وتن�شجم  الإن�شانية،  والأخ����وة  والت�شامح 

ا ودولًيا، موؤكًدا  مبختلف اأبعادها القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية حمليرّ
اأن املنظومة تر�شخ ر�شم معامل خارطة ال�شفر اإىل الدولة للعمل وال�شياحة 

ا وعاملًيا. ا من مكانة الدولة وتناف�شيتها اإقليميرّ والعالج والتعليم انطالقرّ
لتنفيذ  الهيئة  اعتمدتها  التي  وال�شوابط  ال�شروط  اأن  اخلييلي  واأ���ش��اف 
الالئحة التنفيذية للمر�شوم الحتادي رقم 29 ل�شنة 2021 يف �شاأن دخول 
للتوجهات  والداعمة  امل�شتفي�شة  الدرا�شات  �شوء  يف  جاءت  الأجانب  واإقامة 
اأمن  ع��ل��ى  �شلبية  ت���اأث���ريات  اأي���ة  وج���ود  دون  للحيلولة  ال��رام��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
و�شالمة املجتمع، تاأكيًدا ملا تتمتع به الدولة من عنا�شر ايجابية وم�شتقرة 
متثل ن�شيًجا متالحًما ومركز جذب لالأعمال وواحة للعلم ووجهة لل�شياحة 

ومق�شًدا للتطور وا�شت�شراًفا للم�شتقبل.
اآلية تنفيذها  التاأ�شريات املطورة ت�شمن  اأن  اإىل  الهيئة  اأ�شار مدير عام  كما 
رواد  ا�شتقطاب  خ���الل  م��ن  التنمية  م�����ش��رية  دع���م  ن��ح��و  ال��ن��ج��اح  يحقق  مب��ا 
والطلبة  واخلريجني  والعملية  املهنية  واملهارات  املواهب  واأ�شحاب  الأعمال 
وجاذبة  حمفزة  بيئة  الإم����ارات  دول��ة  جعل  يف  اأه��داف��ه��ا  املتفوقني،وحتقيق 

للعمل والعي�ش والإقامة.
اإن �شروط و�شوابط التاأ�شريات يف املنظومة اجلديدة  وقال اللواء اخلييلي، 
ت�شتند اإىل املراجعة والتقييم من جهات الخت�شا�ش يف الدولة، ل�شيما توفري 
املهنية وفق  والكفاءة  املالية  وامل��الءة  العلمية،  واملوؤهالت  املعايري واخل��ربات 
الت�شنيف  و�شروط  ملحددات  المتثال  جانب  اإىل  ومعتمدة،  موثقة  �شهادات 
والتوطني،  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  لعتماد  وفًقا  م�شتوياتها  مبختلف  املهني 

الأمر  املعنيرّة،  واملحلية  الحتادية  اجلهات  مع  امل�شتمر  التن�شيق  عن  ف�شاًل 
اأهدافها،  ع��ن  اجل��دي��دة  ال��ت��اأ���ش��ريات  منظومة  ان��ح��ي��از  ع���دم  ي�شمن  ال���ذي 
وامل�شاركة الإدارية والتخ�ش�شية لالأدوار وامل�شوؤوليات مع خمتلف الأطراف 

ذات ال�شلة بطلب اإ�شدار التاأ�شريات.
مدير  النعيمي  عبدالرحمن  يو�شف  �شلطان  ال��ل��واء  �شعادة  ق��ال  جهته،  من 
وال�شوابط  ال�شروط  اعتماد  اأن  الهيئة،  يف  الأج��ان��ب  و���ش��وؤون  الإق��ام��ة  ع��ام 
ومددها،  واأن��واع��ه��ا  فئاتها  مبختلف  ال��ت��اأ���ش��ريات  جلميع  وحم���ددة  وا�شحة 
والتي تت�شمن اأكر من 15 نوعاً اأو فئة من التاأ�شريات، كتاأ�شريات الدخول 
ال�شياحيرّة، والإقامات الذهبية واخل�شراء، وتاأ�شرية دخول �شائقي ال�شاحنات 
امل��ج��اورة، ودخ��ول العاملني  عرب املنافذ ال��ربي��ة، ودخ��ول املناطق احل��دودي��ة 
اأو  الأ�شدقاء  لزيارة  والدخول  النزهة،  ال�شياحية وقوارب  ال�شفن  على منت 
الأقارب، وغريها من تاأ�شريات الدخول التي تلبي طبيعة الأن�شطة والأعمال 

باختالفها يف الدولة.
الهيئة  اعتمدتها  التي  وال�شوابط  املعايري  "تت�شمن  قائاًل:  �شعادته  وتابع 
�شروط تاأ�شرية ا�شتك�شاف فر�ش تاأ�شي�ش الأعمال، ودخول رعايا بع�ش الدول 
الإقامة  ت�شاريح  دولية حمددة، وكذلك  اإقامة  تاأ�شرية  من احلا�شلني على 
وتاأ�شرية  زوجته،  اأق��ارب  اأو  لأقاربه  الأجنبي  وا�شتقدام  الإن�شانية  للحالت 
وا�شتقدام  ومرافقيهم،  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ش  دول  مقيمي 
اإىل معايري و�شوابط مدة  اإ�شافة  الدولة،  بدون عمل يف  الأجنبي لالإقامة 
امل�شتثناة من  والفئات  انتهائها،  اأو  الإقامة  اإلغاء  بعد  بالدولة  الأجنبي  بقاء 

اعتبار الإقامة لغية يف حالة مكوث الأجنبي خارج الدولة اأكر من 180 
اأو تلف جواز  يوماً. كما تت�شمن الإج��راءات واملتطلبات املتعلقة عند فقدان 

ال�شفر اأو بطاقة الهوية لالأجنبي داخل الدولة اأو خارجها".
واأ�شار �شعادة مدير عام الإقامة و�شوؤون الأجانب اإىل اأن الهيئة اعتمدت دليل 
عمل املنظومة املوحدة لتاأ�شريات الدخول ال�شياحية والعالجية والتعليمية، 
واملعايري  والإج�����راءات  وال�شالحيات،  امل�شوؤوليات  حتديد  يت�شمن  وال���ذي 
وال�شروط اخلا�شة باإ�شدار كل نوع من اأنواع تاأ�شريات الدخول امل�شار اإليها، 
وفئة ال�شامن لكل منها واآلية التقدمي عليها والوثائق املطلوبة، والغرامات 

الإدارية واملالية يف حالة ارتكاب املخالفات اأو تكرارها.
معرفة  يف  املتعاملني،الراغبني  جميع  النعيمي  �شلطان  اللواء  �شعادة  ونا�شد 
الدولة،  اإىل  ال��دخ��ول  ت��اأ���ش��ريات  مبنظومة  املتعلقة  ال�شروط  اأو  ال�شوابط 
بالتوا�شل مع مركز الت�شال املوحد يف الهيئة على الرقم 6005222222 
اأو ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات ع��رب ق��ن��وات ال��ه��ي��ئ��ة وخ��دم��ات��ه��ا ال��رق��م��ي��ة م��ن خالل 
الذكي  والتطبيق   WWW.ICP.GOV.AE الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
الدولة،  م�شتوى  على  املتاحة  الطباعة  مكاتب  بوا�شطة  اأو   ،UAEICP
موؤكًدا اأهمية متابعة م�شتجدات القرارات واللوائح يف هذا ال�شاأن عرب منابر 
الهيئة الر�شمية والطالع على كافة التنويهات والتعاميم ال�شادرة من خالل 
 UAEICP@ ح�شابات الهيئة املوثوقة على من�شات التوا�شل الجتماعي
ملعرفة التفا�شيل واحل�شول على املعلومات وخمتلف الإجراءات وامل�شتجدات 

املتعلقة باأن�شطة الهيئة وخدماتها.

الهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ تعتمد �سوابط منظومة التاأ�سريات اجلديدة

•• اأبوظبي -الفجر 

التخطيط  قطاع  خ��الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نظمت 
احللقة  والبتكار،  املعرفة  اإدارة  الأداء-  واإدارة  ال�شرتاتيجي 
اأم  �شرورة  "البتكار  عنوان  حتت  ملوظفيها  الثامنة  املعرفية 
للبلدية،  الرئي�شي  باملبنى  البتكار  قاعة  يف  ح�شورياً  خيار" 

وافرتا�شياً عرب اأحد الربامج التقنية.
القادة  ب��ني  ال��ت��وا���ش�����ل م��ا  ت��ع��زي��ز �شبل  اإىل  وه��دف��ت احل��ل��ق��ة 
واملوظفني يف بلدية مدينة اأبوظبي، وامل�شاهمة يف اإث�راء ونقل 
امل�شاركة  على  اخل���رباء  وت�شجيع  امل��وظ��ف��ني،  ب��ني  م��ا  املعرفة 
لدى  املوؤ�ش�شي  امل��ع��ريف  الن�شج  ل��رف��ع  ومع�ارفهم  بخرباتهم 

املوظفني، وتع��زيز قي�م املع�رف��ة واإف�ش�اح املج�ال للتبادل املعريف 
املوظفني  ب����اأداء  امل�شتمر  الرت��ق��اء  م��ن  ميكن  ال���ذي  بال�شكل 
وحت�����ش��ني ع��ط��ائ��ه��م، وك��ذل��ك دع���م روؤي����ة ال��ب��ل��دي��ة م��ن خالل 
الأداء  املعارف والتي ت�شاهم يف تطوير  الأدوار وتبادل  تكامل 
املوا�شيع باحلديث  م��ن  ع���دداً  وت��ن��اول��ت احللقة  امل��وؤ���ش�����ش��ي.   
اإليه،  واحل��اج��ة  لالبتكار  العام  الإط���ار  بينها:  من  والنقا�ش، 
الغايات،  حتقيق  يف  ي�شاهم  وكيف  الب��ت��ك��ار  ي�شتهدف  وم���اذا 
وكذلك ا�شتعرا�ش اآليات البتكار والتفكري املبتكر، والعوامل 
ال�شوء  ت�شليط  اإىل  بالإ�شافة  احلكومات،  م�شتقبل  يف  توؤثر 
على حم��ف��زات الب��ت��ك��ار، والط���الع على امل��ج��الت والأمن���اط 

العاملية يف البتكار.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم احللقة املعرفية الثامنة ملوظفيها حتت عنوان »البتكار �سرورة اأم خيار«

تكرمي الرعاة والفائزين يف ُم�سابقات معر�ش اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية
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تعاون بني �سيدات اأعمال عجمان واملوؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية يف راأ�ش اخليمة
•• عجمان -وام: 

عجمان،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  يف  عجمان  اأع��م��ال  �شيدات  جمل�ش  بحث 
مع املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية بالقيادة العامة ل�شرطة راأ�ش اخليمة، 
�شبل التعاون امل�شرتك لت�شويق امل�شغولت وامل�شنوعات التي ينتجها نزلء 

املوؤ�ش�شة واآليات ت�شجيعهم على زيادة الإنتاج .
"رفوف"  للمنتجات عرب مبادرة  الت�شويق والرتويج  الطرفان على  واتفق 
املنتجات يف عدد من نقاط  اأعمال عجمان وعر�ش  التابعة ملجل�ش �شيدات 

البيع املعتمدة يف مراكز الت�شويق واجلهات احلكومية.
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ش  ع�شو  علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت 
و�شناعة عجمان رئي�شة جمل�ش �شيدات اأعمال عجمان ، على جهود املجل�ش 

يف تعزيز التعاون وال�شراكة مع اجلهات احلكومية واخلا�شة، بهدف حت�شني 
م��ب��ادرات ت�شويقية  ال��ف��رد واملجتمع، وت��وف��ري  ج��ودة احل��ي��اة وزي���ادة �شعادة 
مبتكرة تتواكب مع اأهداف املجل�ش، م�شيدة مب�شتوى جودة منتجات نزلء 
املنا�شب  امل��ن��اخ  توفري  على  القائمني  جهود  يعك�ش  ال��ذي  الأم���ر  املوؤ�ش�شة 
املنتجات وزيادة تناف�شيتها يف  والأدوات والتدريب الالزم لالرتقاء بجودة 

الأ�شواق.
من جانبه اأكد العقيد عبد اهلل حممد احليمر مدير اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية 
والإ�شالحية يف �شرطة راأ�ش اخليمة، اأن املوؤ�ش�شة حري�شة على تعزيز ثقافة 
وقدراتهم،  مهاراتهم  تطوير  على  وت�شجيعهم  النزلء  ل��دى  احل��ر  العمل 
مو�شحاً اأن املوؤ�ش�شة ل تتواين عن تقدمي الدعم والتدريب املنا�شبني للنزلء 

وربطهم مع املجتمع املحلي عرب تنويع القنوات الت�شويقية ملنتجاتهم.

الأول  الن�سف  خالل  دبي  يف  الأجرة  مركبات  بقطاع  % منوا   27
•• دبي-وام:

27 يف املائة يف  اإم��ارة دبي منوا بلغ  حقق قطاع مركبات الأج��رة يف 
عام  نف�شها من  الفرتة  مع  مقارنة   2022 ع��ام  الأول من  الن�شف 
 ) املائة  ل هذا القطاع ن�شبة تعاٍف بلغت )101 يف  2021.  و �شجرّ
الظروف  رافقت  التي  الفرتة  قبل  ما  اأي   ،2019 ع��ام  مع  مقارنة 
اً  منورّ احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  َل  لي�َشجَّ ك��ورون��ا  جلائحة  ال�شتثنائية 

قيا�شياً يعد الأعلى منذ 6 �شنوات. 
الأعمال  وت��ط��وي��ر  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة  م��دي��ر  ���ش��اك��ري،  ع����ادل  وق����ال 
َل  " �َشجرّ واملوا�شالت:  الطرق  هيئة  يف  العامة  املوا�شالت  مبوؤ�ش�شة 
املركبات  الإل��ك��رتوين( و)ت��اأج��ري  الأج���رة و)احل��ج��ز  قطاع مركبات 
بال�شاعات( يف الن�شف الأول من العام اجلاري، طلباً متنامياً مقارنة 

مع الفرتة نف�شها من عام 2021 . 
واأ�شاف �شاكري اأن رحالت خدمات )هال تاك�شي( ارتفعت يف الن�شف 
الأول من العام اجلاري بن�شبة )157 يف املائة( مقارنة مع الفرتة 
بن�شبة  الإل��ك��رتوين  وتعافى قطاع احلجز   ،2021 ع��ام  نف�شها من 
احلياة  ع��ودة  اإىل  بالنظر   2019 ع��ام  م��ع  امل��ائ��ة( مقارنة  )92 يف 
ب�شكل  كورونا  جائحة  ت��اأث��ريات  انح�شار  بعد  طبيعتها  اإىل  اليومية 
كبري.  كما ارتفعت رحالت احلجز الإلكرتوين يف الن�شف الأول من 
عام 2022 بن�شبة )74 يف املائة( مقارنة مع الفرتة نف�شها من عام 

 .2021
رحالت  ارتفعت  فقد  بال�شاعات  املركبات  تاأجري  قطاع  �شعيد  وعلى 
القطاع يف الن�شف الأول من العام 2022 بن�شبة بلغت )6 يف املائة( 

مقارنة مع الفرتة نف�شها من عام 2021. 

اختتم اأعماله يف وا�شنطن .. وطرح حلواًل ناجعة ال�شتدامة االأمن البيئي

موؤمتر »تريندز - املجل�ش الأطل�سي« يو�سي بتعزيز التعاون الإقليمي وال�ستثمار يف البحث والبتكار للتغلب على التغريات املناخية

الأو�شط و�شمال اأفريقيا من اأكر 
مائياً  اإجهاداً  تعاين  التي  املناطق 
اأهمية  ع��ل��ى  م�����ش��ددة  ال���ع���امل،  يف 
تعزيز ال�شتثمارات وحمو الأمية 
والتطوير  وال���ب���ح���ث  امل���ن���اخ���ي���ة 
داعية  ال��ب��ي��ئ��ي،  الأم�����ن  لتحقيق 
واملبادرات  ال�شراكات  تفعيل  اإىل 
زيادة  اإىل  تهدف  التي  الإقليمية 
املرونة يف مواجهة خماطر الأمن 
ال�شتثمار  خ����الل  م���ن  امل���ن���اخ���ي، 
امل�شرتك يف تقنيات واعدة لتعزيز 
ال�����ش��م��ود، و�شمان  ع��ل��ى  ال���ق���درة 
ال�شتدامة املالية الطويلة الأجل 
للحلول، من خالل ت�شجيع ودعم 
اأن�شطة ريادة الأعمال يف جمالت 
اجلديدة  والطاقة  امل��ن��اخ،  حماية 
التقنيات  وت���وط���ني  وامل���ت���ج���ددة، 

ال�شديقة للبيئة.

مبادرات ال�شرق االأخ�شر
واخ���ت���ت���م اجل��ل�����ش��ة ال���ث���ان���ي���ة من 
رئي�ش  ال���ك���ع���ب���ي،  ح���م���د  امل����وؤمت����ر 
حترير �شحيفة الحتاد، متحدثاً 
عن »دور الإعالم يف دعم مبادرات 
ال�شرق الأو�شط لالأمن الأخ�شر«، 
حيث اأكد اأن ق�شية تغري املناخ هي 
يواجه  ال�����ذي  الأك������رب  ال���ت���ح���دي 
الب�شرية حالياً، ما يجعلها حتتاج 
وعلى  ك��اف��ة،  اجل��ه��ود  ت�شافر  اإىل 

وتعزيز  الأخ�����ش��ر  القت�شاد  من��و 
ال��ق��ط��اع اخلا�ش  م���ع  ال��ت�����ش��ارك 
البيئية حملياً  التزاماتها  لتنفيذ 
على  معتمدة  وع��امل��ي��اً،  واإق��ل��ي��م��ي��اً 
القت�شاد  اإىل  والنتقال  البتكار 
العاملية  املواهب  وج��ذب  الأخ�شر 
ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف ه������ذه اجل����ه����ود، 
وحتقيق �شفر انبعاثات كربونية.

»ال�شخ�شية القيادية ال�شابة«
تريندز  م���رك���ز  ك�����رم  ذل������ك،  اإىل 
ال�شيخة  وال�شت�شارات،  للبحوث 
ب����ن خليفة  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن���ت  ���ش��م��ا 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان،  اآل 
لدولة  امل�����ش��ت��ق��ل��ة  ل���ل���م�������ش���رع���ات 
للتغري  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
»تريندز  جائزة  ومنحها  املناخي، 
يف  ال�����ش��اب��ة  ال��ق��ي��ادي��ة  لل�شخ�شية 
 ،»2022 املناخي  التغري  جم��ال 
وذلك خالل م�شاركتها يف موؤمتر 
الأطل�شي«  امل��ج��ل�����ش   - »ت���ري���ن���دز 

ال�شنوي الثاين.

واقع مناخي جديد
الرئي�شية  الكلمة  األ��ق��ت  ب��دوره��ا، 
ل��ل��ي��وم ال��ث��اين ل��ل��م��وؤمت��ر، معايل 
م�������رمي ب����ن����ت حم����م����د امل����ه����ريي، 
يف  والبيئة  املناخي  التغري  وزي��رة 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
اإن  الفتتاحية  كلمتها  يف  وق��ال��ت 
التي �شهدتها  الفي�شانات املدمرة 
ال�شديد  واجل�����ف�����اف  ب���اك�������ش���ت���ان 
اجتاحت  ال���ت���ي  احل����ر  وم����وج����ات 
اأوروبا يف ال�شيف املا�شي وحرائق 
ال���غ���اب���ات امل����دم����رة يف ال����ولي����ات 
اأخرى  وبلدان  الأمريكية  املتحدة 
ب�شاأن  للجميع  حت��ذي��رات  ت�شكل 
ال�شتعداد  اإىل  امل��ل��ح��ة  احل���اج���ة 
ج��دي��د، ويف �شلب  مناخي  ل��واق��ع 
ال�شرق  ي���وج���د  اجل���دي���د  ال���واق���ع 
مناطق  اإح������دى  وه����و  الأو������ش�����ط، 
املناخ،  بتغري  ت��اأث��راً  الأ�شد  العامل 
اآثار  اإىل  التوقعات  ت�شري  وح��ي��ث 
امل����دى تتمثل يف  وب��ع��ي��دة  ق��ا���ش��ي��ة 
ارت��ف��اع اأك���رب يف درج����ات احل���رارة 
وارتفاع  امل��ائ��ي  الإج���ه���اد  وت���زاي���د 
وتقل�ش  ال��ب��ح��ار  م��ي��اه  م��ن�����ش��وب 

الأرا�شي الزراعية.
وذكرت معاليها اأن هذه التحديات 
مت�شابكة، وهي توؤجج معاً اأو�شاعاً 
ال�شكان  ن���زوح  يف  تتمثل  م��رتدي��ة 
وال�شغوط  املوارد  على  والتناف�ش 
القت�شادية والجتماعية وانعدام 
الأم���ن يف جم��الت ال��غ��ذاء واملياه 
وال��ط��اق��ة، وه��و م��ا يلقي بظالله 
املنطقة  ال��ق��وم��ي يف  الأم����ن  ع��ل��ى 
للجميع،  كئيباً  م�شتقباًل  وير�شم 
الأكر  ال��ت��داب��ري  متكني  وُي��ع��ت��رب 
طموحاً يف جمال املناخ، من حيث 
والتكيف  وط���اأت���ه  م��ن  التخفيف 
م��ع��ه يف ال�������ش���رق الأو������ش�����ط، من 
وقوع  ت��ف��ادي  ل�شمان  الأول���وي���ات 

اأ�شواأ ال�شيناريوهات.

م�شار اإمنائي حمايد
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي�����رة  واأ�����ش����ارت 
الإم�����ارات،  دول���ة  اأن  اإىل  وال��ب��ي��ئ��ة 
توؤمن بتعددية الأطراف كوا�شطة 
م�شتدام،  م�شتقبل  ل��ب��ن��اء  ق��وي��ة 
اجلماعي  العمل  ب��زي��ادة  مطالبة 
تدابري  وات���خ���اذ  امل���ن���اخ  يف جم���ال 
اأن دولة الإمارات  من�شقة، موؤكدة 
اإمنائي  م�����ش��ار  ب���ات���ب���اع  م��ل��ت��زم��ة 
امل��ن��اخ وحتويل  حم��اي��د م��ن حيث 

»الدبلوما�شية  اإىل  ح��دي��ث��ه  يف 
متزايداً  حتدياً  بو�شفها  املناخية 
اأمام ال�شيا�شة اخلارجية.. موؤمتر 
العامل  اأن  "كوب27-"«، مو�شحاً 
ي���واج���ه جم��م��وع��ة م���ت���ع���ددة من 
العملية  ت��ت��ح��دى  ال��ت��ي  الأزم�����ات 
الأطراف  املتعددة  الدبلوما�شية 
للغاية  ال�شعبة  امل�شكالت  ملواجهة 
التي تواجه كوكب الأر�ش، خا�شة 
الحتبا�ش احلراري، مبيناً اأن اأزمة 
عملية  من  ج��زءاً  تعد  املناخ  تغري 
ال��ع��ومل��ة امل�����ش��ت��م��رة يف ال���ع���امل، ما 
يحتم تعزيز التعاون للتو�شل اإىل 
حلول، ولكن العامل اجليو�شيا�شي 
واملناف�شة  لل�شراعات  الكال�شيكي 
ديناميات  ي��وق��ف  مل  وال��ت��وت��رات 
املفاو�شات  يجعل  م��ا  ال��ت��ن��اف�����ش، 
اأك���ر �شعوبة  امل��ت��ع��ددة الأط����راف 

وتعقيداً.
التغري  اأن  اجل����وه����ري  واأ�����ش����اف 
و   2030 ع���ام���ي  ب����ني  امل���ن���اخ���ي 
ح����دوث  يف  ���ش��ي��ت�����ش��ب��ب   2050
األ����ف حالة   250 ي��ق��رب م��ن  م��ا 
ب�شبب  ع�����ام  ك����ل  اإ����ش���اف���ي���ة  وف������اة 
والإجهاد  وامل��الري��ا  التغذية  �شوء 
تكاليف  وت������ق������در  احل����������������راري، 
مبا  لل�شحة  امل��ب��ا���ش��رة  الأ����ش���رار 
م����ل����ي����ارات   4-2 ب�����ني  ي����������رتاوح 
بحلول  ���ش��ن��وي��اً  اأم���ري���ك���ي  دولر 
املناطق  و���ش��ت��ك��ون   ،2030 ع���ام 
ال�شحية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ذات 
ال�شعيفة الأقل قدرة على التاأقلم 
وال���ش��ت��ج��اب��ة، مبيناً  وال���ش��ت��ع��داد 
املناخ،  ب��ت��غ��ري  ���ش��ت��ت��اأث��ر  م�����ش��ر  اأن 
املخاطر  العديد من  تواجه  حيث 
زيادة  منها:  رئي�شية؛  يف جمالت 
و�شعود  واجلفاف،  الت�شحر  حدة 
نتيجة  املتو�شط  الأب��ي�����ش  البحر 
يهدد  م��ا  القطبني؛  جليد  ذوب���ان 
باإغراق م�شاحات �شا�شعة ماأهولة، 
العزم  ع��ق��دت  م�����ش��ر  اأن  م����وؤك����داً 
 27 اأن ت�����ش��ب��ح ال������دورة ال�����  ع��ل��ى 
ملوؤمتر الأطراف "كوب27-" هي 
العامل  فيها  ينتقل  التي  اللحظة 

من التفاو�ش اإىل التنفيذ.

اجلل�شة الثانية: »مبادرات االأمن 
االأخ�شر متعددة االأطراف«

اليوم  يف  الثانية  اجلل�شة  وج��اءت 
عنوان:  حتت  للموؤمتر  اخلتامي 
»م��������ب��������ادرات الأم����������ن الأخ���������ش����ر 
م��ت��ع��ددة الأط������راف: ب��داي��ة عهد 
البيئي  الأم��ن  اأخ�شر نحو  جديد 
اجل��م��اع��ي يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط«، 
واأدارها الإعالمي الكويتي حممد 
، موؤ�ش�ش ومدير �شبكة ديوان  املالرّ
اأهمية  اجل��ل�����ش��ة  ون��اق�����ش��ت   ، امل�����الرّ
يف  والتعاونية  الإقليمية  اجلهود 
الأو�شط  ال�شرق  م��ب��ادرات  تفعيل 
ل��الأم��ن الأخ�����ش��ر، وك��ذل��ك طرق 
عن  الناجمة  التحديات  تخفيف 

انعدام الأمن البيئي.

معوقات اال�شتدامة
وت�����ط�����رق�����ت ال�������دك�������ت�������ورة ن�������ورة 

ونتائج  ت����داب����ري  اإىل  وع�����وده�����ا 
يف  بلد  اأول  كانت  ولقد  ملمو�شة، 
الق�شاء  ب�شباق  يلتحق  املنطقة 
نهائياً على النبعاثات الكربونية، 
اأطلقنا العام املا�شي مبادرة  حيث 
للحياد  ال�شرتاتيجية  الإم����ارات 
حالياً  ون��ع��ك��ف   ،2050 امل��ن��اخ��ي 
على و�شع ال�شرتاتيجية الوطنية 
لتوجيه   2050 املناخي  للحياد 
م�شارها  وتعيني  املقبلة  خطواتها 

باجتاه احلياد املناخي.

اجلل�شة االأوىل: »بني موؤمترْي 
"كوب27-" و"كوب28-«

اليوم  ب��داأت جل�شات  ذل��ك،  وعقب 
وت�شمنت  امل����وؤمت����ر،  م���ن  ال���ث���اين 
اجلل�شة  ج����اءت  ح��ي��ث  ج��ل�����ش��ت��ني، 
»ب����ني  ع�������ن�������وان:  حت������ت  الأوىل 
و"كوب- "كوب27-"  م��وؤمت��رْي 
ال�������ش���رق  دول  ج�����ه�����ود   :"28
ملعاجلة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  الأو����ش���ط 
عو�ش  واأداره����ا  امل��ن��اخ��ي«،  التغريرُّ 
تريندز  ق��ط��اع  رئ��ي�����ش  ال��ربي��ك��ي، 
للبحوث  تريندز  العاملي يف مركز 
اجلل�شة  وتناولت  وال���ش��ت�����ش��ارات، 
ت�شهيل  يف  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ق��م��م  دور 
منخف�ش  اقت�شاد  اإىل  الن��ت��ق��ال 
على  ال�����ش��وء  وت�شليط  ال��ك��رب��ون 
اجليو�شيا�شية  ال��ع��وام��ل  اأه��م��ي��ة 

املتعلقة بالدبلوما�شية املناخية.
اجلل�شة  اأن  الربيكي  واأك��د عو�ش 
ت�شتك�شف دور قمم املناخ يف ت�شهيل 
منخف�ش  اقت�شاد  اإىل  الن��ت��ق��ال 
نف�شه،  ال����وق����ت  ويف  ال����ك����رب����ون، 
ا�شتك�شاف كيفية ارتباط العوامل 
املناخ،  بدبلوما�شية  اجليو�شيا�شية 
احلكومات  اإدراك  اإىل  م�������ش���رياً 
على  ال��ع��م��ل  اإىل  امل��ل��ح��ة  للحاجة 
اإب��ق��اء الح����رتار ال��ع��امل��ي اأق���ل من 
العتبة احلرجة 1.5 درجة مئوية 
تعمل  وق��د  ال��ق��رن،  نهاية  بحلول 
قوية  كحا�شنات  املناخية  القمم 
ل��ت��ح��دي��د احل���ل���ول امل��ن�����ش��ق��ة على 

اأ�شا�ش متعدد الأطراف.

تعهدات م�شجعة
الربوفي�شور  اجل��ل�����ش��ة  وا���ش��ت��ه��ل 
اأ�شيت بي�شوا�ش، اأ�شتاذ زائر متميز 
اململكة  يف  غ��ال���ش��ك��و  ج��ام��ع��ة  يف 
امل��ت��ح��دة، وج��ام��ع��ة غ���وج���ارات يف 
الدولية  املنظمة  وم��دي��ر  الهند؛ 
����ش���ن���غ���اف���ورة؛  يف  امل�����ي�����اه  لإدارة 
العامل  ملركز  التنفيذي  والرئي�ش 
املك�شيك،  يف  امل��ي��اه  لإدارة  الثالث 
اللتزامات  »تقييم  اإىل  متطرقاً 
موؤمتر  يف  م��ة  امل��ق��دَّ وال��ت��ع��ه��دات 
الدورة  اأن  موؤكداً  "كوب26-"«، 
الأط������راف ركزت  مل��وؤمت��ر   26 ال���� 
على  للعمل  امللحة  احل��اج��ة  على 
اإب��ق��اء الح����رتار ال��ع��امل��ي اأق���ل من 
العتبة احلرجة 1.5 درجة مئوية 
ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ال���ق���رن، اآم�����اًل يف 
اأ�شمل  وم���ب���ادرات  خطط  تطبيق 
امل�شجعة  التعهدات  ه��ذه  لتحويل 
اإىل اإجراءات ملمو�شة، م�شرياً اإىل 

الباحثة  ال���زم���ي���ل���ة  م���ن�������ش���وري، 
ل��������دى م�����رك�����ز امل�����ل�����ك ع����ب����داهلل 
البرتولية،  والبحوث  للدرا�شات 
معهد  ل���دى  املنت�شبة  وال��ب��اح��ث��ة 
للتكنولوجيا،  م��ا���ش��ات�����ش��و���ش��ت�����ش 
الطاقة  جم��ل�����ش  يف  واخل����ب����رية 
مبادرات  »ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  ال��ع��امل��ي، 
الأمن الأخ�شر متعددة الأطراف 
ال�شرق  دول  ق�������درة  ل��ت��ح�����ش��ني 
اأن  على  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 
ما  اقت�شاد  يف  عاملياً  رائ���دة  تكون 
وال�شامل«،  امل����رن  ال��ك��رب��ون  ب��ع��د 
اأمن  ب��ني  املفا�شلة  اأن  مو�شحة 
الطاقة واأمن البيئة �شعب للغاية 
يف ال��وق��ت ال��راه��ن، حيث ل يزال 
%13 من �شكان العامل يفتقرون 
اأن  ك��م��ا  احل���دي���ث���ة،  ال��ط��اق��ة  اإىل 
ال�����ش��راع ال��رو���ش��ي - الأوك�����راين 
الإمداد  �شال�شل  تعطيل  اإىل  اأدى 
والت�شخم  الطاقة  اأ�شعار  وارتفاع 
وتفجر اأزم��ة طاقة يف اأوروب��ا؛ ما 
دفع ال��دول الأوروب��ي��ة اإىل العودة 

ل�شتخدام الوقود الأحفوري.
اأن معوقات ال�شتدامة يف  واأك��دت 
ال��ع��رب��ي��ة ك��ث��رية، ومنها  امل��ن��ط��ق��ة 
»ن�������درة امل����ي����اه، وج�������ودة ال����ه����واء، 
والطاقة، والأمن الغذائي، وتغري 
املناطق  ب���ني  والن���ق�������ش���ام  امل���ن���اخ، 
وال�شراع  وال��ري��ف��ي��ة،  احل�����ش��ري��ة 
ال�شيا�شي،  ال����ش���ت���ق���رار  وع������دم 
والأزمات وال�شراعات ال�شيا�شية«، 
املياه  ن������درة  اأزم�������ة  اأن  م�����ش��ي��ف��ة 
مع  وتتفاقم  املنطقة  يف  م�شتمرة 
ال��ق��ل��ي��ل م��ن الإج�������راءات، ك��م��ا اأن 
منواً  ي�شهد  الطاقة  على  الطلب 
يف  تنويعاً  يتطلب  م��ا  م��ل��ح��وظ��اً؛ 
م�����ش��ادر ال��ط��اق��ة، ف�����ش��اًل ع��ن اأن 
اأكر  بني  من  تعد  العربية  امل��دن 
وهو  العامل،  يف  تلوثاً  20 مدينة 

ما يعيق جهود ال�شتدامة.

االأمن البيئي
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه�����ا، ا����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
اإدارة  م���دي���رة  ال��ع��و���ش��ي،  ع��ل��ي��اء 
ب���الإن���اب���ة يف مركز  ال���ش��ت�����ش��ارات 
وال�شت�شارات،  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
لالأمن  الق��ت�����ش��ادي��ة  »اجل���وان���ب 
وال�شتثمارات  امل�����ش��ت��دام  ال��ب��ي��ئ��ي 
البيئي«،  الأمن  لتحقيق  الالزمة 
بني  القوية  الروابط  اإىل  م�شرية 
تغري املناخ والتخطيط للمخاطر 
يف ال��ع��الق��ة ب���ني امل���ن���اخ والأم�����ن، 
القت�شادية  ال�شتدامة  و�شمان 
من  الطويل،  امل��دى  على  واملالية 
اخلا�ش  ال��ق��ط��اع  م�شاركة  خ��الل 
وال����ت����ع����اون امل���ت���ع���دد الأط���������راف، 
حت�شني  ج�����ه�����ود  اأن  م�������ش���ي���ف���ة 
ال�شرق  منطقة  يف  البيئي  الأم��ن 
تتطلب  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 
ال�شتمرارية، من خالل مبادرات 
بيئية فعالة وم�شتدامة اقت�شادياً، 
تكون  اأن  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  م����وؤك����دة 
الأطراف  متعددة  امل��ب��ادرات  ه��ذه 

وتنطوي على تعاون �شامل.
وبينت العو�شي اأن منطقة ال�شرق 

الأوكرانية   - الرو�شية  اأن احلرب 
وغ���ريه���ا م���ن ال���ع���وام���ل اأوج�����دت 
جهود  اأم��ام  التحديات  من  املزيد 

التغلب على التغريات املناخية.
غياب  اأن  م���ن  ب��ي�����ش��وا���ش  وح�����ذر 
الدبلوما�شية املناخية بني ال�شني 
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ي��وؤث��ر ب�شكل 
ك��ب��ري ع��ل��ى م����ب����ادرات احل����د من 
اآث�����ار ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، م��ب��ي��ن��اً اأن 
تعاين  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
يتطلب  ما  املياه،  يف  �شديداً  �شحاً 
�شلوك  تغري  مبادرات  على  العمل 
احل��ك��وم��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات والأف���راد 
اأهمية  على  م�شدداً  ال�شتهالكية، 
الو�شول  يف  العلمي  البحث  دور 
دعم  اإىل  داع��ي��اً  ب��ن��اءة،  اإىل حلول 
النتقال  اأج��ل  م��ن  البحوث  ه��ذه 

اإىل الطاقة النظيفة.

�شريفة م�شتدامة
املن�شقة  ع�����اط�����ف،  ن���������وران  اأم��������ا 
مبنطقة  اخل���ا����ش���ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
- م��ب��ادرة مت��وي��ل ب��رن��ام��ج الأمم 
امل��ت��ح��دة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، ف��ت��ح��دث��ت عن 
بيئي  اإط����ار  ل��ب��ن��اء  ج��دي��دة  »روؤى 
اإن الأمم املتحدة  م�شتدام«، قائلة 
»ال�شتثمار  ب���رن���ام���ج  اأط���ل���ق���ت 
امل�شرفية  والأع�����م�����ال  امل�������ش���وؤول 
م��ب��ادرة متويل  �شمن  امل�����ش��وؤول��ة« 
للبيئة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج 
الهادف اإىل تاأمني �شفر انبعاثات 
 ،2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول  ك��رب��ون��ي��ة 
وي�شمل الربنامج 400 ع�شو من 
ال��ع��امل ك��اف��ة، ول��ك��ن منطقة  دول 
م�شاركة،  الأق���ل  الأو���ش��ط  ال�شرق 
فقط  م�شرفاً   11 ي�شارك  حيث 
من الإمارات وم�شر، مو�شحة اأن 
الربنامج ي�شعى اإىل تعزيز مبادئ 
وال�شريفة  امل�������ش���ت���دام  ال���ت���اأم���ني 

امل�شوؤولة.
ال�شريفة  م����ب����ادئ  اأن  وب���ي���ن���ت 
اأه���داف التنمية  امل�����ش��وؤول��ة ت��خ��دم 
تعظيم  اإىل  وت�����ش��ع��ى  امل�����ش��ت��دام��ة، 
التمويل  م��ب��ادئ  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
منطقة  يف  خ�����ش��و���ش��اً  امل�������ش���وؤول، 
اأ�شهمت  ال�شرق الأو�شط، فاملبادئ 
يف تعزيز ا�شرتاتيجيات ال�شتدامة 
البنكية، حيث مت تخ�شي�ش 2.3 
اأهداف  لتحقيق  دولر  تريليون 
ائتالف  اأن  م�شيفة  ال���ش��ت��دام��ة، 
امل�����ش��ارف ال��ت��اب��ع مل���ب���ادرة متويل 
للبيئة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج 
يهدف اإىل حتقيق �شفر انبعاثات 
 43 وي�������ش���م   2050 ب���ح���ل���ول 
احلد  وين�شد  ال��ع��امل،  ح��ول  بنكاً 
ونزع  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن 

الكربون واحتجازه.

ديناميات التناف�س
اجلوهري،  اأ�شامة  تطرق  ب��دوره، 
ال����وزراء،  جمل�ش  رئي�ش  م�شاعد 
ورئ��ي�����ش م��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات ودعم 
ملجل�ش  ال���ت���اب���ع  ال�����ق�����رار  ات����خ����اذ 
الوزراء بجمهورية م�شر العربية، 

•• اأبوظبي -الفجر:

اأو�����ش����ى امل�������ش���ارك���ون يف امل���وؤمت���ر 
ال�شنوي الثاين، الذي نظمه مركز 
وال�شت�شارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
املجل�ش  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
 Atlantic« الأط�����ل�����������ش�����ي 
ع���ن���وان:  حت����ت   ،»Council
ال�شرق  يف  امل���������ش����ت����دام  »الأم����������ن 
التغري  واآف���اق  الأو���ش��ط: حتديات 
امل���ن���اخ���ي«، واخ��ت��ت��م اأع���م���ال���ه يوم 
الأمريكية  العا�شمة  يف  اخلمي�ش 
يف  ال�شتثمار  ب�شرورة  وا�شنطن، 
البحث والتطوير لتعزيز البتكار 
ب���اع���ت���ب���اره اأه�����م م��ف��ات��ي��ح الأم����ن 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ملنطقة  البيئي 
اأهمية  جانب  اإىل  اأجمع،  والعامل 
ال�شراكات  وتفعيل  البتكار  رعاية 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  وامل���ب���ادرات 
امل����رون����ة يف  زي������ادة  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
املناخي،  الأم��ن  خماطر  مواجهة 
امل�شرتك  ال���ش��ت��ث��م��ار  خ���الل  م���ن 
القدرة  لتعزيز  واع��دة  تقنيات  يف 
على ال�شمود، ف�شاًل عن احلاجة 
يدعم  تعليمي  ن��ظ��ام  اإر����ش���اء  اإىل 
والرتويج  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  ال���ش��ت��دام��ة 
ل���ه اإع���الم���ي���اً، م���ع اأه��م��ي��ة العمل 
ذكية  حلول  وتطبيق  اإي��ج��اد  على 
اآثار  من  للحد  مبتكرة  و�شيا�شات 

التغري املناخي.
األقتها  ال��ت��ي  التو�شيات،  واأك����دت 
رئي�ش  نائبة  احل�����ش��رم��ي،  �شمية 
ال��ع��امل��ي يف مركز  ت��ري��ن��دز  ق��ط��اع 
وال�شت�شارات،  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
امل����وؤمت����ر، على  يف خ��ت��ام ج��ل�����ش��ات 
الإقليمي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اأهمية 
وبناء  وال�شيا�شات،  ودمج اخلطط 
ق������درات ف��ع��ال��ة وط�����رح م���ب���ادرات 
الأمن  حتقيق  اأج��ل  من  مبتكرة؛ 
جزءاً  وجعله  املنطقة  يف  املناخي 
الوطني  الأم������ن  م���ن  ي���ت���ج���زاأ  ل 
�شرورة  ج��ان��ب  اإىل  والإق��ل��ي��م��ي، 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
و�شمان  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
الأجل  طويلة  املالية  ال�شتدامة 
اأن�شطة  ودع��م  ت�شجيع  من خ��الل 
الأعمال يف جمالت حماية  ريادة 
املناخ، والطاقة املتجددة، وتوطني 
مع  للبيئة،  ال�شديقة  التقنيات 
اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور 
العاملي  الل�����ت�����زام  يف  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 
ب��ق�����ش��اي��ا امل���ن���اخ، وال���ش��ت��ث��م��ار يف 
واعية  ا�شتهالكية  ثقافة  تنمية 

وهادفة.

دبلوما�شية املناخ
ال�شيخة �شما بنت �شلطان  واأكدت 
الرئي�ش  ن��ه��ي��ان،  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
امل�شتقلة  للم�شرعات  التنفيذي 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
كلمتها  خ���الل  امل��ن��اخ��ي،  ل��ل��ت��غ��ري 
املناخية  »ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة  ع����ن 
ب��و���ش��ف��ه��ا حت���دي���اً م���ت���زاي���داً اأم���ام 
موؤمتر  اخل���ارج���ي���ة..  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
الأر�ش  كوكب  اأن  "كوب28-"«، 
يتدهور مبعدل اأ�شرع، كما يت�شح 
م��ن ال��ت��ح��ول امل��ذه��ل يف الظروف 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  املناخية 
م���ن م���وج���ات احل���ر ال�����ش��دي��دة يف 
اأوروبا، اإىل الفي�شانات الغزيرة يف 
املناخ  دبلوما�شية  اأن  مبينة  اآ�شيا، 
ق��ي��ادة هذه  ع��ام��ل رئي�شي يف  ه��ي 

احلركة والتعاون اجلماعي.
وذكرت اأن دولة الإمارات العربية 
اأهمية  اأدرك�������ت  ل��ط��امل��ا  امل���ت���ح���دة 
التعاون العاملي وتبادل املعرفة يف 
بناء ال�شتدامة، والتي مت دجمها 
وثقافة  ال�شرتاتيجية  الروؤية  يف 
وبينما  اإن�����ش��ائ��ه��ا،  م��ن��ذ  ال����دول����ة 
ت�شتعد دولة الإم��ارات ل�شت�شافة 
 ،2023 ع��ام  يف   "COP28"
الأ�شا�شية يف  الروؤية  ل تزال هذه 
لدولة  ال��ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة  طليعة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لعام 

بعده. وما   2050
التغري  ق�����ش��ي��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
وم�شتقبلية،  اآنية  م�شكلة  املناخي 
اأثرت  باك�شتان  يف  فالفي�شانات 
العاملية؛ ما  ���ش��ادرات احل��ب��وب  يف 
اإقليمياً  اجلماعية  اجلهود  يجعل 
���ش��رورة ملحة للحد من  ودول��ي��اً 
اأن  املناخية، مبينة  التغريات  اآث��ار 
دولة الإم��ارات تعمل على ت�شريع 

املكلفة  الإع�����الم،  و���ش��ائ��ل  راأ���ش��ه��ا 
ال�شحيح  ال��وع��ي  اإي�����ش��ال  مبهمة 
ال�����ق�����ادر ع���ل���ى ت���غ���ي���ري ال�����ع�����ادات، 
وحت���وي���ل ���ش��ل��وك امل��ج��ت��م��ع �شوب 
مهمة  وه��ي  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية 
حي  كوكب  بني  الفارق  ت�شكل  قد 

وكوكب ميت.
وذكر اأن اأوىل العقبات التي تواجه 
الإح�شا�ش  ت���ع���ذر  ه���ي  الإع�������الم 
التجربة  املناخ من خالل  بق�شية 
التعقيد  ج��ان��ب  اإىل  ال�شخ�شية، 
العلمي، وهذا يحتم علينا اإي�شال 
�شهلة  ب�شورة  للمتلقي  الر�شالة 
متخ�ش�شاً  حتتاج  ول  ومفهومة 
الإعالم  اأن  م�شيفاً  ل�شتيعابها، 
يكفي  ل  وح����������ده  ال����ت����ق����ل����ي����دي 
املناخي؛  التغري  ق�شية  ملحا�شرة 
لأن %90 من ال�شباب يح�شلون 
على الأخبار من مواقع التوا�شل 
الجتماعي، كما اأن جناح الر�شالة 
الإع��الم��ي��ة ي��ت��ب��اي��ن م��ن جمتمع 
اإىل اآخر، ففي دولة الإمارات جنح 
على  ال�����ش��وء  ت�شليط  يف  الإع����الم 
حماية  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
الزراعة اخل�شراء،  البيئة، ومنها 
وت���ر����ش���ي���د ال�����ش����ت����ه����الك مل������وارد 
ال��ط��اق��ة، واع��ت��م��اد ال���دول���ة على 
والهيدروجني  النظيفة  الطاقة 
الأنظمة  وت���ط���وي���ر  الأخ���������ش����ر، 
الذكية،  وال���غ���ذائ���ي���ة  ال���زراع���ي���ة 
ال�شتدامة  اأن�شطة  م��ن  وغ��ريه��ا 

والبتكار املناخي.

اإجراءات جريئة
وت�ش�شلر،  ول��ي��ام  ق��ال  جهته،  م��ن 
مدير اأول يف مركز رفيق احلريري 
التابع  الأو���ش��ط،  ال�شرق  وب��رام��ج 
الأزم���ة  اإن  الأط��ل�����ش��ي،  للمجل�ش 
امل����ن����اخ����ي����ة ت���ت���ط���ل���ب ال����ت����ع����اون 
وال��ت�����ش��ارك الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل 
لي�شم  و�شامل،  وا�شع  نطاق  على 
والقطاع  واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ات 
التخفيف  يف  معاً  للعمل  اخلا�ش 
واحل����د م��ن الآث�����ار ال��ن��اج��م��ة عن 
اأن  امل����ن����اخ����ي، م�����ش��ي��ف��اً  ال���ت���غ���ري 
الأزمات املحيطة مبنطقة ال�شرق 
اإجراءات  اتخاذ  تتطلب  الأو���ش��ط 
الأمن  لتحقيق  وجريئة،  �شريعة 
البعيد،  امل������دى  ع���ل���ى  امل�������ش���ت���دام 
اأزمات  ت��ع��اين  املنطقة  اأن  خا�شة 
كثرية، منها ندرة املياه، والهجرة، 
وال�������ش���راع���ات، وارت����ف����اع درج����ات 
احلرارة، اإىل جانب اأزمتي الغذاء 
�شطح  م�شتوى  وارتفاع  والطاقة، 
الأمطار  ه��ط��ول  وت��غ��ري  ال��ب��ح��ر، 
وت��ل��وث ال���ه���واء، وغ���ريه���ا، وهذه 

الأزمات تعيق جهود ال�شتدامة.

اجلماعي التعاون  قيادة  يف  رئي�سي  عامل  املناخ  دبلوما�سية  �سلطان:  بنت  �سما  • ال�سيخة 
من�سقة تدابري  واتخاذ  اجلماعي  العمل  زيادة  اإىل  بحاجة  املناخ  ق�سايا  املهريي:  • مرمي 

جريئة اإجراءات  اتخاذ  تتطلب  الأو�سط  بال�سرق  املحيطة  الأزمات  وت�س�سلر:  • وليام 
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جمل�ش �ساحية الرحمانية بال�سارقة يوا�سل مبادرته "خطار" لزيارة املواطنني يف منازلهم
•• ال�شارقة -الفجر

املواطنني يف منازلهم وا�شل جمل�ش  زيارة  اإىل  والرامية  ملبادرته خطار  ا�شتكماًل 
الزيارات  برنامج  وال��ق��رى  ال�شواحي  ���ش��وؤون  ل��دائ��رة  التابع  الرحمانية  �شاحية 
ك�شي�شة  مبنطقة  منزله  يف  امل��ح��رزي  طاهر  ب��ن  اأح��م��د  حممد  للمواطن  بزيارته 

ال�شاد�شة التابعة ل�شاحية الرحمانية.
التوا�شل  تعزيز  يف  روؤاه  �شمن  املجل�ش،  اأطلقها  ال��ت��ي  "خطار"  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 

الجتماعي مع الأهايل بهدف تعزيز العالقات وتبادل الزيارات بني اجلريان.
عدد من  يرافقه  الرحمانية  �شاحية  رئي�ش جمل�ش  املطرو�شي  اأحمد  �شعادة  وقام 
التوا�شل  واأهمية  املجل�ش  مبادرات  وتبادل احلديث عن  املحرزي  بزيارة  الأع�شاء 
املبا�شر مع خمتلف فئات املجتمع والتعرف عن قرب ملالحظاتهم ومتطلباتهم التي 
اأهمية  واأكد على  املبادرة  املحرزي بهذه  واأ�شاد حممد  ال�شاحية وقاطنيها.   تفيد 

اأوا�شر  التوا�شل بني اجلريان وما تبذله �شاحية الرحمانية من جهود يف تعزيز 
التالقي بني املنطقة الواحدة وتنمية الزيارات بني اجلريان .

الدوائر واملوؤ�ش�شات والهيئات  الدوؤوبة من قبل  الزيارة على اجلهود  واأثنى خالل 
يف حكومة ال�شارقة وما تنفذه من م�شاريع عمال بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة ومتابعة 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل العهد نائب احلاكم رئي�ش 
راحة  اأج��ل  من  تنفذ  التي  امل��ب��ادرات  وخمتلف  ال�شارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ش 
الإن�شان على اأر�ش ال�شارقة. واأ�شار املحرزي خالل اللقاء اإىل ما قامت به اجلهات 
املخت�شة من تنفيذ مل�شروع الطرق الداخلية الأمر الذي �شهل الو�شول للم�شجد 

م�شيا على الأقدام ف�شال عن تعزيز التعاون بني اجلريان وتبادل الزيارات.
ويف نهاية الزيارة قام جمل�ش �شاحية الرحمانية بتقدمي درع املبادرة اإىل املحرزي 

تقديرا لدوره يف تعزيز التوا�شل مع املجل�ش. 

•• دبي –الفجر: 

تتناف�ش  مت�شارع  تقني  ع��امل  ظ��ل  يف 
ا�شتثمار  يف  ال����ري����ادي����ة  امل������دن  ف���ي���ه 
اأفرزتها  ال���ت���ي  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الثورة ال�شناعية الرابعة واملبنية على 
تقنيات نا�شئة وواعدة وعلى البيانات 
اقرتاب  وم��ع  ال�شطناعي،  وال��ذك��اء 
والأربعني  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  م��وع��د 
يتهياأ   ،2022 جلوبال  جيتك�ش  من 
يف  وال��رق��م��ن��ة  التكنولوجيا  جمتمع 
حكومات  ���ش��واء  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
ل�شتك�شاف  اأف��راد  اأو  خا�ش  قطاع  اأو 
الرقمية  دبي يف طرح احللول  جديد 
املن�شة  عرب  �شتعر�شها  التي  املبتكرة 
التي  دب��ي  ال��ك��ربى حلكومة  امل��وح��دة 
والتي  ال��رق��م��ي��ة،  دب��ي  هيئة  تنظمها 
جتمع 33 جهة حكومية من دبي اإىل 
جانب 7 جهات رائدة يف الرقمنة من 

القطاع اخلا�ش.
ال�شريع  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ق��دم  ه����ذا  وم����ع 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذي 
اأف�����ش��ل واأ���ش��ه��ل اخلدمات  ت��ق��دمي  يف 

تتناف�ش  امل�������دن،  ل�����ش��ك��ان  ال���رق���م���ي���ة 
امل����دن ال���ري���ادي���ة ع��ل��ى ت��ق��دمي مناذج 
مميز  عي�ش  باأ�شلوب  تتمتع  نا�شجة 
ل��ق��اط��ن��ي��ه��ا، وه����و م���ا ت�شعى  و���ش��ه��ل 
من  الطموحة  قيادتها  بحكمة  دب��ي 
ال�شبق  لها  جعل  ما  ل�شناعته،  عقود 
مبتكرة  رق��م��ي��ة  م���ب���ادرات  تطبيق  يف 
على  ت��رتب��ع  م��ا جعلها  ال��ع��امل،  تلهم 
عر�ش املدن الرقمية، ولت�شبح معياراً 
العاملية  ل��ل��م��دن  ي��ح��ت��ذى  ومن���وذج���اً 
الرقمية، عرب ما تقدمه من ق�ش�ش 
بفريق  جريئة  حكومة  تقودها  جن��اح 
مبدع ل يتوقف عن الإبداع والتطوير 
ال�شاملة  الرقمية  احلياة  طريق  على 
اإطالق  يف  ال��ع��امل  واإب��ه��ار  واملتكاملة، 
امل���ب���ادرات وامل�����ش��اري��ع امل��ب��ت��ك��رة، والتي 
معر�ش  �شمن  اأحدثها  عر�ش  �شيتم 
2022، الذي يقام  جيتك�ش جلوبال 
كعادته يف مركز دبي التجاري العاملي 
خ���الل ال���ف���رتة م���ن 10 وح��ت��ى 14 
ذراع��ي��ه لأكر  ف��احت��اً  املقبل،  اأك��ت��وب��ر 
بلداً   170 4500 ع��ار���ش م��ن  م��ن 

واأكر. 

وقد ا�شتكملت دبي الرقمية و�شركاوؤها 
اللم�شات  وو���ش��ع��ت  ال����ش���ت���ع���دادات، 
امل�شاركة  اجل��ه��ات  مل��ن�����ش��ات  الأخ�����رية 
 100 م��ن  اأك���ر  ا�شتقبال  يف  لتكون 
األف زائر من املتوقع اأن يتوافدوا على 
جيتك�ش 2022. ومما مييز احلدث 
 800 اأك��ر من  يف هذا العام ح�شور 
متحدث،  و1000  ن��ا���ش��ئ��ة  ���ش��رك��ة 
التي  امل��دي��ن��ة  على  �شيوفاً  �شيحلرّون 
ملتقى  ال����زم����ن  مب�������رور  اأ����ش���ب���ح���ت 
لأ�شحاب الطموح والآمال، الباحثني 
عن التنمية الرقمية خلدمة الإن�شان 

يف كل مكان. 
يف تعليقه على هذه املنا�شبة قال �شعادة 
حمد عبيد املن�شوري، مدير عام هيئة 
دبي الرقمية: " اإن جيتك�ش هذا العام 
اأول  متثل  ف��ه��ذه  ���ش��واه،  ع��ن  يختلف 
ت��ق��ام يف مرحلة  امل��ع��ر���ش  م��ن  ن�شخة 
اخل��م�����ش��ني ال��ث��ان��ي��ة م���ن ع��م��ر دول���ة 
الإم��ارات. ومن خالل من�شة حكومة 
دب����ي ل���ه���ذا ال���ع���ام ����ش���وف ن��ط��ل على 
الرقمية،  واحلياة  التقنيات  م�شتقبل 
لنجدد عزمنا على اأن تكون دبي، كما 

التحول  رك��ب  دائ��م��اً، يف طليعة  كانت 
املدينة  ه��ي  دوم���اً  تظل  واأن  الرقمي، 
وتكامل  �شهولة  يف  وامل��ث��ال  ال��ن��م��وذج 
اخلدمات لتحقيق ال�شعادة والرفاهية 
واعتماداً  قيادتها  روؤي���ة  اإىل  ا�شتناداً 
اأب��ن��ائ��ه��ا وق��درت��ه��م على  على ك��ف��اءات 
والبتكارات  التقنيات  اأح��دث  تطبيق 
على  وامل��ق��ي��م��ني  م��واط��ن��ي��ه��ا  مل�شلحة 
من�شة  �شتكون  العام  ه��ذا  يف  اأر�شها. 
يف  دب��ي  مل�شاهمة  عنواناً  دب��ي  حكومة 
ر���ش��م ال��ت��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جمال 
الرقمي  وال��ت��ح��ول  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��ن��ع 
ل����ل����م����دن، وم���ل���ت���ق���ى مهم  ال�������ش���ام���ل 
ناع  �شُ بني  املثمر  والتفاعل  للتوا�شل 
ورواد قطاع التكنولوجيا الراغبني يف 
دب��ي، ومناق�شة  الط��الع على جتربة 

اأفكارهم وجتاربهم يف هذا الإطار". 
جيتك�ش  دورات  كانت  "لقد  واأ�شاف: 
على ال��دوام مبثابة حمطات يف رحلة 
الق�شة  ت��ل��ك  امل��ل��ه��م��ة،  وق�شتها  دب���ي 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  يقودها  التي 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال��دول��ة رئ��ي�����ش جمل�ش 

ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل. هذا 
اأطلق  ب��اأن  ع�شره  �شبق  ال��ذي  القائد 
حكومة  واأول  لالإنرتنت،  مدينة  اأول 
حكومة  واأول  املنطقة،  يف  اإلكرتونية 
والكثري   ،100% بن�شبة  ورق��ي��ة  ل 
الكثري من الإجنازات التي جعلت من 
ال��زم��ن وحتدي  رم���زاً لخت�شار  دب��ي 

امل�شتحيل".
واأ�شاف املن�شوري: " نعمل بيد واحدة 
احلكومية  اجلهات  من  �شركائنا  مع 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ه����دف امل�������ش���رتك ال����ذي 
ر�شمته لنا قيادتنا احلكيمة، و�شتمثل 
لتوحيد  من���وذج  دب��ي  حكومة  من�شة 
اجلهود يف الإبتكار يف اأحدث التقنيات 
اخلدمات  تكامل  لتحقيق  وتوظيفها 
ت�شهيل  ب��ه��دف  ب��ني خمتلف اجل��ه��ات 
حياة النا�ش، وتعد م�شاركتنا ال�شنوية 
للهيئة  م��ه��م��ة  ف���ر����ش���ة  احل������دث  يف 
لإطالق اأحدث م�شاريعها ومبادراتها 
انطالقاً من دوره��ا كمعنية  الرقمية 
ال�شامل  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  ب���ق���ي���ادة 
لإم����ارة دب���ي، ومب���ا ي��رتج��م توجهات 
كما   .2030 دب���ي  بخطة  ال��رق��م��ن��ة 

"جيتك�ش جلوبال"  ن�شعى من خالل 
اإىل اإطالع املجتمع املحلي والقليمي 
وم�شتجدات  ت��ط��ورات  على  وال���دويل 
اخلدمات وامل�شاريع، التي حققت نقلة 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  م�����ش��رية  ن��وع��ي��ة يف 
���ش��ن��وات ور�شخت  م��ن��ذ  دب����ي  لإم������ارة 
مبجالت  ال���رائ���دة  ال��ع��امل��ي��ة  مكانتها 

التحول الرقمي وا�شتدامته".
مظلة  حتت  امل�شاركة  اجلهات  ت�شمل 
امل��ن�����ش��ة امل����وح����دة حل���ك���وم���ة دب�����ي يف 
الرقمية  دب���ي  ج��ان��ب  اإىل  امل��ع��ر���ش، 
مب��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا الأرب�������ع )م���رك���ز دبي 
ل���الأم���ن الإل�����ك�����رتوين، وم���رك���ز دبي 
ل��الإح�����ش��اء، وم��وؤ���ش�����ش��ة ب��ي��ان��ات دبي، 
 39 الذكية(،  دبي  حكومة  وموؤ�ش�شة 
كاًل  تت�شمن  وخا�شة  حكومية  جهة 
من: دائرة الأرا�شي والأمالك، دائرة 
ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي، 
جانب  اإىل  دب�������ي،  ح���ك���وم���ة  ور�����ش����ة 
ج��ام��ع��ة ح��م��دان ب��ن حم��م��د الذكية، 
دبي،  ل��الإع��الم، حماكم  دب��ي  موؤ�ش�شة 
دبي،  املدين يف  للدفاع  العامة  الإدارة 
العامة-دبي،  النيابة  اإىل  بالإ�شافة 

موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف، دائرة 
ال�شياحة والقت�شاد، وغرفة دبي. 

كما ت�شمل قائمة اجلهات احلكومية: 
املعرفة  هيئة  الريا�شي،  دبي  جمل�ش 
ال�شوؤون  دائ����رة  ال��ب�����ش��ري��ة،  والتنمية 
دبي  مركز  امل��ال��ي��ة،  دائ���رة  القانونية، 
را�شد  بن  حممد  كلية  العاملي،  امل��ايل 
ل���������الإدارة احل���ك���وم���ي���ة، اإ����ش���اف���ة اإىل 
الأمنية،  ال�شناعة  تنظيم  موؤ�ش�شة 
دائ�����رة امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة، ه��ي��ئ��ة دبي 
تنمية  ه��ي��ئ��ة  وال����ف����ن����ون،  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
امل��ايل، ف�شاًل عن  املجتمع، �شوق دبي 
حممد  موؤ�ش�شة  بدبي،  ال�شحة  هيئة 
بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة، موؤ�ش�شة 
حممد بن را�شد لالإ�شكان، وهيئة دبي 

للطريان املدين. 
ك����ذل����ك ت��ت�����ش��م��ن ق���ائ���م���ة اجل���ه���ات 
امل�شاركة كل من: مطارات دبي، مركز 
ل��ل��ف�����ش��اء، املدينة  ب���ن را����ش���د  حم��م��د 
مكتبة  الإن�شانية،  للخدمات  العاملية 
الإدارة  م��ك��ت��وم،  ال  را���ش��د  ب��ن  حممد 
الأجانب  و����ش���وؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة 
املوانئ واجلمارك  وموؤ�ش�شة  دبي،   –

اأربع  ت�شارك  فيما  احل���رة.  واملنطقة 
ج��ه��ات م���ن ال��ق��ط��اع اخل���ا����ش �شمن 
تت�شمن  والتي  الرقمية  دب��ي  من�شة 
ك��ل م��ن الإم����ارات ل��ل��م��زادات، و�شركة 
ه����واوي،  "كالوديرا"،  وف���ي���زا،  دي����ل، 
و�شنوفليك.  اإنرتنا�شونال"،  "نتورك 
 "2022 جلوبال  "جيتك�ش  ويناق�ش 
املدن  قطاعات  وتوجهات  م�شتجدات 
الذكية، والأمن ال�شيرباين، واقت�شاد 
البيانات، والتنقل، والرعاية ال�شحية، 
اأحدث  ي�شتعر�ش  حيث  والت�شالت، 
التقنيات يف هذه املجالت، اإىل جانب 
والتطورات  الإطالقات  هائل من  كمرّ 
الذكاء  اخلام�ش،  ال�جيل  جم��الت  يف 
ال�شحابية،  احلو�شبة  ال���ش��ط��ن��اع��ي، 
الأمن ال�شيرباين، حتليالت البيانات 
واملدن الذكية، والتكنولوجيا املالية. 

•• القاهرة -وام: 

�شارك وفد جمموعة املجل�ش الوطني 
الحت��������ادي يف ال����ربمل����ان ال���ع���رب���ي يف 
الدائمة،  ال���ربمل���ان  جل���ان  اج��ت��م��اع��ات 
العامة  ال��ت��ي ع��ق��دت مب��ق��ر الأم���ان���ة 
جمهورية  يف  العربية  ال��دول  جلامعة 
لأعمال  للتح�شري  ال��ع��رب��ي��ة،  م�����ش��ر 
النعقاد  دور  م���ن  الأوىل  اجل��ل�����ش��ة 
الثالث من الف�شل الت�شريعي الثالث 

والتي تعقد اليوم.
���ش��م وف����د ال�����ش��ع��ب��ة ����ش���ع���ادة ك���ل من 
ال��ي��م��اح��ي ع�شو جلنة  اأح��م��د  حم��م��د 
وال�شيا�شية  اخل����ارج����ي����ة  ال���������ش����وؤون 
،ون���اع���م���ة عبداهلل  ال��ق��وم��ي  والأم������ن 
لرئي�ش  ال���ث���اين  ال���ن���ائ���ب  ال�������ش���ره���ان 
ال���وط���ن���ي الحت�������ادي ع�شو  امل��ج��ل�����ش 
جلنة ال�شوؤون الجتماعية والرتبوية 
،واأحمد  ال�شباب  و  وامل���راأة  والثقافية 
ال�شوؤون  جلنة  ع�شو  بو�شهاب  حمد 
الق��ت�����ش��ادي��ة وامل��ال��ي��ة، و���ش��ذى �شعيد 
ال�شوؤون  جل��ن��ة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  النقبي 
وحقوق  وال���ق���ان���ون���ي���ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 

الإن�شان بالربملان العربي.

وقال �شعادة حممد اليماحي اإن جلنة 
ال�شوؤون اخلارجية وال�شيا�شية والأمن 
املوا�شيع  م��ن  ع���ددا  ناق�شت  ال��ق��وم��ي 
الهامة اخلا�شة بالتطورات ال�شيا�شية 
والأم��ن��ي��ة يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي وبحثت 
ب�شاأن تقنني  ا�شرت�شادي  اإعداد قانون 
للطائرات  امل���دن���ي���ة  ال����ش���ت���خ���دام���ات 
العربي، موؤكدا  العامل  بدون طيار يف 
اأهمية هذا املو�شوع يف ظل عدم وجود 

هذا  ا�شتخدام  تقنن  وقواعد  �شوابط 
ال���ن���وع م���ن ال���ط���ائ���رات داخ����ل العامل 
اأنه  العربي. و نوه يف هذا الإط��ار اإىل 
ب��ال��ق��وان��ني يف دولتي  الإ���ش��رت���ش��اد  مت 
الإم���ارات وم�شر ف�شال عن الطالع 

على جتارب دولية اأخرى.
بحثت  اللجنة  اأن  اليماحي  واأو���ش��ح 
بتقرير  اخل���ا����ش���ة  امل���������ش����ودة  اأي�������ش���ا 
العربي  ال��ع��امل  يف  ال�شيا�شية  احل��ال��ة 

اإع������داد  ج���ان���ب  ،اإىل   2021 ل���ع���ام 
ا�شرتاتيجية عربية حول �شبل حتقيق 

الأمن النووي يف املنطقة العربية.
وق���ال���ت ���ش��ع��ادة ن��اع��م��ة ال�����ش��ره��ان اإن 
ال�شئون الجتماعية والرتبوية  جلنة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وامل������راأة وال�����ش��ب��اب بحثت 
ال���ع���دي���د م����ن الأم���������ور ال���ه���ام���ة ويف 
القانون  م�شروع  ا�شتعرا�ش  مقدمتها 
العربية،  اللغة  حلماية  ال�شرت�شادي 

م���وؤك���دة يف ه���ذا الإط������ار اأه��م��ي��ة هذا 
مما  العربية  لغتنا  حلماية  ال��ق��ان��ون 
اللجنة  اأن  واأ����ش���اف���ت  ل����ه.  ت��ت��ع��ر���ش 
ا�شتعر�شت م�شروع قانون ا�شرت�شادي 
اإىل  امل���راأة  �شد  العنف  ملكافحة  عربي 
اإطالق  فعاليات  ح��ول  تقرير  ج��ان��ب 
العامل  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  وث��ي��ق��ة 
البحرين  مبملكة  عقد  ال��ذي  العربي 
حت��ت ���ش��ع��ار ال��ب��ح��ري��ن ب��واب��ة تطوير 

التعليم يف العامل العربي.
اأن  اإىل  ال�����ش��ره��ان  ���ش��ع��ادة  واأ�����ش����ارت 
ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت م�����ش��ودة تقرير  ال��ل��ج��ن��ة 
احلالة الإجتماعية يف العامل العربي، 
تداعيات  اأ�شا�شي  ب�شكل  يتناول  ال��ذي 
املنطقة  دول  ل���ه  ت��ع��ر���ش��ت  م���ا  واآث�����ار 
وكيفية  كورونا  تف�شي فريو�ش  خالل 
م���واج���ه���ة الآث�������ار ال�����ش��ل��ب��ي��ة ل���ه على 
امل�����ش��ت��وي��ات ك��اف��ة. ب����دوره ق���ال �شعادة 

اأحمد حمد بو�شهاب اإن جلنة ال�شوؤون 
الق���ت�������ش���ادي���ة وامل���ال���ي���ة ع��ك��ف��ت على 
مناق�شة وا�شتعرا�ش عدد من م�شاريع 
اخلا�شة  ال����ش���رت����ش���ادي���ة  ال���ق���وان���ني 
ب�شبل تعزيز التكامل القت�شادي بني 
م�شروع  بينها  وم��ن  العربية،  ال���دول 
جمال  يف  الإ�����ش����رت�����ش����ادي  ال���ق���ان���ون 
تقرير  وم�شروع  ال�شطناعي،  الذكاء 
احلالة الإقت�شادية يف الدول العربية 

لعام2021. فيما عربت �شعادة �شذى 
انتخابها  لإع��ادة  �شعادتها  عن  النقبي 
نائبا لرئي�ش جلنة ال�شوؤون الت�شريعية 
و القانونية وحقوق الإن�شان بالربملان 
الإماراتية  امل���راأة  اإن  وق��ال��ت  ال��ع��رب��ي، 
كافة  امل���ن���ا����ش���ب  يف  وب����ق����وة  ح���ا����ش���رة 
ال��دول��ة ودع��م �شمو  ق��ي��ادة  بتوجيهات 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�ش 
الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
"اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
الإمارات" التي �شاهمت وب�شكل حثيث 
وتاأهيلها  الإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة  دع���م  يف 
اأن  النقبي  واأو�شحت  املنا�شب.  لكافة 
عددا  اجتماعاتها  يف  ناق�شت  اللجنة 
م��ن امل��و���ش��وع��ات م��ن��ه��ا ت��ق��ري��ر حالة 
حقوق الن�شان يف العامل العربي لعام 
ملكافحة  ط��ري��ق  وخ��ارط��ة  2021م، 
2026م،  ع��ام  الأط��ف��ال بحلول  عمل 
اخل�شو�شية  حل����م����اي����ة  وق�������ان�������ون 
ومكافحة جرائم البتزاز الإلكرتوين 
يف الدول العربية بالإ�شافة اإىل بحث 
ال��دول��ي��ة على الأمن  ت��اأث��ري الأزم����ات 

الغذائي يف العامل العربي.

نظمتها دبي الرقمية و�شركاوؤها

من�سة حكومة دبي املوحدة يف جيتك�ش تعك�ش تكامل اخلدمات الرقمية

وفد ال�سعبة الربملانية الإماراتية ي�سارك يف اجتماعات جلان الربملان العربي بالقاهرة

•• اأبوظبي-الفجر

ال�"19" ملعر�ش  ال��دورة  فعاليات  يف  م�شاركتها  اأبوظبي  �شرطة  اختتمت   
اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية "ADIHEX" - 2022 يف مركز 
 26 من  الفرتة  يف  عقدت  والتي  "اأدنيك"،  للمعار�ش  الوطني  اأبوظبي 

�شبتمرب ولغاية 2 اأكتوبر. 2022م. 
ال��زوار بربامج  اإط��ار احلر�ش على تعريف  تاأتي يف  امل�شاركة  اأن  واأو�شحت 

وخدمات �شرطة اأبوظبي املختلفة لتعزيز الوعي الأمني واملجتمعي.
الت�شوليب  الأم��ن اجلنائي فن  بقطاع  ال��دوري��ات اخلا�شة   اإدارة   وقدمت 
وعرو�ش اخليل و دورية كثبان، و�شاركت  اإدارة املرا�شم والعالقات العامة 
" من خالل ق�شم امل��وروث ال�شرطي ، وفرقة مو�شيقى ال�شرطة" وقدمت  
بالزي  وال��ت��ج��وال  امل���وروث  ح��ول  للجمهور   وتثقيفية   ترفيهية  م�شابقة 

ال�شرطي القدمي.
وعقدت مديرية املرور والدوريات ور�ش حول ال�شالمة املرورية و فيديوهات 
و�شاركت   للجمهور  الهدايا   توزيع  تثقيفية مع  و نظمت م�شابقات  توعية 

فرقة مو�شيقى �شرطة اأبوظبي بالعرو�ش والت�شكيل للفرق املو�شيقية.
وعملت �شرطة اأبوظبي على تاأمني الفعاليات مبنظومة عمل اأمنية عاملية 
ال�شرطية  اخلدمية   امل�شتويات  اأف�شل   لتحقيق  ال�شتجابة  ب�شرعة  تت�شم 
واأجودها  للحفاظ على  الأمن  وال�شتقرار والطماأنينة  جلميع امل�شاركني 

وهواة ال�شيد.  
ويعد معر�ش اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية اأكرب حدث من نوعه يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا، واأ�شبح من�شة عاملية مرموقة.

ه���وي���ن���ه �سرطة اأبوظبي تختتم م�ساركتها يف الدورة الـ »19« ملعر�ش »ال�سيد والفرو�سية«  / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ف����ي����ت����ن����ام    ، ه������������وجن  ك������ي������م 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)9004990C(  رق�������م 

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

0545003407

فقدان جواز �سفر
ه���������ش����ام   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع�����ب�����داحل�����م�����ي�����د اب�����راه�����ي�����م 
م�������ش���ر   ، ع�������ب�������ده  اح�������م�������د 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )21805426A(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0581726087

فقدان جواز �سفر

عبداملنعم   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ع������ب������داحل������ل������ي������م ع������ب������داهلل 
ال���������ش����ودان   ، اح�����م�����د  ����ش���ي���د 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )09866088P(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0504920451

فقدان جواز �سفر
اف�شل  و�شيم   / امل��دع��و  فقد 
باك�شتان     ، اف�������ش���ل  حم���م���د 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)1519542ct(  رق������م 

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

    0551466532

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / حممد عمران خان 
بنغالدي�ش   ، خ��ان  ام��ري  حممد 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   )BX0632359(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
/ �شهيب حممد  املدعو  فقد 
ال�شودان   ، ح���م���زه  ���ش��ل��ي��م��ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)P08260502( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال�شوادنية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و / ع�����ادل منري  ف��ق��د 
باك�شتان     ، اح����م����د  م����ن����ري 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)729551DK(  رق������م 

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

    0507147891

فقدان جواز �سفر
اعجاز  ا���ش��ام��ه   / امل��دع��و  فقد 
حممد اعجاز احمد ، باك�شتان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )1511541KF(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم  716/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف دائرة اإدارة الدعوى التا�شعة رقم 412

مو�شوع الدعوى : املطالبه بف�شخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك املربمة بني البنك املدعي واملدعى عليه واملوؤرخة 
 43 رقم  ار�ش   _ اخلام�شة  احلبية  منطقة   _209 رقم  ال�شكنية  )ال�شقة  عن  ومالحقها   03/11/2014
بناية رقم 56 _ بناية الرمث 67 الطابق رقم 2 - اإمارة دبي(، وبت�شليم العقار املذكور خاليا من ال�شواغل ورد 
الأرا�شي  دائ��رة  وتكليف  امللكية  �شهادة  ال��واردة يف  الإج��ارة(  العقاري )حق  القيد  اإ�شارة  واإلغاء  املدعي  اإىل  احليازة 

والأمالك بدبي لتنفيذ ذلك. 
و�شبعمائة  األفاً  باأن يوؤدي للبنك مبلغ وقدره )17،788.19 درهم فقط �شبعة ع�شر  اإل��زام املدعى عليه   / ثانياً 
وثمانية وثمانون درهماً وت�شعة ع�شر فل�شاً(، قيمة الأق�شاط امل�شتحقة غري امل�شددة من الدفعات الإيجارية املتاأخرة 
من تاريخ 2020/11/20، حتى تاريخ 2021/5/20 ، مببلغ وحتى تاريخ رفع الدعوي وما ي�شتجد من اأجرة 

بواقع )25،000 �شنوياً( حتى تاريخ ت�شليم العقار للمدعي خالياً من ال�شواغل والأ�شخا�ش.
ثالثاً / اإلزام املدعى عليه باأداء مبلغ )94،250 درهم( تعوي�شاً للمدعي، اأو ما تراه املحكمة املوقرة من تعوي�ش 
بالتزاماته  املدعى عليه  اإخ��الل  اأ�شرار ب�شبب  املدعي من  ملا حلق  ع��ادل مبا لها من �شلطة تقديرية وذل��ك ج��رباً 

التعاقدية، وفقاً لالأ�شباب املبينة اأعاله.
اإلزام املدعى عليه ب�شداد ر�شوم اخلدمة وفواتري املاء والكهرباء حتى الإخالء التام وت�شليم البنك املدعي  رابعاً / 

ما يفيد ذلك ال�شداد وبراءة الذمة. 
خام�شاً / بالزام املدعى عليه بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

املدعي / بنك دبي الإ�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(.  عنوانه : الإمارات -اإمارة دبي- بر دبي - دبي - �شارع �شارع 
ال�شالمي،  واحمد  ال�شالمي  جابر  بوكالة   -3607 رقم  مكتب  �شقة  العقاري-  اإعمار  ملك  مبنى   - زاي��د  ال�شيخ 

وعنوانه/ اإمارة دبي ? بر دبي ? �شارع ال�شيخ زايد - هاتف 0505661676
وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي

املطلوب اإعالنه : 1- �شبحي خليل عبد امل�شيح خليل �شفته : مدعى عليه
اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها  املطالبه بف�شخ اتفاقية الإج��ارة املنتهية بالتملك املربمة  مو�شوع الإع��الن : قد 
بني البنك املدعي واملدعى عليه واملوؤرخة 03/11/2014 ومالحقها عن )ال�شقة ال�شكنية رقم 209_ منطقة 
اإم��ارة دب��ي(، وبت�شليم   - 2 67 الطابق رقم  56 _ بناية الرمث  43 بناية رقم  احلبية اخلام�شة _ ار���ش رقم 
ال��واردة يف  اإ�شارة القيد العقاري )حق الإج��ارة(  اإىل املدعي واإلغاء  العقار املذكور خاليا من ال�شواغل ورد احليازة 

�شهادة امللكية وتكليف دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي لتنفيذ ذلك. 
و�شبعمائة  األفاً  باأن يوؤدي للبنك مبلغ وقدره )17،788.19 درهم فقط �شبعة ع�شر  اإل��زام املدعى عليه   / ثانياً 
وثمانية وثمانون درهماً وت�شعة ع�شر فل�شاً(، قيمة الأق�شاط امل�شتحقة غري امل�شددة من الدفعات الإيجارية املتاأخرة 
من تاريخ 2020/11/20، حتى تاريخ 2021/5/20 ، مببلغ وحتى تاريخ رفع الدعوي وما ي�شتجد من اأجرة 

بواقع )25،000 �شنوياً( حتى تاريخ ت�شليم العقار للمدعي خالياً من ال�شواغل والأ�شخا�ش.
ثالثاً / اإلزام املدعى عليه باأداء مبلغ )94،250 درهم( تعوي�شاً للمدعي، اأو ما تراه املحكمة املوقرة من تعوي�ش 
بالتزاماته  املدعى عليه  اإخ��الل  اأ�شرار ب�شبب  املدعي من  ملا حلق  ع��ادل مبا لها من �شلطة تقديرية وذل��ك ج��رباً 

التعاقدية، وفقاً لالأ�شباب املبينة اأعاله.
اإلزام املدعى عليه ب�شداد ر�شوم اخلدمة وفواتري املاء والكهرباء حتى الإخالء التام وت�شليم البنك املدعي  رابعاً / 

ما يفيد ذلك ال�شداد وبراءة الذمة. 
خام�شاً / بالزام املدعى عليه بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.   

التقا�شي عن بعد لذا  9.00 �شباحا يف قاعة  ال�شاعة   2022/10/10 املوافق  الإثنني  وح��ددت لها جل�شة يوم 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18486

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/10 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده �شوا ل�شناعات اخل�شبية �س.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                         الو�شف              �شعر التقييم  
                                      اأثاث مكتبي ومعدات جناره                238,280 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام: 

نظمت جامعة حممد بن زايد للعلوم 
الإن�����ش��ان��ي��ة، ب��رن��اجم��ا ت��دري��ب��ي��ا لن�شر 
وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الت�شامح  ثقافة 
الداخلية، �شارك فيه عدد من منت�شبي 
ال����������وزارة ، وذل������ك ���ش��م��ن م����ب����ادرات 
اجلامعة لتعزيز ون�شر ثقافة الت�شامح 
ك���اف���ة، جت�شيدا  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  ب���ني 
ل��ل��م��ب��ادئ وال��ق��ي��م ال��ت��ي ق��ام��ت عليها 
دولة الإمارات يف هذا ال�شدد والتزمت 
الربنامج  وياأتي  وممار�شة.  نهجا  بها 
والتعاي�ش  ال��ت�����ش��ام��ح  مل��وا���ش��ف��ة  دع��م��ا 
التي   )AUE.S5037:2021(
موا�شفة  ك�����اأول  ال���دول���ة  اع��ت��م��دت��ه��ا 
ق��ي��ا���ش��ي��ة اإم���ارات���ي���ة م���ن ن��وع��ه��ا على 
اأج�����ل تطبيق  ال���ع���امل، م���ن  م�����ش��ت��وى 
املوؤ�ش�شات  يف  وال��ت��ع��اي�����ش  ال��ت�����ش��ام��ح 
مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا، ����ش���واء ك���ان���ت يف 
اأو  احلكومي  و�شبه  احلكومي  القطاع 
تعزيز  اأن  باعتبار  اخلا�ش،  اأو  املحلي 
والتعاي�ش  الت�شامح  وث��ق��اف��ة  مفهوم 
�شينعك�ش  العمل  بيئة  يف  الأف���راد  بني 
تلقائيا على تعامالت املوؤ�ش�شات وعلى 
وا�شتهدف  واملجتمع.  الأ�شرة  م�شتوى 
الربنامج التدريبي الذي مت افتتاحه 

بح�شور معايل الدكتور حمدان م�شلم 
اأمناء جامعة  رئي�ش جمل�ش  املزروعي 
الإن�شانية،  ل��ل��ع��ل��وم  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
����ش���امل ع��ل��ي مبارك  ال���ل���واء  و����ش���ع���ادة 
للموارد  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال�شام�شي 
واخلدمات امل�شاندة يف وزارة الداخلية 
تعزيز قدرات امل�شاركني للم�شاهمة يف 
ن�شر ثقافة ال�شالم، والت�شلح باملعرفة 
اإىل  ال�شدد،  والقيم وامل��ه��ارات يف ه��ذا 
والعدالة  العاملي  الوئام  تعزيز  جانب 
ال�شيا�شات  وف���ق  وذل���ك  الج��ت��م��اع��ي��ة 
والت�شريعات واللوائح التنفيذية التي 
ت�شمن ا�شتدامة الت�شامح. واأكد معايل 
اأن هذا  امل���زروع���ي  ح���م���دان  ال��دك��ت��ور 

مهارات  تنمية  بهدف  ياأتي  الربنامج 
الثقافية،  امل��رون��ة  وت��ع��زي��ز  الت�شامح، 
على  ال�����ق�����درة  ت���ط���وي���ر  ج����ان����ب  اإىل 
وتقبل  الثقافات  خمتلف  مع  التعامل 
التعاون  ج�����ش��ور  وب��ن��اء  الخ��ت��الف��ات، 
م�شريا  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  امل��ج��ت��م��ع��ات  م����ع 
من  دائ���م���ا  ت�����ش��ع��ى  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل 
العلمية  وم�شاقاتها  براجمها  خ��الل 
والثقافية لرت�شيخ  الفكرية  اأن�شطتها 
ه���ذه امل���ب���ادئ ال��ت��ي ج��ع��ل��ت الإم������ارات 
قيم  تعزيز  اإن  وق��ال  للت�شامح.  واح��ة 
الأ�شا�ش  يعترب  والت�شامح  التعاي�ش 
دولة  نه�شة  عليه  قامت  ال��ذي  املتني 
الإمارات، التي �شعت لتحقيق ال�شعادة 

 : واأ�شاف  الأخرى،  وال�شعوب  ل�شعبها 
عن جهود جبارة  نتج  بالتاأكيد  " هذا 
و�شعي حثيث من  وخطوات مت�شارعة 
القيادة الر�شيدة نحو الريادة والتميز 
ال�شيء الذي انعك�ش ايجابا على تعزيز 
ون�شر  وال�شالم  والت�شامح  اخلري  قيم 
من  النا�ش".  ب��ني  وال�����ش��ع��ادة  امل��ح��ب��ة 
اأك���د ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ���ش��امل علي  جانبه 
اإعداد  اأهمية  على  ال�شام�شي  م��ب��ارك 
وتاأهيل اأبنائها املنت�شبني وتدريبهم يف 
املجالت كافة، م�شيداً بجهود القائمني 
على هذا الربنامج الذي �شيعمل على 
املعرفة من خالل  ونقل  القيم  تعزيز 
ا�شتعرا�ش جتارب وخربات املخت�شني، 
واكت�شاب املزيد من املهارات والقدرات 
التي تر�شخ ثقافة الت�شامح والتعاي�ش 
والأخ�����وة الإن�����ش��ان��ي��ة، مب��ا ي��دع��م نهج 
العاملية  واجل���ه���ود  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ر�شالة  اإي�����ش��ال  يف  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
بني  وال��وئ��ام  ال�شالم  ون�شر  الت�شامح 
املجتمعات، ودورها الريادي يف جت�شيد 
من  النابعة  الأ�شيلة  والقيم  امل��ب��ادئ 
املجتمع الإماراتي، والقائمة على تقبل 
ثقافة الآخرين، والتعاي�ش والندماج 
معتقداتهم  ع��ن  النظر  بغ�ش  معهم 

وثقافاتهم ودياناتهم املختلفة. 

بلدية راأ�ش اخليمة وهيئة احلكومة الإلكرتونية تد�سنان بوابة رحلة املتعاملني
•• راأ�س اخليمة -وام:

الإلكرتونية  احلكومة  هيئة  مع  بالتعاون  اخليمة  راأ���ش  بلدية  اأطلقت 
الإلكرتونية  اخل��دم��ات  م��ن  باقة  ع��رب  املتعاملني  رحلة  ب��واب��ة  م�شروع 
الر�شمية  ال��ب��واب��ة  ع��رب  عقاراتي"  "اإدارة  م�شمى  حت��ت  اأوىل  كمرحلة 
تقدم  �شاملة  جديدة  نافذة  "rak.ae" لتكون  اخليمة  راأ���ش  حلكومة 
ال��ع��ق��ارات يف  م��الك  م��ن  املجتمع  فئات  كافة  اإىل  احلكومية  اخل��دم��ات 
الإمارة مما يوفر الوقت واجلهد عليهم كما �شي�شهل الو�شول لبيانات 

العقارات واحل�شول على خدماتهم ب�شكل اأ�شرع و اأف�شل.
اإدارة  ال��ع��ق��ارات والأرا����ش���ي  ال��ب��اق��ة ي�شتطيع م���الك  وم���ن خ���الل ه���ذه 
يديرونها  اأو  ميلكونها  التي  والوحدات  الأرا�شي  وا�شتعرا�ش  العقارات 
مكانية  خارطة  على  امللكية  عر�ش  اإمكانية  اإىل  اإ�شافة  تفا�شيلها  بكل 

الرحلة  الإج���راءات حيث تت�شمن هذه  موثوقة واإجن��از عدد كبري من 
اإجناز  م��ن  املتعامل  متكن  التي  اخل��دم��ات  م��ن  جمموعة  الفرتا�شية 
معاملته ب�شكل متكامل و�شهل وباأقل عدد من اخلطوات حيث تت�شمن 
العقارات  اإدارة  املتعامل من  التي متكن  متكاملة من اخلدمات  �شل�شلة 
و اإجناز اإجراءات ف�شل ودمج وفرز قطع الأرا�شي بالإ�شافة للح�شول 

على خدمات اإ�شدار نظم البناء.
وقال �شعادة املهند�ش اأحمد بن �شعيد ال�شياح مدير عام هيئة احلكومة 
ل�شاحب  الر�شيدة  والتوجيهات  روؤي��ة  اإن  اخليمة  راأ���ش  يف  الإلكرتونية 
ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم راأ�ش 
�شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  من  امل�شتمرة  واملتابعة  اخليمة 
يف  �شاهمت  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  اخليمة  راأ���ش  عهد  ويل  القا�شمي 
املتعاملني  متطلبات  لتواكب  وحت�شينها  احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير 

من خمتلف الفئات ولقد مت ال�شتناد على العديد من ال�شرتاتيجيات 
واملعايري التي �شاهمت ب�شكل مبا�شر يف تطوير وت�شميم هذه اخلدمات 
 "2022 الرقمية  املن�شات  الإر�شادية جلودة  "املوجهات  اجلديدة مثل 
 "  2025 –  2021 احلكومية  للخدمات  الإم���ارات  "ا�شرتاتيجية  و 
حيث اأن "رحلة املتعاملني" هذه هو نتاج تعاون م�شرتك بني فرق العمل 
لتوفري خدمات حكومية  الإلكرتونية  البلدية وهيئة احلكومة  بدائرة 
ومتطلبات  اح��ت��ي��اج��ات  وتعك�ش   %  100 ا�شتباقية  متكاملة  رقمية 

املتعاملني لتنا�شب اأ�شلوب حياة امل�شتقبل
دائرة  عام  الزعابي مدير  �شكر  بن  �شعادة منذر حممد  قال  من جانبه 
بلدية راأ�ش اخليمة اإن اإطالق هذا امل�شروع يعترب نقلة نوعية يف تقدمي 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  وي��اأت��ي  املجتمع  لأف����راد  اخل��دم��ات 
اأفراد  املمار�شات يف جمال خدمة  اأف�شل  راأ���ش اخليمة يف تطبيق  حاكم 

املجتمع.
ولفت اإىل اأن دائرة بلدية راأ�ش اخليمة ت�شعى دائما اإىل تطوير اأنظمة 
خالل  م��ن  للمتعاملني  خدمية  جت��رب��ة  اأف�شل  لتقدمي  لديها  العمل 
الأداء  املعامالت وترفع من جودة  اإجناز  تد�شني م�شاريع ت�شهل عملية 
اإدارة عقاراته بكل �شهولة وي�شر  املتعامل من  البوابة �شتمكن  واإن هذه 
البيانات على  و مواقعها وعر�ش  اململوكة  العقارات  بيانات  عرب توفري 

خارطة مكانية.
دائما  راأ���ش اخليمة نحر�ش  ب��اإم��ارة  القطاع احلكومي  :" اإننا يف  وق��ال 
على توحيد اجلهود وامل�شي قدما نحو تقدمي اأف�شل اخلدمات لأفراد 
حر�ش  يج�شد  الإل��ك��رتون��ي��ة  احلكومة  هيئة  م��ع  تعاوننا  واإن  املجتمع 
اخلدمية  الأن��ظ��م��ة  تطوير  اإىل  ال����دوؤوب  و�شعيها  احلكومية  اجل��ه��ات 

والتعاون فيما بينها لإ�شعاد اأفراد املجتمع".

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  بن خليفة  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبلت حرم 
م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة ، ال�شيخة �شيخة بنت �شيف 
اأمنية"،  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة  الفخري  الرئي�ش  اآل نهيان،  بن حممد 
حتقيق  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  والرئي�ش  الرئي�ش  م��ان��زو  لوت�شيانو 

اأمنية العاملية خالل زيارته اإىل اأبوظبي .
ح�شر اللقاء .. هاين الزبيدي، الرئي�ش التنفيذي ملوؤ�ش�شة "حتقيق 
اأمنية - الإمارات " واأع�شاء جمل�ش الأمناء واملجل�ش ال�شت�شاري 

وفريق العاملني يف املوؤ�ش�شة.
الكرام  واحل�شور  مانزو  لوت�شيانو  �شعادة  الزبيدي  هاين  واأطلع 
التي   ،2025-2022 ل���الأع���وام  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ى 
ن عقد املزيد من ال�شراكات املُجزية مع املوؤ�ش�شات احلكومية  تت�شمرّ

ة، واإطالق الفعاليات واملُبادرات التي ُت�شهم وبتميرّز يف دعم  واخلا�شرّ
موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية مادياً ومعنوياً، اإ�شافة اإىل بذل املزيد من 
عني، و�شفراء املوؤ�ش�شة وم�شاهري  اجلهود جلذب املزيد من املتطورّ
التوا�شل الجتماعي مل�شاعدة املوؤ�ش�شة على تنفيذ ا�شرتاتيجيتها 
الإن�شانية يف تخفيف ُمعاناة الأطفال املُ�شابني باأمرا�ش ُم�شتع�شية 
مع  وجوههم  على  وال��ت��ف��اوؤل  الأم��ل  ب�شمة  ور�شم  حياتهم،  د  ُت��ه��درّ
ُيعزى  املوؤ�ش�شة  اإجن���ازات  كافة  يف  الف�شل  اأن  م��وؤك��ًدا  عائالتهم، 
ة وح���برّ ال��ع��ط��اء ال���ذي ينت�شر بني  اإىل ال��ق��ي��م الإن�����ش��ان��ي��ة اخل����ريرّ
اأهل اخلري من ال�شركات  اأف��راد املجتمع يف دولة الإم��ارات، ودعم 
اأ�شحاب  من  والأف���راد  والحت��ادي��ة  املحلية  والهيئات  واملوؤ�ش�شات 
الأيادي البي�شاء والقلوب الكبرية. واأثنى �شعادة لوت�شيانو مانزو 
"حتقيق  موؤ�ش�شة  خاللها  من  نت  متكرّ التي  ة  الهامرّ اخلطوة  على 
اأمنية" الو�شول اإىل القارة الأفريقية، وحتقيق اأمنيات الأطفال يف 

جمهورية م�شر العربية، ُم�شيداً بجهود املوؤ�ش�شة الإماراتية التي 
اأك��رب عدد من  اأمنيات  ع يف حتقيق  التو�شرّ اإىل  ال��دوام  ت�شعى على 
وال�شرائح  الفئات  كافة  من  خطرية  باأمرا�ش  املُ�شابني  الأطفال 
دون متييز يف العرق، الدين اأو اجلن�ش. كما رافق هاين الزبيدي 
و فريقه �شعادة لوت�شيانو مانزو يف جولة داخل مكاتب املوؤ�ش�شة يف 
قتها املوؤ�ش�شة  لع خاللها على اأهم الإجنازات التي حقرّ اأبوظبي، اطرّ
القائمني  وتقديره جلهود  اإعجابه  ُمبدياً  املا�شية،  الفرتة  خالل 
املبادرات  اإط����الق  م��ن  نهم  لتمكرّ فيها  وال��ع��ام��ل��ني  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ل��ى 
اأزمة انت�شار جائحة كوفيد- والفعاليات املُتميرّزة على الرغم من 

�شلرّت حركة احلياة، وقيامهم  التي  الحرتازية  والإج��راءات   19
– �شبتمرب  اأمنية يف الفرتة ما بني يناير   400 بتحقيق حوايل 
اإن�شاء  منذ  حتقيقها  مترّ  ال��ت��ي  الأم��ن��ي��ات  ع��دد  لي�شل   ،2022

املوؤ�ش�شة يف عام 2010 اإىل اأكر من 5700 اأمنية.

•• ال�شارقة-الفجر:

مر�شى  اأ����ش���دق���اء  "جمعية  اأع��ل��ن��ت 
اأكتوبر،  ���ش��ه��ر  م��واك��ب��ة  ال�شرطان"، 
ب�شرطان  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ه��ر 
الطبية  ال��ف��ح��و���ش  ب��ت��ق��دمي  ال���ث���دي، 
�شرطان  ع��ن  املبكر  للك�شف  املجانية 
�شمن  الإم�����������ارات،  دول������ة  يف  ال����ث����دي 
م�شتقبل  ل�����ش��م��ان  م�����ش��رتك��ة  ح��م��ل��ة 
الإماراتي،  للمجتمع  ومزدهر  �شحي 
املوؤ�ش�شات  من  �شركائها  مع  بالتعاون 

احلكومية واخلا�شة. 
اإحدى  الوردية"،  "القافلة  وت��ر���ش��ل 
مبادرات اجلمعية املعنية بن�شر الوعي 
ب�شرطان الثدي واأهمية الك�شف املبكر 
عنه، عيادتها الطبية املتنقلة واملجهزة 
وعياداتها  الطبية،  الأدوات  ب��اأح��دث 
الدولة،  اإم���ارات يف  اأرب��ع  اإىل  امل�شغرة 
فر�شة  واملقيمني  للمواطنني  وتوفر 
الفحو�ش  م���ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  ف���ري���دة 
التي  املجانية  الطبية  وال�شت�شارات 
ت��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن اخل�����رباء خالل 
�شهر اأكتوبر. واأعدت اجلمعية لتنظيم 
والأن�شطة  الفعاليات  م��ن  جمموعة 
العامة، برعاية "وزارة ال�شحة ووقاية 
الق�شية  ه���ذه  ت��دع��م  ال��ت��ي  املجتمع" 

اأر�ش  على  التقنية  مب��وارده��ا  النبيلة 
الواقع، و"اإم اإ�ش دي"، ال�شركة العاملية 
امل�شتح�شرات  جم�����ال  يف  ال�����رائ�����دة 
و�شركة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال�����ش��ي��دلن��ي��ة 
اأميت  واأدن�������وك، وجم��م��وع��ة  ف���اي���زر، 
الكرمية  التي قدمت رعايتها  العاملية 

لهذه الفعاليات املهمة.

ال�شارقة وعجمان
املتنقلة  ال���ط���ب���ي���ة  ال����ع����ي����ادة  وت����ق����دم 
للقافلة  التابعة  امل�شغرة  وال��ع��ي��ادات 
للك�شف  ال�شريرية  الفحو�ش  الوردية 
ال��ث��دي يف مواقع  ���ش��رط��ان  ع��ن  املبكر 
وهي"الهيئة  ال�������ش���ارق���ة  يف  رئ��ي�����ش��ة 
يوم  ال�شارقة"  يف  للهوية  الحت��ادي��ة 
اأك���ت���وب���ر، من  ال���ث���الث���اء، امل����واف����ق 4 
ع�شراً،  الثالثة  حتى  �شباحاً  التا�شعة 
الأربعاء،  يوم  ال�شارقة"  "جامعة  ويف 
امل��واف��ق 5 اأك��ت��وب��ر و19 اأك��ت��وب��ر، من 
ع�شراً،  الثالثة  حتى  �شباحاً  التا�شعة 
فحو�ش  ت����ق����دمي  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
املاموغرام يف "نادي �شيدات ال�شارقة" 
اأك��ت��وب��ر، من   7 امل��واف��ق  ي��وم اجلمعة، 
ال��راب��ع��ة ح��ت��ى ال��ع��ا���ش��رة م�����ش��اًء، ويف 
املجاز املائية" يوم اخلمي�ش،  "واجهة 

املوافق 27 اأكتوبر يف التوقيت ذاته.

يف  كاماًل  يوماً  الفعاليات  �شت  وخ�شرّ
للمواطنني  متيحة  ع��ج��م��ان،  اإم�����ارة 
وامل��ق��ي��م��ني ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخلدمات 
ال��ط��ب��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا يف 
الأحد،  ي��وم  عجمان"  �شنرت  "�شيتي 
املوافق 2 اأكتوبر، من ال�شاعة الرابعة 

حتى العا�شرة م�شاًء.

دبي
يف  وامل��ق��ي��م��ون  امل��واط��ن��ون  و�شيتمكن 
الفحو�ش  اإج�������راء  م���ن  دب����ي  اإم�������ارة 
ال��ط��ب��ي��ة وف��ح��و���ش امل���ام���وغ���رام التي 
املتنقلة  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ع���ي���ادة  ت��ق��دم��ه��ا 
يف  ال���وردي���ة جم��ان��اً  للقافلة  ال��ت��اب��ع��ة 
املوافق  الإث��ن��ني،  ي��وم  ووك"  "�شيتي 
الثامنة  حتى  الرابعة  من  اأكتوبر،   3
م�شاًء، كما �شتكون العيادة امل�شغرة يف 
امل�شغرة  العيادة  وتقدم  املوقع.  نف�ش 
ال�شبت،  ي���وم  ال�����ش��ري��ري��ة  ال��ف��ح��و���ش 
"ل مري" من  اأكتوبر، يف   15 املوافق 
ال��ع��ا���ش��رة م�����ش��اًء، ويوم  ال��راب��ع��ة حتى 
"برواز  اأكتوبر، يف   16 املوافق  الأح��د 
دبي" من الرابعة حتى العا�شرة م�شاًء، 
املمزر"  "حديقة  يف  ال��ي��وم  نف�ش  ويف 
العا�شرة م�شاًء، ويف  الرابعة حتى  من 
املوافق  الأح���د،  Raw" ي��وم  "مقهى 

23 اأكتوبر، من العا�شرة �شباحاً حتى 
الرابعة ع�شراً. وتقدم العيادة املتنقلة 
�شيتي  "مردف  املاموغرام يف  فحو�ش 
�شنرت" يوم ال�شبت، املوافق 8 اأكتوبر، 
ال��ع��ا���ش��رة م�شاًء،  ال��راب��ع��ة ح��ت��ى  م���ن 
اجلمعة،  امل�شتقبل" يوم  "متحف  ويف 
الرابعة  م����ن  اأك���ت���وب���ر   28 امل����واف����ق 
"احلديقة  ويف  م�شاًء،  العا�شرة  حتى 
يوم  ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ون  ب���واح���ة  الرقمية" 
الأحد، املوافق 30 اأكتوبر يف التوقيت 

ذاته.

اأبوظبي
الوعي  ال����وردي����ة  ال��ق��اف��ل��ة  و���ش��ت��ن�����ش��ر 
وتقدم الفحو�ش وال�شت�شارات الطبية 
املجانية يف اإمارة اأبوظبي يوم ال�شبت، 
مول"  ب�"يا�ش  اأك���ت���وب���ر،   8 امل���واف���ق 
الثامنة  ال��راب��ع��ة ح��ت��ى  ال�����ش��اع��ة  م��ن 
اأم الإمارات" يوم  "حديقة  م�شاًء، ويف 
ال��ث��الث��اء، امل���واف���ق 18 اأك��ت��وب��ر، من 

ال�شاعة الرابعة حتى التا�شعة م�شاًء.

تاأثري كبري
ك، امل��دي��ر الإداري  اأ���ش��رف م���الرّ وق���ال 
جمل�ش  دول  يف  دي  اإ�����ش  اإم  ل�����ش��رك��ة 
الثدي  "�شرطان  اخلليجي:  التعاون 

ال�����ش��رط��ان��ات �شيوعاً  اأن����واع  اأك���ر  ه��و 
بتعزيز  �شركتنا  يف  ونلتزم  ال��ع��امل،  يف 
جهود مكافحته واحلد منه على املدى 
منه،  املر�شى  جن��اة  و�شمان  الطويل، 
ن��زال ن�شتثمر يف بحوث  حيث كنا ول 
مناعية  ع��الج��ات  وت��ط��وي��ر  الأورام، 
اأ�شا�شاً لعالج  لالأورام ميكن اأن ت�شكل 
كبري  برنامج  ولدينا  الثدي،  �شرطان 
�شريرية  جت���رب���ة   1300 ي��ت�����ش��م��ن 
اإكلينيكية لدرا�شة اأكر من 30 نوعاً 
من الأورام". واأ�شاف: "يف هذا العام، 
التابعة  الوردية  القافلة  مع  �شنتعاون 
ال�شرطان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جلمعية 
اأرجاء  اأك��رب يف جميع  تاأثري  لإح���داث 
توعوية  حل��م��ل��ة  ون��ت��ط��ل��ع  ال����دول����ة، 
اإجراء  على  الن�شاء  وت�شجيع  ناجحة، 
عن  املبكر  للك�شف  الطبية  الفحو�ش 

�شرطان الثدي".

التزام جمتمعي
�شو�شن  ���ش��ع��ادة  ق���ال���ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 
جمعية  اإدارة  جمل�ش  رئي�شة  جعفر، 
"نواكب  ال�شرطان:  مر�شى  اأ�شدقاء 
ال�شهر العاملي للتوعية ب�شرطان الثدي 
الطبية  الفحو�ش  تقدمي  خ��الل  من 
امل��ج��ان��ي��ة يف ع���دة م��واق��ع خمتلفة يف 

مبادرة  قدمت  حيث  الإم����ارات،  دول��ة 
"القافلة الوردية" العام املا�شي اآلف 
عن  املبكر  للك�شف  الطبية  الفحو�ش 
 2197 �شملت  التي  الثدي،  �شرطان 
فح�ش  و1019  ���ش��ري��ري��اً،  ف��ح�����ش��اً 
باملوجات  ماموغرام، و208 فحو�ش 
فوق ال�شوتية، وهذا يدل على اجلهود 
ال�شركاء  ل��ن��ا  ي��ق��دم��ه  ال���ذي  وال���دع���م 
املجتمع  اأف�����راد  وا���ش��ت��ع��داد  وال���رع���اة، 
الإم���ارات���ي ورغ��ب��ت��ه��م يف امل�����ش��ارك��ة يف 
ل�����ش��م��ان �شحتهم  ال��رام��ي��ة  اجل���ه���ود 

وعافيتهم".
الدعم  هذا  بتلقي  "�شعداء  واأ�شافت: 
الكبري من عدة جهات من القطاعني 
ل��ت��ع��زي��ز الوعي  احل��ك��وم��ي واخل���ا����ش 
الك�شف  ودفع جهود  الثدي،  ب�شرطان 

امل��ب��ك��ر ع��ن��ه خ���الل ���ش��ه��ر اأك��ت��وب��ر، ما 
اأك���رب، ولهذا  ت��اأث��ري  اإح���داث  ي�شهم يف 
اأدعو �شركاءنا من الأفراد وموؤ�ش�شات 
ال���ق���ط���اع���ني احل����ك����وم����ي واخل����ا�����ش 
فمع  التوعوية،  جهودنا  جن��اح  لدعم 
جمتمع م�شوؤول واأ�شحاب اأياٍد بي�شاء 
م��ل��ت��زم��ني، ���ش��ت��ب��ق��ى دول�����ة الإم������ارات 
�شرطان  م��ك��اف��ح��ة  جم���ال  يف  ���ش��ب��اق��ة 
�شاركت  ال����ع����ام،  ه����ذا  ويف  الثدي". 
جم��م��وع��ة ك���ب���رية م���ن ال���ع���الم���ات يف 
برنامج "اليوم ال�شحي" للموؤ�ش�شات، 
"القافلة  م�����ب�����ادرة  اأط���ل���ق���ت���ه  ال������ذي 
متكاملة  جمموعة  الوردية" لتقدمي 
والفحو�ش  التوعوية  املحا�شرات  من 
ال�������ش���ري���ري���ة وف���ح���و����ش امل���ام���وغ���رام 
قائمة  وت�����ش��م  ال�������ش���رك���ات.  مل��وظ��ف��ي 

اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة يف ال��ربن��ام��ج كاًل 
املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  م��ن 
وميا  اأدن�����وك،  وف���اي���زر،  دي،  اإ����ش  واإم 
الفطيم،  م��اج��د  وجم��م��وع��ة  م��ي��دي��ا، 
وتران�ش  دب���ي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  وهيئة 
وورلد، وفرجان، واإيوينغز، وديليفرو، 
اأبوظبي  وم�شرف  واأورب���ي���ت،  وميتا، 
واأومنيكوم،  والر�شتماين،  الإ�شالمي، 
و�شرياتون، والعربية، و�شم�ش، ونخيل، 
وجمموعة اأميت العاملية، ويونيت 27، 
واملوا�شالت،  الطرق  وهيئة  ودام��اك، 
و�شوق  ال�شارقة،  مرييديان  وهوتيل 
عجمان،  فريمونت  اجلبيل-ال�شارقة، 
�شانغريال،  وف���ن���دق  وال�������ش���ريات���ون، 
جي  وجمموعة  وهيلث،  وبلومبريغ، 

.)GEMS(اإي اإم اإ�ش

الدورة الـ3 من ملتقى املوارد الب�سرية يناق�ش التحول الرقمي جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية تنظم برناجما تدريبيا لن�سر الت�سامح بالتعاون مع الداخلية

�سيخة بنت �سيف ت�ستقبل الرئي�ش والرئي�ش التنفيذي ملوؤ�س�سة حتقيق اأمنية العاملية

تتوافر يف اإمارات الدولة على مدى اأكتوبر بالتعاون مع وزارة ال�شحة

 القافلة الوردية تواكب �سهر التوعية ب�سرطان الثدي بحملة فحو�ش جمانية

•• دبي-وام:

املوارد  ملتقى  م��ن  الثالثة  ال���دورة  دب��ي  حلكومة  الب�شرية  امل���وارد  دائ���رة  نظمت 
املوارد  اأنظمة  على  وتاأثريه  الرقمي  التحول  م�شاألة  لبحث   2022 الب�شرية 
الب�شرية مب�شاركة م�شوؤويل املوارد الب�شرية يف دوائر حكومة دبي.  واأكد �شعادة 
عبد اهلل علي بن زايد الفال�شي، مدير عام دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي، 
اإن دولة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل عام، ودبي خا�شة حتر�ش اأ�شد احلر�ش 
على توافر املواهب واملهارات القادرة على دعم طموح الإمارات و�شعيها احلثيث 
لتعزيز ح�شورها يف العديد من املجالت العلمية املتخ�ش�شة �شمن ا�شتعداداتها 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  مع  متا�شياً  املقبلة،  اخلم�شني  ل��الأع��وام 
رعاه  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد 
اأبريل  اإن دولة الإم��ارات اعتمدت يف �شهر  اهلل.  وقال �شعادة عبد اهلل الفال�شي 
اأن تكون  بهدف  املواهب  وا�شتبقاء  ل�شتقطاب  الوطنية  ال�شرتاتيجية   2021
اأف�شل  وتوفر  العقول  اكت�شاب  يف  عامليا  الأوىل  الثالثة  املراكز  �شمن  الإم���ارات 
الكوادر العاملية لدعم م�شرية التنمية، ويف هذا الإطار فاإن دائرة املوارد الب�شرية 
ا�شتقطاب  اأجل  تن�شق وتتعاون مع اجلهات احلكومية يف دبي من  حلكومة دبي 
وا�شتبقاء املواهب، وتعزيز جاذبية دبي اأمام العقول واملواهب الالمعة، واحلفاظ 
العامل جذباً  امل��دن يف  اأف�شل  باعتبارها واح��دة من  بها  التي حتظى  املكانة  على 

Date 4/ 10/ 2022  Issue No : 13663
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0002413 Civil/ Partial

To Defendant: FAVAS NASAR ABDUL NASAR MUDAVANK MOHAMAD  
Unknown place of residence 

The plaintiff: ALWAN TOURISM, filed the case requesting the following:
- Bind the defendant to pay AED 12999.
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
- Notify the defendant with the hearing and the statement
- The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229 of section 
5 of Civil Procedure Law.
You are requested to attend the hearing on 19/10/2022 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office) 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.
Legal Services Office
Hamid Abdullah Alsadi /signed/
Edited on:29/09/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 4/ 10/ 2022  Issue No : 13663
Prosecutor / Khalil Ibrahim Omran on his own behalf and in his capacity as Director 
of the Medium Company General Trading (S.A.H.) Maamoury.

procuration Lawyer / Amna Ali Al Kayyai Advocates & Legal Consultancy.
Invitation to the First Expert Meeting.

Announcement to / 
Defendant / Sherif Ahmed Mohamed Maatouk

the Case No. 3188 for the year 2022 commercial Full - Ajman
Based on our assignment by the esteemed Ajman Court for work of experience in the 
above case, and to keep pace with the efforts and rational leadership of the government 
of the United Arab Emirates to contain opportunities for the spread of the epidemic, 
its prevention and the protection of everyone's health. We decided on Thursday 
06/10/2022 at 10:00 AM to the video conference of remote expertise meeting, You can 
contact us through the office number : 04-2555155 
And our email :- Expert@alsharid.com, to provide you with the link for the video meeting. 
Expert / Obaid Mohamed Alsharid
Ministry of justice Reg No 492 
Dubai Court Reg No 152

Invitation to the 
First Expert Meeting

70392 Date 4/ 10/ 2022  Issue No : 13663

Announcement by publication in Arabic and English
For the Appellee to appear before the case management office

In Appeal No : 1121/2022 Commercial
At the request of the appellant : Cohenriets Energy FZE
Appellee : Kader Management and Shipping Company DMCC
You are required to appear before the Case Management Office 
No. (3) of the Sharjah Court of Appeal - in person or through an 
authorized representative, and submit a reply memorandum to 
the claim with all documents attached, on Thursday 6-10-2022 
in the claim under the number above as an appellant - Appellee
CASE MANAGER
Wafaa Wael Ashina 

Announcement by publication

70392Date 4/ 10/ 2022  Issue No : 13663
Dubai Court of First Instance 

Announcement and Assignment to pay
In execution No. 207/2022/5868/Commercial Execution
Considered by : Execution Circuit - Eighth 229
Execution Subject: Execution of the judgment issued in Case No. 1031/2022, payment order, to 
pay the executed amount of (45370.50 Dirhams) including fees and expenses.
Plaintiff : FOSTER INTERNATIONAL TRADING L.L.C
Address : Emirates - Emirate of Dubai - Port Said - Deira - Dubai, Office No.604, King Zain 
Abu Bakr Muhammad Al-Zubaidi, PO Box: 84736, Fax: 042367768-Phone 0504242011-
Makani No.3244594826 info@frangulf.ac
Represented by : Hassan Ashoor Hassan Abdulla Almulla
To be announced : 1. SUSTAINBLE BUILDERS (L.L.C) - Capacity - Defendant
Subject of Notice: The above-mentioned executive lawsuit has been brought against you and 
you are obligated to pay the executed amount of 45370.5 Dirhams to the Plaintiff or the court 
treasury. Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of publishing 
this announcement. 
Prepared by : Reem Bathiy Salim Al Kalbani
Approval Date 03-10-2022 09.51.09

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 4/ 10/ 2022  Issue No : 13663
An announcement Request in the executive CLAIM by publication

Announcing A Debtor by publication
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court 

Essar Procurement Remind Over Seas LLC
Payment Notice in Case No. SHCEXCICOM2020 - Commercial (Total)

TO : Convicted : Essar Procurement Remind of Overseas L L C.
Whereas, on the date the attached judgment, (a copy of it), was issued against you in 
favor of the Creditor, I M S Engineering (Pty) Ltd. in the above-mentioned case.
And since the Creditor has applied for the execution of the judgment, and paid the 
specified Fees for that, and since the requested judgment AS Follow :
Total : including fees and charges : 2050319
Therefore, you are required to implement what was stated in the Execution 
Instrument,referred to above, within (15) days from the date of your announcement/ 
announcement of this notification.
In the event of your failure to do so, the court will take legally enforceable Force Able 
Execution measures against you.

The Judge 
Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader

Shariah Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 4/ 10/ 2022  Issue No : 13663
Amicabe settlement 

Notification by Publication
Dispute No : 2159/2022/461 - definite value dispute
in 7TH Amicable Settlement of Disputes No.”56
Subject matter of dispute : A Claim to obligate the Defendants jointly and severally to 
pay an amount of AED 16,000 sixteen thousand dirhams with legal interest at the rate 
of 9% from the due date until full payment
Plaintiff : Ardh Al Fakhama Readymade Garments Trading, LLC., represented by Ms. 
Shimaa Saleh Muhammed Saleh under the power of attorney No.(110744/1/2021)
Address : Emirates - Dubai Emirate - Al Qusais Fourth Industrial City - Dubai - 
Damascus Street - next to Kendari Driving Center -
Represented by: Younis Mohamed Abdullah hassan albalushi
The defendant : 1- Muhamed Akhtar Raheem bakhsh
Subject matter of Notification : A lawsuit has been filed against you, and the subject 
obligating the Defendants to pay jointly an amount of (16.000 dirhams) sixteen 
thousand dirhams and the legal interest 9% from due date until full payment and 
a hearing was set on Thursday 22/09/2022 at 09:00 a.m.  In the remote litigation 
hall, and it requires your presence or your legal representative, you must submit your 
memorandums or documents to the court at least three days before the hearing.
Prepared : Bader Ibrahim Al Zarooni
Approved date:02/10/2022 at 22:40:29

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392



الثالثاء   4  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13663  
Tuesday    4    October    2022   -  Issue No   1366308

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :بريفيكت تيك لل�شيانة 

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�شة رقم:3734821 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد عو�ش �شامل باروت اليا�شى ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
فال�ش  :كري�شتال  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتنظيم الفعاليات واحلفالت
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:3839652 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة رميا �شهيل نا�شى ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عيا�ش اديب كيوان

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :بروكال ملعدات القيا�ش والتحكم ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1547814 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اتول انانرتاو فايديا ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة اتول انانرتاو فايديا
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اتول انانرتاو فايديا

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بدر حممد برك الكندي
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ بروكال ملعدات القيا�ش والتحكم ذ.م.م

PROCAL MEASURING & CONTROL EQUIPMENT L.L.C
اإىل/ بروكال ملعدات القيا�ش والتحكم - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

PROCAL MEASURING & CONTROL EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :موؤ�ش�شة ذافيو بيع الوجبات اخلفيفة

رخ�شة رقم:CN 4543477 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شني يو�شف ا�شماعيل الطاهر الطاهرى ٪50

تعديل مدير / اإ�شافة �شرار عمران
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شرار عمران ٪50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شني يو�شف ا�شماعيل الطاهر الطاهرى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة ذافيو بيع الوجبات اخلفيفة

THE view SNACK SELLING ESTABLISHMENT
اإىل/ ذافيو بيع الوجبات اخلفيفة ذ.م.م

THE VIEW SNACK SELLING L.L.C
اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :حمل الزنبق للخياطة

رخ�شة رقم:CN 1023431 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خديجه �شبانه عبداخل�شر ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة خديجه �شبانه عبداخل�شر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر حممد �شامل �شعيد املهرى

تعديل راأ�ش املال / من  null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل الزنبق للخياطة
TULIP TAILORING SHOP

اإىل/ حمل الزنبق للخياطة - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
TULIP TAILORING SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/روبوتيكا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
والذكاء  الإبتكار  جمال  يف  والدرا�شات  لال�شت�شارات 

ال�شطناعي
قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:4520534 

الغاء رخ�شة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

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

ايك�شبريت خلدمات اإدارة الأعمال
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:3746061 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/راب�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوتيك خلياطة مالب�ش ال�شيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:4514724 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

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

ال�شم التجاري:�شركة القدرة اي �شي ا�ش ام للخدمات البرتولية ذ.م.م

عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - �شرق 0.48 مبنى �شركة القدرة القاب�شة �ش.م.خ

CN 2628996 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

ح�شن  الدارية  وال�شت�شارات  احل�شابات  ملراجعة  ال�شادة/الوحدة  تعيني   -  2
بتاريخ:2022/3/8 وذلك  لل�شركة  - كم�شفي قانوين   1 اأبوظبي  - فرع  املرزوقي 

العدل  كابت  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء 

بالرقم:22E2264F0DA268FDD - تاريخ التعديل:2022/10/3

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�شفي املعني خالل مدة 

العالن. هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   30
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

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

ال�شم التجاري:جرين ديفيجن للمقاولت ذ.م.م
زايد بن  بن  ال�شيخ عمر  �شمو  0.1-16 مبنى  �شرق  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

�شلطان
CN 3733326 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

قانوين  كم�شفي   - قانونيون  حما�شبون   - و�شركاه  ال�شادة/الهاملي  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/26  لل�شركة 

غري العادية ، املوثق لدى كابت العدل بالرقم:2250022636
 تاريخ التعديل:2022/10/3

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

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

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

ال�شم التجاري:فايبيك�ش لتجارة العامة ذ.م.م
خالد  ال�شيد  مبنى  الرابع   -  4 احلائر  بطحاء   - ال�شناعية  ال�شركة:املنطقة  عنوان 

عبداهلل �شعيد دملوج واخرين
CN 3750649 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   - واملراجعة  للتدقيق  ال�شادة/املنارة  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/23 

العادية ، املوثق لدى كابت العدل بالرقم:2205039487
 تاريخ التعديل:2022/10/3

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

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

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

ال�شم التجاري:ناين دوت�ش لال�شت�شارات الدارية ذ.م.م

عنوان ال�شركة:م�شفح م 3 ق 22 مكتب رقم 7 حكومة ابوظبي

CN 1399142 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

الدارية  وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�شادة/مريال  تعيني   -  2
حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/30  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   -

اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كابت العدل بالرقم:2205040586 

-  تاريخ التعديل:2022/10/3

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�شفي املعني خالل مدة 

العالن. هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   30
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

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

الب�شتان  ملجموعة  مملوكة  لال�شتثمار  املتحدة  الب�شتان  التجاري:�شركة  ال�شم 
لال�شتثمار - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

عنوان ال�شركة:وحدة املالك الدائرة اخلا�شة ل�شمو ال�شيخ M11 جزيرة ابوظبي - 
�شارع الكورني�ش - غرب 8 - ق 31 - ط0 - مكتب

CN 2182992 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  قانوين  كم�شفي   - قانونيون  حما�شبون  ال�شادة/القمة-  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/1 

العادية ، املوثق لدى كابت العدل بالرقم:2205038022
 تاريخ التعديل:2022/10/3

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

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإلغاء اعالن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�ش  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN  �شربجن �شتار للتجارة العامة  رقم:4274318 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان 

عليه �شابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

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

تريت�ش باي ج�شنا
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:3772290 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

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

للماأكولت ال�شعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:2984030 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم املرج الأخ�شر

رخ�شة رقم:CN 4060456 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اتابادان ابوبكر معني اتابادان من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / اتابادان ابوبكر معني اتابادان من 100 ٪ اإىل ٪50
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ن�شور بهاجافاتى بارامبيل ٪50

تعديل وكيل خدمات / حذف حيدر �شالح احمد على امل�شعبى
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم املرج الأخ�شر

AL MARAJ AL AKHDAR RESTAURANT
اإىل/ مطعم ذا فود فكتوري جريل ذ.م.م

THE FOOD FACTORY GRILLS RESTAURANTS L.L.C
اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :امالك لعمال الملنيوم والزجاج

رخ�شة رقم:CN 3754673 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / وليد حممد م�شطفى عارف النمراوى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / وليد حممد م�شطفى عارف النمراوى من 100 ٪ اإىل ٪0
تعديل وكيل خدمات / حذف خليل على ح�شن على املرزوقى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ امالك لعمال الملنيوم والزجاج
AMLAK FOR ALUMINUM AND GLASS WORKS

اإىل/ امالك لعمال الملنيوم والزجاج - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
AMLAK FOR  ALUMINM AND GLASS WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ازكون للمقاولت وال�شيانة العامة

رخ�شة رقم:CN 3904331 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة منيب خان �شداقت ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة منيب خان �شداقت
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان عبداهلل بدر �شيف البو�شعيدى

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 200000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ازكون للمقاولت وال�شيانة العامة
AZCON CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ ازكون للمقاولت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
AZCON CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
للتمويل  :ابوظبي  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

�ش م خ

رخ�شة رقم:CN 1151743 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال / من 500000000 اإىل 63664910

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

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ثالثون  خالل  القت�شادية  التنمية 

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

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

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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 ذكرت و�شائل اإعالم اأم�ش الثنني اأن كانبريا ت�شتعد لإنقاذ ع�شرات 
الإرهابي  داع�ش  تنظيم  مقاتلي  واأط��ف��ال  ن�شاء  من  مواطنيها  من 
من خميمات الالجئني يف �شوريا، بعد مهمة �شرية قامت بها وكالة 
املخابرات الأمنية يف البالد. ومل توؤكد احلكومة على الفور تقارير 
قالت اإنه �شتتم اإعادة 16 امراأة و42 طفال حمتجزين يف املع�شكرات 
منذ ثالث �شنوات ون�شف من ذوي مقاتلي تنظيم داع�ش القتلى اأو 
كلري  الداخلية  ال�شوؤون  وزي��رة  با�شم  املتحدثة  وقالت  امل�شجونني. 
اأونيل يف تعليقات عرب الربيد الإلكرتوين “الأولوية العليا للحكومة 
لأ�شرتاليا  الوطنية  وامل�شالح  الأ�شرتاليني  حماية  هي  الأ�شرتالية 
بناء على م�شورة الأمن القومي«. واأ�شافت “نظرا للطبيعة احل�شا�شة 

لهذه الأمور فاإنه من غري املنا�شب الإدلء بت�شريحات اأخرى«.
للحكومة لطماأنة  املعار�شة  دعوة  فوري على  ب�شكل  اأونيل  ترد  ومل 
اأي تهديد  اأي �شخ�ش قد يكون متطرفا ل ي�شكل  الأ�شرتاليني باأن 
بليبري�شك  تانيا  البيئة  وزي��رة  وقالت  اأ�شرتاليا.  اإىل  عودته  ل��دى 
�شوريا  يف  خميم  يف  يعي�شون  اأ�شرتاليا  طفال   40 نحو  اإن  الثنني 
اأمهاتهم تعر�شوا للخداع وتزويجهم من مقاتلي داع�ش  واإن بع�ش 
عندما كن �شغريات. وقال بليبري�شك يف القناة ال�شابعة بالتلفزيون 
اأن  للغاية  املهم  من  �شيكون  اأ�شرتاليا  اإىل  يعودون  عندما  “اأعتقد 

يتلقى الأطفال ب�شكل خا�ش امل�شورة.
 
 

يلتقي قادة دول الحتاد الأوروب��ي مع نظراء لهم من خارج التكتل، 
للتداعيات  ال�شتجابة  �شبل  يف  للبحث  ب��راغ،  يف  واجلمعة  اخلمي�ش 
املاأ�شوية للحرب الرو�شية يف اأوكرانيا، بح�شب ما اأعلن رئي�ش املجل�ش 
اإىل  الأوروب���ي �شارل مي�شال. وق��ال مي�شال الأح��د، يف دع��وة وجهها 
اأي��ام قليلة نلتقي يف ب��راغ يف  “يف غ�شون  زعماء الحت��اد الأوروب���ي، 
حدثني مهمني: الجتماع الأول للمجموعة ال�شيا�شية الأوروبية يف 
6 ت�شرين الأول/اأكتوبر والجتماع غري الر�شمي للمجل�ش الأوروبي 
ال�شيا�شية  اإطالق املجموعة  “اتفقنا على  يف اليوم التايل«. واأ�شاف 
ومتت دعوة زعماء 17  الأوروبية بهدف التقريب بني دول القارة”. 
دولة للم�شاركة، هي اململكة املتحدة وتركيا ودول غرب البلقان ال�شتة 
وجورجيا  واأوك��ران��ي��ا  وليختن�شتاين  واي�شلندا  وال���روج  و�شوي�شرا 
“الطموح  اأن  على  مي�شال  و�شدد  واأذربيجان.  واأرمينيا  ومولدافيا 
ال�شيا�شي  احل��وار  وتعزيز  امل�شاواة  ق��دم  على  ال��ق��ادة  بني  اجلمع  هو 
معا  نعمل  حتى  امل�شرتك  اله��ت��م��ام  ذات  الق�شايا  ب�شاأن  وال��ت��ع��اون 
اأوروب��ا بكاملها«. ويبداأ  على تعزيز الأمن وال�شتقرار والزده��ار يف 
الجتماع بجل�شة عامة اخلمي�ش ال�شاعة 13،00 )11،00 بتوقيت 
واجتماعات  م�شتديرة  “طاولت  تليها  ب���راغ  قلعة  يف  غرينت�ش( 
ثنائية”، بح�شب مي�شال. واأو�شح اأن هذا الجتماع الأول للمجموعة 
ال�شيا�شية الأوروبية �شيختتم بع�شاء عمل ولكن ل ُيتوقع �شدور “اأي 

نتيجة ر�شمية مكتوبة” عنه.

الرئي�ش  اإدارة  اأن  الأمريكية  الوطنية  والوثائق  الأر�شيف  اإدارة  اأعلنت 
واأن  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ج��الت  ت�شلم جميع  ت��رام��ب مل  دون��ال��د  ال�����ش��اب��ق 
اإذا كان �شيتخذ  الأر�شيف الوطني �شيت�شاور مع وزارة العدل ب�شاأن ما 
اإىل  �شبتمرب   13 يف  بالكونغر�ش  جلنة  و�شعت  ل�شتعادتها.  ت��داب��ري 
اأن  بعد  عاجلة  مبراجعة  الوطنية  وال�شجالت  املحفوظات  اإدارة  قيام 
اعرتف موظفو الإدارة باأنهم ل يعرفون ما اإذا كان قد مت ت�شليم جميع 
ال�شجالت الرئا�شية من البيت الأبي�ش يف عهد ترامب. وقالت ديربا 
اإىل  ر�شالة، اجلمعة،  املحفوظات يف  اإدارة  رئي�ش  باأعمال  القائمة  وول 
بع�ش  اأن  تعرف  اإدارتها  اإن  النواب  مبجل�ش  والإ�شالح  الرقابة  جلنة 
ر�شائل  ح�شابات  على  ر�شمية  باأعمال  قاموا  الأبي�ش  البيت  موظفي 
اإلكرتونية �شخ�شية مل يتم ن�شخها اأو اإر�شالها اإىل ح�شاباتهم الر�شمية، 
الر�شالة:  يف  وول  وق��ال��ت  ال��رئ��ا���ش��ي��ة.  ال�شجالت  ل��ق��ان��ون  ان��ت��ه��اك  يف 
مثل  على  احل�شول  من  الوطنية  والوثائق  الأر�شيف  اإدارة  “متكنت 
متابعة  و�شتوا�شل  ال�شابقني  امل�شوؤولني  من  عدد  من  ال�شجالت  هذه 
اإعادة اأنواع مماثلة من ال�شجالت الرئا�شية من امل�شوؤولني ال�شابقني«. 
اإدارة الأر�شيف والوثائق املكلفة باحلفاظ على ال�شجالت  واأ�شافت اأن 
احلكومية �شتت�شاور مع وزارة العدل ب�شاأن “ما اإذا كان ينبغي املبادرة 
باتخاذ اإجراء ل�شتعادة ال�شجالت التي مت اأخذها ب�شكل غري قانوين«.

عوا�شم
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تفا�سيل م�سودة اتفاق تر�سيم احلدود بني اإ�سرائيل ولبنان

تظاهرات يف فرن�سا وتركيا ولبنان ت�سامنًا مع املحتجني باإيران

مقتل فل�سطينيني بر�سا�ش القوات الإ�سرائيلية قرب رام اهلل »كذبة« تطيح ب�سابط كبري يف اجلي�ش الإ�سرائيلي
•• رام اهلل-اأ ف ب

بال�شفة  اهلل  رام  ق��رب  عملية  خ��الل  الإ�شرائيلي  اجلي�ش  بر�شا�ش  الثنني  اأم�ش  فل�شطينيان  قتل 
الغربية املحتلة، ح�شبما اأكدت وزارة ال�شحة الفل�شطينية. وتبلغت الوزارة ب�”ا�شت�شهاد فل�شطينيني 
بيان  قرب خميم اجللزون، على ما جاء يف  النار عليهما”  اإط��الق الحتالل  اإثنني عقب  مواطنني 
فت وكالة الأنباء الر�شمية الفل�شطينية )وفا( عنهم باأنهم “با�شل قا�شم ب�شبو�ش )19  للوزارة. وعررّ
عاما(، وخالد فادي عنرب )21 عاما(” م�شرية اإىل اإ�شابة �شاب ثالث يدعى راأفت �شالمة عو�ش حب�ش 
)19 عاما( من بلدة بريزيت القريبة. من ناحيته اأعلن اجلي�ش الإ�شرائيلي عن “حتييد” اثنني من 

“امل�شتبه بهما” بعد “حماولتهما تنفيذ عملية ده�ش �شد جنود جي�ش الدفاع الإ�شرائيلي«.
وجاء ذلك بعد اإ�شابة العديد من الإ�شرائيليني بينهم جندي، بجروح يف عدد من احلوادث الأمنية 
يف اأنحاء ال�شفة الغربية املحتلة ما اأدى اإىل ت�شاعد التوتر. واأعلن اجلي�ش الإ�شرائيلي اأي�شا اعتقال 

16 �شخ�شا خالل عمليات دهم ليال يف اأنحاء ال�شفة الغربية.

ووفقاً للموقع، مت تفجري عبوة نا�شفة خالل تدريب الوحدة 
لذلك  ونتيجة  للتعليمات،  خالفاً  املا�شي  )مت��وز(  يوليو  يف 
بداأ  احل���ادث،  وبعد  بعد،  فيما  اجلنود  اأخ��م��ده  حريق  اندلع 
م��الب�����ش��ات احلريق،  ح���ول  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  حتقيق يف اجل��ي�����ش 

وتبني اأن تهيال كذب ب�شاأن مالب�شات احلريق.
ووفقاً للتحقيق، كذب تهيال على �شباط اجلي�ش الإ�شرائيلي، 
ويف  واحل���دائ���ق،  الطبيعية  امل��ح��م��ي��ات  �شلطة  ممثلي  وع��ل��ى 

التحقيق الع�شكري الذي اأجري بعد احلادث.
وذك���ر اجل��ي�����ش الإ���ش��رائ��ي��ل��ي اأن���ه ع��ن��دم��ا اك��ت�����ش��ف اأن تهيال 
امل�شوؤولية  ال�شابط  حتمل  �شحيحة،  غري  معلومات  اأعطى 
اأ�شفه، كما ذكر قائد القيادة  اأفعاله واأعرب عن  الكاملة عن 

املركزية، يهودا فوك�ش، اأنه ت�شرف ب�شكل خمالف للتعليمات 
املتعلقة بالتدريب، واأن �شلوكه “ل يتوافق مع قيم” اجلي�ش 

الإ�شرائيلي.
اإ�شافة اإىل ذلك، �شرح كوخايف باأن ال�شابط “ف�شل اأخالقياً 
منا�شب  ل�شغل  لئ��ق  غ��ري  فهو  وب��ال��ت��ايل  خطري”،  ب�شكل 

قيادية اأو التقدم يف اخلدمة يف اجلي�ش الإ�شرائيلي.
تهيال  ي�شغل  لن  الإ�شرائيلي،  الأرك���ان  رئي�ش  لقرار  ووف��ق��اً 
يف  �شيخدم  ب��ل  الآن،  بعد  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجلي�ش  يف  منا�شب 
جهاز الأمن حتى تقاعده. ويف الوقت نف�شه، بداأت ال�شرطة 
الع�شكرية التحقيق يف احلادث، ويف نهاية التحقيق �شتحيل 

النتائج على النيابة الع�شكرية.

•• القد�س-وكاالت

ب�شابط  اأطاحت  كذبة  اأن  الإ�شرائيلي،  “والال”  موقع  ذكر 
كبري يف اجلي�ش الإ�شرائيلي، وذلك بعد حتقيق ر�شمي ب�شاأن 

ن�شوب حريق.
ون�����ش��ر امل���وق���ع الإ���ش��رائ��ي��ل��ي اأن ق��ائ��د ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة يف 
اإ�شرائيل، يهودا فوك�ش، قدم هذا الأ�شبوع اإىل رئي�ش الأركان 
القيادة  م�شتوى  على  حتقيقاً  ك��وخ��ايف  اأف��ي��ف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 
اأظهر اأن القائد ال�شابق لوحدة اإيجوز املقدم اإفرامي تهيال، 
كذب يف حتقيق ع�شكري، وبح�شب التحقيق ت�شبب جنود عن 

طريق اخلطاأ   بحريق اأثناء جل�شة تدريبية.

•• القد�س-وكاالت

ق������ال م���������ش����وؤول ����ش���ي���ا����ش���ي ك���ب���ري يف 
التفاقية  م�������ش���ودة  اإن  اإ����ش���رائ���ي���ل، 
الأمريكي  امل���ب���ع���وث  ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي 

عامو�ش هو�ش�شتني اإىل اإ�شرائيل ولبنان تر�ش����ي “خط 
من  اإ�ش�����رائيل  و�شعت��������ه  ال���ذي  الأم��ن��ي  العوامات” 
بعد  الناق�������ورة”  “راأ�ش  �شاطئ  على  واح�������د  جانب 
حدودي  خط  اإىل   2000 عام  لبن������ان  من  الن�شحاب 

دويل معرتف به.
اإر�شاء  كان  الإ�شرائيلي،  “والال”  نقله موقه  ملا  ووفقاً 
املنطقة  ال�شاحل يف  يبداأ من  ال��ذي  العوامات”  “خط 
احلدودية يف راأ�ش الناقورة وميتد غرًبا حوايل خم�شة 
وحتويله  املتو�شط،  الأبي�ش  البحر  داخ��ل  كيلومرتات 
اإ�شرائيل  مطلب  ب��ه،  معرتف  دويل  ح���دودي  خ��ط  اإىل 
يف  اللبنانية  الإ�شرائيلية  املفاو�شات  خ��الل  الأ�شا�شي 

الأ�شهر الأخرية.
اأن  كبار  اإ�شرائيليون  م�شوؤولون  اأك��د  للموقع،  ووف��ق��اً 
اأمنية،  مهم للغاية لأ�شباب  “خط اخلطوط”  تر�شيخ 
لأنه حتى اليوم كان �شفاً تت�شرف فيه اإ�شرائيل ب�شكل 
اأح��ادي اجلانب، وال��ذي كان له �شرعية دولية للطرف 

اللبناين لتحديه.
بالإ�شافة اإىل ذلك، اإذا حترك “خط العوامات” جنوبا 
روؤية  ب��خ��ط  �شي�شمح  ذل���ك  ف���اإن  ال��ي��وم،  عليه  ه��و  مم��ا 
�شمال  �شاحل  ب��اجت��اه  اللبناين  اجل��ان��ب  م��ن  وم��راق��ب��ة 

اإ�شرائيل.
واأ�شار امل�شوؤول ال�شيا�شي الكبري اإىل اأن م�شت�شار الأمن 
القومي اإيال هولتا التقى بالو�شيط الأمريكي عامو�ش 
هو�ش�شتني 3 مرات يف الأ�شبوعني املا�شيني للتاأكد من 
اأن م�شودة التفاق �شتكون مقبولة لإ�شرائيل حتى قبل 

ت�شليمها اإىل الطرفني.
من  اق����رتاح  اإىل  “تو�شلنا  ال�شيا�شي:  امل�����ش��در  وق���ال 
ال��و���ش��ي��ط الأم���ري���ك���ي ن��ق��در اأن����ه ���ش��ي��ك��ون م��ق��ب��ول من 

اجلانب اللبناين اأي�شا«.

•• عوا�شم-وكاالت

تظاهر الآلف يف باري�ش واإ�شطنبول 
وبريوت وبرلني ومدن اأخرى حول 
العامل تنديداً بقمع النظام الإيراين 
اأ���ش��ع��ل��ت��ه��ا وفاة  ل��ل��ت��ظ��اه��رات ال��ت��ي 
توقيفها  بعد  اأميني،  مه�شا  ال�شابة 

من قبل �شرطة الأخالق.
لو�ش  ح�����ش��ل يف  م����ا  غ������رار  وع���ل���ى 
ت�شمان  ال��ل��ت��ني  وت��ورن��ت��و  اجنلي�ش 
جالية اإيرانية كبرية، �شار النا�شطون 
�شاحة  حتى  اجلمهورية  �شاحة  من 

الأمة يف العا�شمة الفرن�شية.

املوت للديكتاتور
اأطلقوها  ال���ت���ي  ال�������ش���ع���ارات  وم�����ن 
ن�شائية”  ث���ورة  اأول  اإىل  “ان�شموا 
له  ارجت��ف  ا�شمك  اأميني،  و”مه�شا 
طغيان املاليل” و”املوت للجمهورية 
للديكتاتور”  و”املوت  الإ�شالمية” 
ويرتدد  حرية”.  ح��ي��اة،  و”امراأة، 

املتظاهرين يف  األ�شنة  على  الأخ��ري خ�شو�شاً  ال�شعار 
اإيران.

واأفادت منظمة “ايران هيومن رايت�ش” التي مقرها 
يف اأو�شلو اأن 92 �شخ�شا على الأقل قتلوا جراء قمع 

التظاهرات يف اإيران.
اأميني  وف��اة مه�شا  اإث��ر  ا�شبوعني  ب��داأت قبل  وكانت   

التي اأوقفتها �شرطة الأخالق.
وقالت غيلدا ترابي الطالبة من اأ�شل اإيراين “اإنها 
ث���ورة الن�شاء مب��واك��ب��ة م��ن ال��رج��ال. اإن���ه ح��ق��اً وقت 
حماولة تغيري الأمور. اإنهم )الإيرانيون( يخرجون 
التظاهر  فر�شة  فلدينا  نحن  اأم���ا  يقتلون.  لكنهم 

والن�شال من اأجلهم«.
الإيرانية،  الفرن�شية  املهند�شة  دان���ا  ت���ورا  واأوردت 

وبح�شب امل�شوؤول ال�شيا�شي الكبري، فاإن لبنان �شيح�شل 
كامل  يف  الغاز  لحتياطيات  القت�شادية  احلقوق  على 
املنطقة املتنازع عليها حتى ما يعرف باخلط 23، لكنه 
لن يتلقى مطالبه باحلقوق القت�شادية جنوب اخلط 
23. ووفقاً ملا نقله املوقع الإ�شرائيلي، �شتكون التفاقية 
ملزمة، و�شتودع لدى الأمم املتحدة على نحو ير�شخها 
املتحدة  الوليات  الدويل، و�شتقدم حكومة  القانون  يف 
�شمانها لتنفيذ التفاقية وكذلك احلكومة الفرن�شية 
التي متتلك غالبية الأ�شهم من �شركة “توتال” للغاز. 

النقاط الرئي�شية لالتفاقية النا�شئة
كخط  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  العوامات”  “خط  تثبيت  �شيتم 
ب��ه م��ن قبل جميع الأط���راف  ح���دودي دويل م��ع��رتف 
املعنية، خا�شة لبنان والوليات املتحدة، و�شيتم اإيداعه 
يف الأمم املتحدة. وقال م�شوؤول �شيا�شي رفيع اإنه كجزء 
عن  مالية  تعوي�شات  اإ�شرائيل  �شتتلقى  الت��ف��اق،  م��ن 
من �شركتي  “قانا”  حقوقها القت�شادية يف حقل غاز 
عمليات  �شتنفذان  اللتني  و”اإيني”  “توتال”  ال��غ��از 

التنقيب عن الغاز يف املنطقة املتنازع عليها.

ال��ع��دي��د من  بينهم   - وال���رج���ال  ال��ن�����ش��اء  م��ئ��ات  ردد 
الرجال والن�شاء الإيرانيني - �شعارات معادية لنظام 

طهران وت�شامنية مع الن�شاء الإيرانيات.
رفع املتظاهرون وروداً حمراء والبع�ش الآخر الأعالم 
الإيرانية ولفتات ُكتب عليها “ن�شاء، حياة، حرية”، 
�شعار احلركة الحتجاجية التي اأثارتها وفاة ال�شابة 
الكردية الإيرانية مه�شا اأميني بعد اعتقالها من قبل 

�شرطة الأخالق.
يف م��دي��ن��ة دي����ار ب��ك��ر، ال��واق��ع��ة ع��ل��ى م�����ش��اف��ة 350 
كيلومرتاً من احلدود الإيرانية، جتمع قرابة 200 

�شخ�ش، غالبيتهم من الن�شاء، بعد ظهر الأحد.
ورفع املتظاهرون �شوراً لعدد من الن�شاء الإيرانيات 
عن  ف�شاًل  القمع،  موجة  بداية  منذ  ُقتلن  اللواتي 

الإن��رتن��ت مقطوع  ك��ب��رياً.  �شجناً  الآن  اإي���ران  “باتت 
ونحن الآن �شوت الإيرانيني«.

الأول  ال�شكرتري  بينها  ي�شارية  �شخ�شيات  وحتدثت 
املدافعة  والنائبة  فور  اوليفييه  ال�شرتاكي  للحزب 
عن  الأوروب��ي��ة  والنائبة  رو�شو  �شاندرين  البيئة  عن 

الي�شار الراديكايل مانون اوبري.

»ن�شاء, حياة, حرية«
اإ���ش��ط��ن��ب��ول ودي������ار بكر،  ���ش��ه��دت م����دن  ت��رك��ي��ا،  ويف 
تظاهرات كيربة، ُرفعت خاللها �شور لن�شاء اإيرانيات 
اإيران،  ت�شهدها  التي  التظاهرات  قمع  خ��الل  ُقتلن 

ولفتات ُكتب عليها “ن�شاء، حياة، حرية!«.
يف حي كاديكوي يف اجلانب الآ�شيوي من اإ�شطنبول، 

وت��ن�����ش م�����ش��ودة الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى اأنه 
لالتفاق  توقيع  حفل  هناك  �شيكون 
اإ�شرائيل ولبنان والوليات  مب�شاركة 
املتحدة والأمم املتحدة، وقال امل�شوؤول 
“نحن  امل�شتوى:  الرفيع  ال�شيا�شي 

مهتمون بذلك ونعتقد اأن مثل هذا الحتفال مهم«.

تعوي�س مايل الإ�شرائيل
الق�شية  اأن  اإىل  ال��ك��ب��ري  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل�����ش��وؤول  واأ����ش���ار 
التعوي�ش  اآل��ي��ة  ه��ي  مفتوحة  ت��زال  ل  التي  الرئي�شية 
تتفاو�ش  الطاقة  وزارة  اأن  اإىل  لفتاً  لإ�شرائيل،  امل��ايل 

مع �شركة “توتال” الفرن�شية حول هذا املو�شوع.
و�شرح م�شوؤول �شيا�شي كبري اآخر اأن النقطة الرئي�شية 
يف املفاو�شات تتعلق بحجم الأرباح التي �شتح�شل عليها 
اإ�شرائيل اإذا مت اكت�شاف الغاز بالفعل يف حقل “قانا”، 
م�شرياً اإىل اأن املفاو�شات تركز على م�شاألة ما هي ن�شبة 

الأرباح التي �شتح�شل عليها اإ�شرائيل.
قال امل�شوؤول ال�شيا�شي الكبري: “مل نح�شل على املوقف 
لبنان ح�شل على جزء كبري مما  اللبناين كامال لكن 
املنطقة  يف  القت�شادية  باحلقوق  يتعلق  فيما  ي��ري��ده 

املتنازع عليها«.
وقال م�شوؤول �شيا�شي كبري ثان: “حجم التجمع غري 
اأي�شا، لن  التعوي�ش غري وا�شح  وا�شح وبالتايل مبلغ 
التعوي�ش  �شيكون  ح���ال،  اأي  على  احل���دث  م��ن  نخ�شر 
مبلغا زهيًدا مقارنة بالفوائد ال�شيا�شية والأمنية لهذه 

التفاقية ».
 واأ�شار امل�شدر ال�شيا�شي اإىل اأن اإ�شرائيل مل تر�شل بعد 
رداً ر�شميا اإىل الوليات املتحدة ب�شاأن م�شودة التفاقية، 
لدى  مقبول  الأم��ري��ك��ي  الق���رتاح  اأن  على  ���ش��دد  لكنه 
رئي�ش الوزراء لبيد ووزير الدفاع بيني غانت�ش ورئي�ش 

الوزراء املناوب نفتايل بينيت.
ما  على  الأم���ور  �شارت  “اإذا  ال�شيا�شي:  امل�شوؤول  وق��ال 
يرام، ف�شيكون هناك اأ�شا�ش للنقا�ش يف جمل�ش الوزراء 

ال�شيا�شي والأمني الذي �شيجتمع يوم اخلمي�ش«.

ك��ب��رية كتب عليها  لف��ت��ات ولف��ت��ة 
باللغة  حرية”  ح����ي����اة،  “ن�شاء، 

الكردية.

دعم اأملاين
�شهدتها  ال���ت���ي  ال���ت���ظ���اه���رات  ب��ع��د 
م��دن اأمل��ان��ي��ة ع��دي��دة، اأك���دت وزيرة 
اخلارجية الأملانية انالينا بريبوك، 
للمتظاهرين  دع��م��ه��ا  ت���ق���دم  ب�����اأن 

املناوئني للحكومة يف اإيران.
وقبل النتخابات الربملانية يف ولية 
ال�شيا�شية  قالت  ال�شفلى،  �شك�شونيا 
ندوة  ح��زب اخل�شر يف  اإىل  املنتمية 
الأحد،  اليوم  هانوفر  يف  انتخابية، 
جانبكم”  اإىل  ونقف  نتابع.  “نحن 
اإمكانيات  اأن  اع���رتف���ت  اأن���ه���ا  غ���ري 
ال�شيا�شة اخلارجية اأحياناً ما تكون 
املتابعة  مب��ق��دورن��ا  “لكن  حم���دودة 
هوؤلء  اأ�شوات  نكون  اأن  ومبقدورنا 

الن�شاء«.
وجددت بريبوك ما اأعلنته من قبل 
من اعتزامها العمل على طرح الق�شية اأمام جمل�ش 
عن  واأع��رب��ت  املتحدة،  ل��الأمم  التابع  الإن�شان  حقوق 
اإي���ران.  ت��اأي��ي��ده��ا لفر�ش م��زي��د م��ن ال��ع��ق��وب��ات على 
ال�شعيد  على  �شتدعو  اإنها  الأملانية  ال��وزي��رة  وقالت 
الأوروبي يف بروك�شل اإىل فر�ش “عقوبات موجهة” 
يتم تطبيقها على هوؤلء “الذين يتحملون امل�شوؤولية 
عن هذه اجلرائم، وهوؤلء الذين يطلقون النار على 

مظاهرات ب�شكل تع�شفي«.
ال���ن�������ش���اء وقفة  ك���ب���ري م����ن  ن���ظ���م ع�����دد  ل���ب���ن���ان،  ويف 
ت�شامنية مع �شحايا القمع يف اإيران. و�شهد مدخل 
تظاهرات  اليوم  بريوت  يف  اللبناين  الوطني  املتحف 
اأميني  احتجاجية تطالب بتحقيق العدالة يف مقتل 

ووقف م�شل�شل العنف، وقمع الن�شاء يف اإيران. 

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شركة �شروق الهند�شية لالأملنيوم ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1006697 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ر�شوان حنفى احمد حممد رزق  ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة حممد ر�شوان حنفى احمد حممد رزق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد بخيت �شهيل على الرا�شدى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ر�شوان حنفى احمد حممد رزق
تعديل راأ�ش املال / من 300.000 اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة �شروق الهند�شية لالأملنيوم ذ.م.م

SHUROOQ ENGINEERING ALUMINIUM CO. L.L.C
اإىل / �شروق البتكارات لال�شت�شارات و الخرتاعات - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

SHUROOQ AL AEBTKARAT CONSULTING AND INVENTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة املتاجرة الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية  4791018

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ال�شت�شارات والدرا�شات يف جمال الإبتكار والذكاء ال�شطناعي  7020039
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ال�شتثمار يف براءات الخرتاع  6499017

تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تركيبات الأملنيوم  4330013
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل �شبعة اأيام من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث  تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :خالد الرم�شانى للخ�شروات والفواكة

رخ�شة رقم:CN 4460502 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ خالد الرم�شانى للخ�شروات والفواكة

KHALED AL-RAMDANI FOR VEGETABLES AND FRUITS

اإىل/ مك�ش تاميز لتجارة املواد الغذائية

MIX TIMES FOODS STUFF TRADING

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة املواد الغذائية املجمدة - باجلملة  4630134

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  4721001

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

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

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

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شالون امية للرجال ذ م م

رخ�شة رقم:CN 1160569 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على حممد على �شامل املهرى ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة على حممد على �شامل املهرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممود ا�شكندر عفوف

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ح�شن احمد ابراهيم احلو�شنى
تعديل راأ�ش املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون امية للرجال ذ م م

UMAYYA GENTS SALON LLC
اإىل/ �شالون كت كو�شت للرجال - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

CUT COSTS GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :لفيدا لدارة العقارات - 

�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
رخ�شة رقم:CN 4622161 قد تقدموا اإلينا بطلب:

ال�شخ�ش  �شركة   - العقارات  لدارة  لفيدا  من/  جتاري  اإ�شم  تعديل 
الواحد ذ م م

LAVIDA PROPERTY MANAGEMEN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / لفيدا لدارة العقارات �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م - 
LAVIDA PROPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(



الثالثاء   4  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13663  
Tuesday    4    October    2022   -  Issue No   13663

10

عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• جوليان دميون

اعياد  اح��ي��اء  يحب  ال�شيني  ال�شيوعي  احل���زب     
احتفل   ،2021 ي��ول��ي��و  يف  ع�����ام،  ق��ب��ل  امل����ي����الد. 
باحلدث،  ولالحتفال  لتاأ�شي�شه.  املئوية  بالذكرى 
تكون  ان  اىل  ���ش��ن��وات،  م��ن��ذ  ال�����ش��ل��ط��ات،  خططت 
نهاية الفقر يف ذاك التاريخ. اأراد احلزب ال�شيوعي 
ال�شيني، على حد تعبريه، “ا�شتكمال بناء جمتمع 
اأ�شادت  امل���ا����ش���ي،  ال���ع���ام  يف  الرخاء”.  م��ت��و���ش��ط 
ال�شلطة، يف اأعلى م�شتوياتها، مراًرا بتحقيق مثل 
ه���ذا ال��ه��دف. وحت���دث ال��رئ��ي�����ش ���ش��ي ج��ني بينغ، 
ب�شرية  “معجزة  ع��ن   ،2021 ف��رباي��ر  نهاية  يف 

�شتطبع التاريخ«.
ت�شتحق  ����ش���ك،  دون  الأرق����������ام؟  ت���ق���ول  م������اذا      
امرباطورية الو�شط املركز الأول يف قائمة البلدان 
التي انخف�ش فيها الفقر اأكر من غريها. �شهد 
م��ئ��ات امل��الي��ني م��ن ال��ن��ا���ش، يف امل���دن اأوًل ث��م يف 
ال��ري��ف، ارت��ف��اع ق��درت��ه��م ال�����ش��رائ��ي��ة ف���وق العتبة 
الذي  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  1.9 دولر  ال��ب��ال��غ��ة  ال��ي��وم��ي��ة 
اأنه احلد العاملي للفقر  حدده البنك الدويل على 
ال�شينية  البيانات  توؤكد  املقاربة،  وبهذه  النقدي. 

الر�شمية النجاح.
   اإنها لي�شت هي نف�شها متاًما وفًقا ملعايري اأخرى. 
اأخ����رى ع��ن الفقر.  ب��ي��ان��ات  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  ينتج 
ال��ي��وم، ل يزال  3.2 دولر يف  م��ع خ��ط فقر يبلغ 
مليون فقري. مع   100 يقرب من  ما  ال�شني  يف 
عتبة 5.5 دولر، هناك ما يقرب من 400 مليون 
30 باملائة من ال�شكان(. وحتت  فقري )اأو حوايل 
خط الفقر هذا، والذي يتوافق تقريًبا مع م�شتوى 
بلغاريا، يكون معدل الفقر يف ال�شني اأعلى منه يف 

اأفقر دولة يف الحتاد الأوروبي.
   ل ي����وؤدي اخ��ت��الف ال��ت��ع��ري��ف��ات وال��ت��ع��ل��ي��ق على 
مالحظة  اإب��ط��ال  اإىل  ال�شينية  ال��ب��ي��ان��ات  ج���ودة 
املدقع  الفقر  املزدوجة لالإخراج من  الديناميكية 
وتاأكيد  ال�����ش��ك��ان،  م��ن  ج���ًدا  كبري  جل��زء  بالن�شبة 

الطبقات الو�شطى.
   ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى الإح�����ش��ائ��ي، ت��ظ��ل ال��ع��دي��د من 
النقا�شات حول الدقة مفتوحة، اما على امل�شتوى 
توؤتي  ال�شينية  الرادة  ف��اإن  وال��رم��زي،  ال�شيا�شي 
للنتائج  الغرب،  يف  متماثل،  ب�شكل  لأن��ه،  ثمارها. 
الوليات  اإىل  ال��ع��ودة  اأوًل  ميكننا  ثقلها.  ال�شيئة 

املتحدة يف اأوائل ال�شتينات.

الفقر”،  �شد  “احلرب  جون�شون  الرئي�ش  اأطلق   
وتبنيرّ اأن امل�شروع كان �شخما مثل م�شروع احلزب 
الأمر  يتعلق  ق��رن.  ن�شف  بعد  ال�شيني  ال�شيوعي 
بالق�شاء على الفقر، مع و�شع تاريخ م�شتهدف يف 
العتبار، يوليو 1976، لتمجيد الذكرى املئوية 

الثانية لإعالن ال�شتقالل.
   لن يحدث �شيء، ول يزال اجلمهوريون ي�شخرون 
من انت�شار الفقر يف تلك احلرب. الدميقراطيون، 
�شد  ح��رب  نحو  للتحول  ي��اأ���ش��ف��ون  جانبهم،  م��ن 
الوليات  اأح����د يف  الح������وال، ل  ك��ل  ال��ف��ق��راء. يف 

املتحدة يعترب انه مت الق�شاء على الفقر.
فيكتور  ال�شاعر  اأراد  ان  �شبق  حيث  فرن�شا،  يف     
على  اأح��د  يجروؤ  لن  البوؤ�ش،  على  الق�شاء  هوغو 

البتهاج ب�شاأن الو�شع.
 من جانبه، �شرع الحتاد الأوروبي، يف العقد الأول 
اأهداف  من القرن احل��ادي والع�شرين، يف حتقيق 
طموحة. واأرادت ما ي�شمى با�شرتاتيجية ل�شبونة 
الق�شاء  نحو  حا�شمة  خ��ط��وة  “اتخاذ  الأوروب���ي���ة 
وجراء خيبة الأم��ل، مل تتكرر هذه  على الفقر”، 

الطموحات.
لي�شت  الفقر  ح���دود  تر�شيم  معايري  بالطبع،     
اإىل مفاجاآت.  اأحياًنا  هي نف�شها، واملقارنات توؤدي 
الدر�ش  ال�شيا�شية،  ال�شور واجلغرافيا  ناحية  من 
اأو�����ش����ح. ب��ي��ن��م��ا ت��ت��ب��اه��ى ال�����ش��ني ب��ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف 
الو�شطى،  طبقاتها  وتعزيز  الفقر  على  ال�شيطرة 
ياأ�شف الغرب ككل ل�شتمرار الفقر وتاآكل طبقاته 

الو�شطى.
التطورات  ه��ذه  جزئياً  تف�شر  اقت�شادية  اب��ع��اد     
الجتماعية  النماذج  بني  التناف�ش  يف  امل�شرتكة. 
احلزب-الدولة  ي��ت��م��ت��ع  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  والأن���ظ���م���ة 
ال�شيني باأ�شبقية ما من حيث النجاعة والفاعلية، 
يف حني ت�شع الدميقراطيات الليربالية احلرية يف 
ال�شبابية  اأخرى،  اأ�شياء  املقدمة وتنتقد، من بني 
الفقر،  �شجل  يف  الرادة،  اأن  ويبدو  وال�شلطوية. 

غري موجودة يف بع�ش الأحيان.
   ان هذا املو�شوع يكت�شب اأهمية اأكرب يف حقبة ما 
ال�شني نف�شها خالية من  بعد كوفيد، حيث ترى 
الفقر قريبا، وغرب متورط يف بقايا فقر ي�شتمر 
دون توقف. يكفي تغيري املوؤ�شرات، يقول املاكرون. 
لن يغريرّ هذا تقييمات الراأي العام امل�شوب بالتفاوؤل 

يف ال�شني وبالنهزامية يف الغرب.
ترجمة خرية ال�شيباين

حماربة الفقر: ال�سني 1 -الغرب 0...!

* مدير �شركة ال�شت�شارات اكلري، اأ�شتاذ م�شارك يف مدر�شة العلوم ال�شيا�شية بباري�ش 
اأ�شدر اأكر من ع�شرين كتاباً منها، 100 مفكر من املجتمع، 2016، عامل الأحياء 

الفقرية، 2017، الإق�شاء: نحو �شفر م�شرد ؟، 2017.

الأ�شلحة  ب�شبب  اأي�����ش��ا  وب��ال��ط��ب��ع  وم��ه��ارات��ه��م،  واإق��دام��ه��م 
املتطورة التي تقدمها الوليات املتحدة وحلفاء اآخرون«.

واأو�شح �شتولتنربغ اأن موا�شلة دعم احلكومة يف كييف هي 
�شم  اإع��الن  من  رو�شيا  به  قامت  ما  ملواجهة  و�شيلة  اأف�شل 

مناطق من اأوكرانيا.
يف  �شريعة  لع�شوية  اأوك��ران��ي��ا  ط��ل��ب  ع��ن  ���ش��وؤال  ع��ل��ى  وردا 
احللف الع�شكري الغربي، قال �شتولتنربغ: “اأي قرار ب�شاأن 
احللفاء  جميع  على  ب��الإج��م��اع،  ُيتخذ  اأن  يجب  الع�شوية 

الثالثني املوافقة على اتخاذ مثل هذا القرار«.
يوؤيد  اإن احللف  الأطل�شي  العام حللف �شمال  الأم��ني  وقال 
�شرتمي  ن��ورد  اأنابيب  خلط  الوا�شح  التخريب  يف  التحقيق 

القوات  قب�شة  م��ن  اأوك��ران��ي��ا  ا�شتعادتها  ال��ت��ي  ليمان،  تقع 
ال��رو���ش�����������������ي��ة، يف م��ن��ط��ق��ة دون��ي��ت�����ش��ك ق����رب احل������دود مع 

لوغان�شك.
و�شفت وزارة الدفاع الربيطانية ليمان باأنها حا�شمة لأنها 
توجد “طريقا رئي�شيا يعرب نهر �شيفر�شكي دونيت�ش، والذي 

حتاول رو�شيا من خلفه تعزيز دفاعاتها.
ت�شكل خ�شارة رو�شيا ملدينة ليمان، التي ا�شتخدمها اجلي�ش 
للكرملني  ج��دي��دة  ���ش��رب��ة  وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ات،  للنقل  ك��م��رك��ز 
اأرب��ع مناطق من  ب�شم  احل��رب  ت�شعيد  اإىل  ي�شعى  يف حني 
اأوكرانيا ب�شورة غري قانونية ويزيد التهديدات با�شتخدام 

القوة النووية.

•• عوا�شم-وكاالت

ين�ش  “الناتو”  الأطل�شي  �شمال  حللف  ال��ع��ام  الأم���ني  اأك��د 
�شتولتنربغ، اأم�ش الأول الأحد، اأن ا�شتعادة اأوكرانيا ال�شيطرة 
على بلدة ليمان الواقعة داخل الأرا�شي التي اأعلن الرئي�ش 
الأوكرانيني  اأن  ُتظهر  �شمها  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي 

يحققون تقدما واأن بو�شعهم دحر القوات الرو�شية.
التلفزيونية  )اإن.ب��ي.���ش��ي(  �شبكة  م��ع  مقابلة  يف  واأ���ش��اف 
بلدة  على  ال�شتيالء  من  متكنوا  اأنهم  “راأينا  الأمريكية: 
الأوك��ران��ي��ني يحرزون  اأن  ي��دل على  ج��دي��دة، ليمان، وه��ذا 
تقدما وقادرون على دحر القوات الرو�شية ب�شبب �شجاعتهم 

ال��رو���ش��ي ال����ذي مي��ت��د م���ن رو���ش��ي��ا اإىل اأوروب������ا حت���ت بحر 
البلطيق.

احليوية  التحتية  البنية  على  متعمد  “اأي هجوم  واأ�شاف: 
حللف الأطل�شي �شُيقابل برد حازم وموحد«.

مدينة  على  م�شرية  بطائرة  هجوما  الرو�شي  اجلي�ش  �شن 
كريفي ريه م�شقط راأ�ش الرئي�ش الأوكراين، الأحد.

بداأت رو�شيا يف الأ�شابيع الأخرية يف ا�شتخدام طائرات م�شرية 
انتحارية اإيرانية ال�شنع ملهاجمة اأهداف يف اأوكرانيا.

طائرات   5 اأ�شقطت  اإنها  الأوكرانية  اجلوية  القوات  قالت 
اأوكرانيا خالل الليل، بينما  اإيرانية ال�شنع جنوبي  م�شرية 

جنحت طائرتان اأخريان يف اخرتاق الدفاعات اجلوية.

الناتو يثمن »معركة ليمان«.. ورو�سيا ترد بـ »هجوم امل�سريات«

•• لندن-وكاالت

ا�شطناعية  اأق���م���ار  ���ش��ور  ك�شفت 
رو�شية  ق���ن���اب���ل  ق�����اذف�����ات  وج������ود 
مرة،  لأول  ف��ن��ل��ن��دا  ح�����دود  ق����رب 
جل����وء  م�����ن  امل������خ������اوف  زاد  مم�����ا 
الرئي�ش الرو�شي فالدميري بوتن 
ل���ش��ت��خ��دام ال�������ش���الح ال����ن����ووي يف 
خ�����ش��م اخل�����ش��ائ��ر الأخ������رية التي 
�شرقي  الرو�شي  اجلي�ش  بها  منى 

اأوكرانيا.
�شن”  “ذا  ���ش��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ش��ب 
ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ة، ف�����������اإن ����ش���رك���ة 
ال�شتخبارات الإ�شرائيلية “اإميدج 
ر�شدت  اإنرتنا�شيونال”  ����ش���ات 
للقاذفات  م���ع���ت���اد  غ�����ري  وج�������ود 
ال�شرتاتيجية الرو�شية تو-160 
اأولينيا  ق���اع���دة  يف  و”تو95” 
ت�����ش��ت��خ��دم منذ  ال����ت����ي  اجل�����وي�����ة، 
حقبة احلرب البارد كحقل انت�شار 
ل��ل��ق��وات اجل��وي��ة ال��رو���ش��ي��ة، وكان 
انطالق  ق���اع���دة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
الوليات  ع��ل��ى  ن���ووي���ة  ل�����ش��رب��ات 

املتحدة.
التي ح�شلت عليها  لل�شور  ووفقا 
قاذفات  اأرب�����ع  ت��راب�����ش  ال�����ش��رك��ة، 
 21 منذ  ت��راب�����ش  تو-160  م��ن 
قذائف  وث��الث  املا�شي  اأغ�شط�ش 
 25 م���ن���ذ  تو-95  ط��������راز  م�����ن 
القاعدة  ت�����ش��ه��د  ومل  ���ش��ب��ت��م��رب. 
ق����اذف����ات  اأي  وج�������ود  ت�������ش���ه���د  مل 
ما  التاريخ  هذا  قبل  ا�شرتاتيجية 
هناك  اإىل  نقلت  اأن��ه��ا  اإىل  ي�شري 
موؤخًرا مما زاد املخاوف من جلوء 

بوتن ل�شتخدام ال�شالح النووي.
ُن��ق��ل��ت من  وُي��ع��ت��ق��د اأن ال��ق��اذف��ات 
الواقعة  اجل���وي���ة  اإجن���ل���ز  ق���اع���دة 
م��ن��ط��ق��ة ����ش���ارات���وف ج��ن��وب غرب 
 700 رو�شيا - التي تبعد ح��وايل 

مو�شكو  ����ش���رق  ج���ن���وب  ك��ي��ل��وم��رت 
القنابل  ق����اذف����ات  ت�����ش��م  وال����ت����ي 
الوحيدة  الرو�شية  ال�شرتاتيجية 
اأوكرانيا  م��ن  ب��ال��ق��رب  امل��ت��م��رك��زة 

وبينها طراز تو-160 وتو-95
القادرة  ال��ق��اذف��ات  تفعيل  وج���رى 
على حمل �شواريخ كروز واأ�شلحة 
احلرب  يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ن���ووي���ة 
العملية  انطالق  منذ  الأوكرانية 
الع�شكرية يف فرباير لكن عملياتها 

حماطة بال�شرية.
وبح�شب ال�شحيفة مل يت�شح �شبب 
اأولينيا  قاعدة  اإىل  القاذفات  نقل 
الأ�شطول  ت�����ش��م  ال��ت��ي  اجل���وي���ة، 
ال�شمايل لرو�شيا واأ�شلحة �شخمة 
اأنها قالت  اإل  نووية  اأ�شلحة  بينها 
الغام�شة  ال���ت���ح���رك���ات  ه����ذه  اإن 
ت��اأت��ي يف وق���ت يوا�شل  ل��ل��ق��اذف��ات 
باإمكانية  الغرب  فيه بوتن تهديد 
ا�شتخدام الأ�شلحة النووية للدفاع 
�شمها  مت  ال���ت���ي  الأرا������ش�����ي  ع����ن 
ح��دي��ًث��ا، حم����ذًرا م��ن اأن��ه��ا لي�شت 
التي  فنلندا،  ت��دخ��ل  ومل  خ��دع��ة. 
 1300 ت�شرتك يف حدود طولها 
يف  وال�شويد  رو�شيا،  مع  كيلومرت 
احلرب  خ��الل  ع�شكرية  حتالفات 
الن�شمام  قرارها  ليمثل  الباردة، 
اأك���رب تغيري  ال��غ��رب��ي  اإىل احل��ل��ف 
يف منظومة الأم��ن الأوروب��ي منذ 
ع���ق���ود ح���ي���ث ����ش���ي���وؤدي ذل�����ك اإىل 
حللف  ال��ربي��ة  احل���دود  م�شاعفة 
و�شيمنح  رو���ش��ي��ا،  م���ع  الأط��ل�����ش��ي 
احللف ال�شيطرة على �شاحل بحر 

البلطيق بالكامل تقريبا.

ماذا يف جعبة رو�شيا؟
حول ال�شتعدادات الرو�شية، قالت 
املخت�شة يف  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ب��رية 
وال�شرتاتيجية،  الأمنية  ال�شوؤون 

الإلكرتوين و”�شفافيرّته«.
وك���ان اآخ���ر ا���ش��ت��ط��الع ل���ل���راأي اأج���راه 
لول  ف��وز  ��ع  ت��وقرّ ق��د  داتالوفها  معهد 
الأ�شوات  من   50% على  بح�شوله 

مقابل %36 لبول�شونارو.
الق����رتاع عند  اإغ���الق �شناديق  وم��ع 
ع  اخلام�شة م�شاًء )20،00 ت غ(، جتمرّ
َحني ملتابعة النتائج.  اأن�شار كال املر�شرّ
ان��ت��ظ��ار طويلة منذ  ت ط��واب��ري  ام��ت��درّ
اأمام مراكز القرتاع،  الباكر  ال�شباح 

ا يف العا�شمة برازيليا. خ�شو�شً
ربرّة  �شانتو�ش،  دو���ش  األ��دي��زي  وق��ال��ت 
اأ�شئلة  على  ا  ردًّ ��ة،  الأرب��ع��ي��ن��يرّ العائلة 
“اأنا  برازيليا  يف  بر�ش  فران�ش  وكالة 
حني  للمر�شرّ اإل  ت  اأ���ش��ورّ ول  م�شيحيرّة 
�ش، اإًذا  املوؤيرّدين ملا ورد يف الكتاب املقدرّ

ت لبول�شونارو«. اأ�شورّ
كايا  اأع���ل���ن���ت  ج����ان����ريو،  دي  ري�����و  يف 
املتقاعدة  ال��ن��ف�����ش  ع���امل���ة  ف�������رياري، 
وو�شوح  باخت�شار  عاًما،   67 البالغة 

“اأكره بول�شونارو«.
اإ�شتيال دا  يف �شاو باولو، قالت لو�شيا 
“كوين  م��ت��ق��اع��دة  وه���ي  كون�شي�شاو، 
��ح ملتزم  ت��ت مل��ر���شرّ ام����راأة ���ش��وداء، ���ش��ورّ
اأدل���ت  اأن  ب��ع��د  التمييز”،  م��ك��اف��ح��ة 
واأ�شافت  ل�����ول.  ل�����ش��ال��ح  ب�����ش��وت��ه��ا 
“نعي�ش يف مرحلة فو�شى، واآمل باأن 
اليوم،  ي��رام  ك��لرّ �شيء على ما  يجري 

واألرّ حتدث ا�شطرابات«.

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

الأ�شبق  ال��ي�����ش��اري  ال��رئ��ي�����ش  ر  ت�����ش��دَّ
لوي�ش اإينا�شيو لول دا �شيلفا اجلولة 
الرئا�شيرّة  الن��ت��خ��اب��ات  م���ن  الأوىل 
الرئي�ش  ع��ل��ى  ًم��ا  م��ت��ق��درّ ال���ربازي���ل  يف 
امل��ن��ت��ه��ي��ة وليته  ف  امل��ت��ط��ررّ ال��ي��م��ي��ن��ي 
جاء  مه  تقدرّ لكنرّ  بول�شونارو،  جايري 
الراأي  ا�شتطالعات  عته  توقرّ ا  ممرّ اأق��لرّ 
وبالتايل �شُتجرى جولة ثانية يف 30 

ل/اأكتوبر. ت�شرين الأورّ
من   47،91% ع��ل��ى  ل���ول  وح�����ش��ل 
 43،65% م���ق���اب���ل  يف  الأ�������ش������وات 
ل��ب��ول�����ش��ون��ارو، وف��ًق��ا لأرق����ام املحكمة 
النتخابيرّة العليا، بعد فرز 97،3% 

من الأ�شوات.
الأحد  الربازيليرّون  الناخبون  واأدىل 
رئا�شيرّة  ان���ت���خ���اب���ات  يف  ب���اأ����ش���وات���ه���م 
لول  ياأمل  كان  �شديًدا  ًرا  توترّ �شهدت 
على  الأوىل  ال��دورة  من  فيها  بالفوز 
د برف�ش  بول�شونارو الذي �شبق اأن هدرّ

العرتاف بالنتائج.
عاًما(   76( ل���ول  ��ح��ان  امل��ر���شرّ واأدىل 
ب�شوَتيهما  عاًما(   67( وبول�شونارو 

يف ال�شباح الباكر.
مراكز  اأم��ام  انتظار  �شفوف  لت  وت�شكرّ
الق��رتاع وقف فيها ناخبون يرتدون 
تاأييًدا  الوطني  العلم  بلون  مالب�ش 
ل���ب���ول�������ش���ون���ارو، واآخ���������رون ي���رت���دون 

وق�������ال ال���رئ���ي�������ش امل���ن���ت���ه���ي���ة ولي���ت���ه 
ال����ذي ان��ت��ق��د م�����راًرا ن��ظ��ام الق����رتاع 
النتخابات  ك��ان��ت  “اإذا  الإل���ك���رتوين 
م�شكلة.  اأيرّ  هناك  تكون  لن  نظيفة، 

ولينت�شر الأف�شل!«.
د رئي�ش املحكمة النتخابية  ظهًرا، اأكرّ
اأنرّ  األ��ك�����ش��ن��در دي م��وراي�����ش،  ال��ع��ل��ي��ا، 
يف  م�����ش��اك��ل،  “بال  ي��ج��ري  الت�شويت 
“اإعادة  ع��ل��ى  ��ا  ح��ار���شً  ،” تامرّ ه����دوء 
الق����رتاع  ن��ظ��ام  موثوقيرّة”  ت��اأك��ي��د 

الرئي�ش  واأدىل  للول.  تاأييًدا  الأحمر 
الأ�شبق )2010-2003(  الي�شاري 
كامبو،  دو  ب���رن���اردو  ���ش��او  يف  ب�شوته 
اليرّة ل�شاو باولو، حيث  ال�شاحية العمرّ

ا�شتهر بكونه زعيًما نقابيًّا.
�شاد�ش  خ����ا�����ش  ال�������ذي  ل������ول  وق�������ال 
م�شعى  يف  رئا�شيرّة  انتخابيرّة  معركة 
م��ن��ه ل��ل��ف��وز ب���ولي���ة ث��ال��ث��ة ب��ع��د 11 
�شعبيرّة  مع  احلكم  مغادرته  من  عاًما 
اإنرّها   ، اإيلرّ “بالن�شبة  م�شبوقة،  غ��ري 

ية«. النتخابات الأكر اأهمرّ
ح م��ع��لرّ��ًق��ا ع��ل��ى الن��ق�����ش��ام الذي  و���ش��ررّ
ي�شود الربازيل “مل نعد نريد كراهية 

وخالفات، نريد بلًدا يف �شالم«.
ب�شوته  بول�شونارو  اأدىل  ذل��ك،  ُبعيد 
ج��ان��ريو، مرتدًيا قمي�ش  ري��و دي  يف 
املنتخب الوطني لكرة القدم الأ�شفر 
والأخ�������ش���ر ف����وق ����ش���رتة واق���ي���ة من 
باإمكان  ًدا  جم������درّ ح  ول�����ورّ ال��ر���ش��ا���ش، 

الطعن يف النتائج.

هناك  اإن  ت�������ش���وك���رم���ان،  اإي���ري���ن���ا 
رو���ش��ي��ا وفنلندا  ب��ني  ا���ش��ط��راب��ات 
لالن�شمام  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم��ه��ا  م��ن��ذ 
من  اأ�شطوًل  و�شرائها  الناتو  اإىل 

طائرات F-35 الأمريكية.
ل�”�شكاي  ت�����ش��وك��رم��ان،  واأ���ش��اف��ت 
اأن  امل��رج��ح  “من  عربية”:  ن��ي��وز 
رو�شيا تخطط ملناورات ا�شتفزازية 
بدًل من هجوم لأن قوتها اجلوية 
يف حالة �شيئة، و�شعيفة التدريب، 
وت��ك��ب��دت خ�����ش��ائ��ر يف احل����رب مع 
جبهة  ف��ت��ح  ت���ري���د  ول  اأوك���ران���ي���ا 
ت�شتطيع  “ل  وت���اب���ع:  ج���دي���دة«. 
جبهة  ع����ل����ى  احل�����ف�����اظ  رو�����ش����ي����ا 
�شغرية  دول���ة  م��ع  ح��ت��ى  مفتوحة 
جمهزة  لكونها  نظًرا  فنلندا  مثل 
جيًدا ويف حالة اأف�شل ب�شكل عام. 
فنلندا  رو�شيا  ه���ددت  ال�شابق،  يف 
ن��ووي��ة يف ح���ال حاولت  ب��اأ���ش��ل��ح��ة 

مت�ش  ومل  ال���ن���ات���و،  اإىل  ال��ت��ق��دم 
يف ه���ذا ال��ت��ه��دي��د«. واع��ت��ربت اأنه 
“من امل�شتبعد للغاية اأن ت�شتخدم 
رو���ش��ي��ا الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة يف اأي 
اأوكرانيا، حتى  مكان، مبا يف ذلك 
لأن  النكاية،  بدافع  ذلك  كان  ولو 
�شكل  ب���اأي  ي�شاعدها  ل��ن  ال��ه��ج��وم 
�شيوؤدي  بل  فح�شب،  الأ�شكال  من 
اإىل رد قوي من عدد من البلدان. 
با�شتخدام  مهتًما  ب��وت��ن  ك���ان  اإذا 
الأ�����ش����ل����ح����ة ال����ن����ووي����ة ل����ك����ان قد 
الأوىل من  املراحل  ا�شتخدمها يف 
اأن  املمكن  احل��رب عندما كان من 
النتيجة يف  ف��رًق��ا يف  ذل��ك  يحدث 
كييف وقبل الت�شحية بالعديد من 
الأ�شخا�ش«. واأ�شار اإىل اأنه “لي�ش 
ح�شد  ل��ه  بالن�شبة  امل��ن��ط��ق��ي  م��ن 
والن�شحاب  �شخ�ش  األ���ف   300
كان  اإذا  ا�شرتاتيجية  مناطق  من 

يريد ا�شتخدام الأ�شلحة النووية. 
التهديدات  اأن  متاًما  يدرك  بوتن 
التي يوجهها ميكن اأن تكون قوية 
�شد �شكان العديد من دول اأوروبا 
عن  لردعهم  والو�شطى  ال�شرقية 
يوؤثر  لن  التهديد  لكن   ، التورط 
على الوليات املتحدة ولن مينعها 
الأ�شلحة.  م��ن  امل��زي��د  ت�شليم  م��ن 
عدة  التهديد  نف�ش  اأطلق  اأن  بعد 
اأقررّ  امل��ا���ش��ي،  ي��ول��ي��و  م����رات«. ويف 
ي�شمح  قانونا  الفنلندي  ال��ربمل��ان 
ب��ت��ع��زي��ز احل���م���اي���ة ع��ل��ى احل����دود 
ت�شتخدم  اأن  خ�شية  رو���ش��ي��ا،  م��ع 
ملمار�ش��ة  امل���ه���اج���ري���ن  م���و����ش���ك���و 
التعديالت  وتتيح  �شيا�شي،  �شغط 
احلدود،  حماية  لقانون  اجلديدة 
ب���ن���اء ع����وائ����ق اأك������ر م���ت���ان���ة على 
للدولة  ال�شرقية  احل��دود  ام��ت��داد 
والبالغ  رو�شيا  مع  ال�شكندنافية 

لوال يت�شّدر وبول�شونارو يقاوم 

الربازيل نحو جولة ثانية من النتخابات الرئا�سية

قاذفات رو�سية قرب حدود فنلندا لأول مرة.. ماذا يعني ذلك؟

تفا�سيل تفكيك ال�ساباك �سبكة لداع�ش يف النا�سرة

اأندون�سيا.. مطالب باإجراءات �سد امل�سوؤولني عن كارثة 
•• جاكرتا-اأ ف ب

حث الوزير الإندوني�شي ل�شوؤون الأمن حممد حمفوظ 
�شد  اإجراءات”  “اتخاذ  اأم�ش الثنني على  حممودين  
اأودى بحياة  ال���ذي  ت��داف��ع اجل��م��اه��ري  امل�����ش��وؤول��ني ع��ن 
125 �شخ�شا على الأقل يف ملعب، على هام�ش مباراة 

يف الدوري املحلي لكرة القدم.
ال�شرطة  ت���ل���ف���زي���وين  ت�������ش���ري���ح  يف  حم����ف����وظ  ودع�������ا 
اجلرائم”،  مرتكبي  هوية  “حتديد  اإىل  الإندوني�شية 

معتربا اأنه “يجب اتخاذ اإجراءات �شدهم«.
العثور  الوطنية  ال�شرطة  من  “نطلب  حمفوظ  وق��ال 

على مرتكبي اجلرائم يف الأيام املقبلة«.
امللعب  اإىل  اإف �شي  اأرمي��ا  وت�شبب نزول جماهري فريق 

ع��ق��ب اخل�����ش��ارة اأم�����ام ب��ري���ش��ي��ب��اي��ا ���ش��وراب��اي��ا 2-3 يف 
ل  ما  بحياة  اأودى  بتدافع  امللعب،  اأر�شية  اإىل  ال��دوري 
ال�شبت يف  125 قتيال و323 جريحا م�شاء  يقل عن 
مدينة مالنغ )�شرق جزيرة جاوا(، يف واحدة من اأ�شواأ 

احلوادث يف املالعب على الإطالق.
ممتلئا  م��ت��ف��رج  األ���ف  ل�42  يت�شع  ال���ذي  امل��ل��ع��ب  وك���ان 
ح�شب ال�شلطات، اقتحم نحو 3 اآلف منهم امللعب بعد 

املباراة.
ب�”ال�شغب”،  احل���ادث  و�شفت  التي  ال�شرطة  وح��اول��ت 
الغاز  واأطلقت  امل��درج��ات  اإىل  بالعودة  اجلماهري  اإقناع 
امل�شيل للدموع عليهم بعد مقتل �شابطني، مما ت�شبب 
العديد  وده�ش  امل�شجعني  بني  وا�شطدامات  تدافع  يف 

من ال�شحايا.

•• القد�س-وكاالت

ن�شر موقع “والال” الإ�شرائيلي �شباح اأم�ش الأول الأحد تفا�شيل 
ك�شف جهاز الأمن العام الإ�شرائيلي “�شاباك” بالتعاون مع ال�شرطة 
يف  الإره��اب��ي  “داع�ش”  ل�  م��وال  لتنظيم  تابعة  خلية  الإ�شرائيلية، 

مدينة النا�شرة، بعدما �شمحت ال�شلطات الإ�شرائيلية بن�شرها.
وذكر املوقع الإ�شرائيلي اأن جهاز ال�شاباك اعتقل 6 �شبان ُزعم اأنهم 
التقوا من اأجل التخطيط لهجمات، مبا يف ذلك هجوم كبري على 
املرتددين  اأن  اعتقدوا  لأنهم  املدينة  يف  اإ�شالمية  ثانوية  مدر�شة 
تتعلق  درو���ش  ب�شبب  الكفار”  مثل  “يت�شرفون  املدر�شة  تلك  على 

بالرتبية اجلن�شية.
6 من  اتهام، �شباح الأح��د، �شد  اأن��ه مت رفع لئحة  املوقع  واأ�شاف 
تخطيطهم  يف  لال�شتباه  اأ�شابيع  قبل  اعتقالهم  مت  النا�شرة  �شكان 
اأن  وتبنيرّ  “داع�ش”.  تنظيم  ل�شالح  اإ�شرائيل  يف  عمليات  لتنفيذ 
ال�شتة تعر�شوا ملحتوى “داع�ش” على الإنرتنت، والتقوا وخططوا 
ال��ث��ان��وي��ة يف  امل��در���ش��ة الإ���ش��الم��ي��ة  اأه��م��ه��ا يف  لتنفيذ ع��دة هجمات 
النا�شرة، كما خططوا ل�شن هجمات يف حمطة حافالت مزدحمة يف 

ال�شمال. واأو�شح املوقع اأن املعتقلني هم حممد اإيهاب �شليمان ويبلغ 
بن�شاطاته  الأمنية  الأج��ه��زة  ل��دى  ومعروف  عاًما،   25 العمر  من 
ال�شابقة املتعلقة بداع�ش، وجعفر �شليمان يبلغ من العمر 21 �شنة، 
وموؤمن جنم 20 �شنة، واأحمد بالل �شليمان 18 �شنة، وجهاد بكر 

20 �شنة، واعتقل قا�شر اآخر ممنوع ن�شر تفا�شيل عنه.
ال�شالح وحاولوا  اأنهم عملوا على احل�شول على  ذل��ك، تبني  اإىل    
الأمنية.  اأن�شطتهم  تعزيز  اأج���ل  م��ن  العنا�شر  م��ن  امل��زي��د  جتنيد 
اأعمدة مبنى  اأخ��رى خطط ال�شباب ال�شتة لتفجري  اأم��ور  ومن بني 
املدر�شة بالقنابل للت�شبب بانهيارها، واإحلاق اأ�شرار بحافالت �شركة 
“عفيفي” التي تنقل الطالب اإىل املدر�شة، واإحلاق الأذى باملدر�ش 

الذي كان يف طريقه لتدري�ش الرتبية اجلن�شية هناك.
“خالد  ا���ش��م  امل��در���ش��ة حتمل  ف���اإن  ال��ن��ا���ش��رة،  �شكان  اأح���د  وبح�شب 
وكانت الهدف الأ�شهل بالن�شبة اإليهم لأنها الأقرب مل�شكن  �شلمان”، 

اأحد املتهمني.
يف املدر�شة املعنية، كما هو احلال يف املدار�ش الأخرى، مت يف ال�شنوات 
وقد  اجلن�شية”،  “الرتبية  حول  تعليمي  برنامج  تقدمي  الأخ��رية 
ت�شبب ذلك بغ�شب الأو�شاط الدينية يف املدينة ورمبا كان الدافع 

بالإ�شافة  الإ���ش��الم.  ملبادئ  مرتدة  التعليمية  املوؤ�ش�شة  اعتبار  اإىل 
اإىل ذلك، ووفًقا لالئحة التهام، التقى املتهمون ال�شتة يف الأ�شهر 
الإ�شرائيلية  القوات  على  هجوم  تنفيذ  اإمكانية  وناق�شوا  الأخ��رية، 
امل�شافة  ���ش��وء  يف  اإ�شقاطه  مت  الق���رتاح  لكن  الأق�����ش��ى،  امل�شجد  يف 

وال�شعوبة التي ينطوي عليها الأمر.
ويقول املوقع اإن املتهمني تاآمروا يف عدة منا�شبات لتنفيذ هجمات 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ن��ا���ش��رة،  م��ن  ب��ال��ق��رب  ي��ه��ودي��ة  على م�شتوطنات 
والهراروات على يهود يتدربون  بال�شكاكني   بتنفيذ هجوم  مقرتح 
من  بالقرب  واجل���ري  ل��ل��دراج��ات  خم�ش�ش  م�شار  على  �شباح  ك��ل 

اإحدى امل�شتوطنات.
خالل الفرتة املعنية اأبدى ال�شبان ا�شتعدادهم لتنفيذ عملية اإطالق 
نهاريا،  بالقرب من  للحافالت  ينتظرون يف موقف  على جنود  نار 
كما مت التخطيط لهجوم على ق�شم �شرطة النا�شرة باإطالق النار 
واإلقاء القنابل و�شرقة الأ�شلحة من رجال ال�شرطة. ومن اخليارات 
الأخرى التي ناق�شها ال�شبان، بح�شب لئحة التهام، تنظيم حدث 
ودعوة قوات ال�شرطة اإىل منطقتهم ال�شكنية، ثم مهاجمة القوات 

التي ت�شل اإىل املكان و�شرقة اأ�شلحتهم.
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عززت رو�سيا مكانتها ك�سانع اأ�سعار يف 
اأ�سواق الطاقة واملعادن وال�سلع الزراعية

ي�شمح ال�شم ونتائجه الطبيعية لرو�شيا 
بتحقيق اأهداف ع�شكرية قدمية و�شريحة

اأوقفت رو�سيا للتو ديناميكية تو�سع
 الناتو يف ف�ساء ما بعد الحتاد ال�سوفياتي

ال�شم الرو�شي الأوكرانيا:

جناحات تكتيكية رو�سية وانتكا�سات ا�سرتاتيجية...!
•• الفجر -�شرييل بريت
ترجمة خرية ال�شيباين

   للوهلة االأوىل, يبدو اأن ال�شم غري القانوين الأربع 
الرو�شي  النظام  يعطي  جديدة  اأوكرانية  مناطق 
الواقع,  يف  بالن�شر.  للمطالبة  االأ�شباب  من  الكثري 

من خالل هذا اال�شتيالء الرباعي الذي اأ�شفى عليه 
و�شط  �شبتمرب   30 يف  ر�شمًيا  طابعا  بوتني  فالدميري 
�شجة كبرية, تعمل رو�شيا على نقل خط توا�شلها مع 

الغرب, غربا.
وت�شل  دائــم؛  ب�شكل  وت�شعفها  اأوكرانيا  تق�شم  انها   
واخر  املقد�س,  االحتــاد  با�شم  الداخلية  املعار�شة 

انها ت�شفي قدا�شة على هذه الفتوحات  النجاحات, 
بو�شعها حتت مظلتها النووية, بينما تقطع مع الغرب 

املقّدم على اأنه “م�شتعمر«.
    يف الواقع, هذا االنت�شار الر�شمي هو ادعاء جدير 
بالذين جعلوا االأمري بوتيمكني ُيخّلد يف التاريخ. عام 
-1729“ الثانية  املف�شل لدى كاثرين  1787, بنى 

الل�شق  األواح  من  حقيقيا  وديكورا  زخارف   ”1796
هذه  رحلة  خــالل  ــورة  ــرباط االإم طريق  طــول  على 
التي �شمتها  للمناطق  التحديد  االأخرية -على وجه 
للمرة  حينها  احتلتها  قد  كانت  والتي  اليوم,  مو�شكو 
باأّن هذه املناطق مزدهرة  االأوىل! - الإعطاء الوهم 

و�شكانها را�شون.

بوتني يلقي كلمة الن�شر من وجهة نظرهان�شمام اأوكرانيا لالأطل�شي لن يكون غدا

المربيالية  ت��ربي��ر  مت  وه���ك���ذا     
نظر  الأق��������ل يف  ع���ل���ى  ال���رو����ش���ي���ة، 
واملولعة  دي�����درو  ح��ام��ي��ة  ك��ات��ري��ن، 
ل��ق��د تعامى  ال��ف��رن�����ش��ي.  ب��ال��ت��ن��وي��ر 
تو�شعه  ع���ن  امل�����ش��ت��ن��ري  ال���ش��ت��ب��داد 
تر�شيخ  ي��ت��م  ك��م��ا  امل�����ش��ل��ح، مت���اًم���ا 
الوهم اليوم من خالل ال�شتفتاءات 
على عجل يف  اأجريت  التي  الزائفة 
املناطق املمزقة من اأوكرانيا -والتي 
الواقع  يف  رو�شيا  عليها  ت�شيطر  ل 

ب�شكل كامل.
امليدان  الع�شكرية يف     الحتفالت 
والتغطية  بوتني،  الأحمر، وخطاب 
خلق  حت��اول  الرو�شية،  الإع��الم��ي��ة 
الفح�ش  وع��ن��د  ب��ال��ن�����ش��ر،  ان��ط��ب��اع 
الدقيق، تكون حدود ال�شينوغرافيا 

وا�شحة.

متت املهمة؟
يف  ن���ع���ت���رب،  اأن  اأح����ي����اًن����ا  ن���ح���ب     
باري�ش،  اأو  ل���ن���دن  اأو  وا����ش���ن���ط���ن 
و�شك  ع��ل��ى  ال���رو����ش���ي  اجل��ي�����ش  اأن 
الهزمية، واأن رئا�شة بوتني تقو�شها 
النهيار  واأن  الداخلية،  اخلالف���ات 

ال�شرتاتيجي و�شيك.
لغزو  ال�����ش��ب��ع��ة  الأ���ش��ه��ر  ت��ق��ي��ي��م  اإن 
اأوكرانيا اأقل ح�شما اإذا لحظناه من 
وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ك��رم��ل��ني: ل��ق��د جنح 
ه��ذا الأخ��ري فعال يف حتقيق بع�ش 
اأخ���ذ هذه  اإن  اأه���داف���ه الأ���ش��ا���ش��ي��ة. 
العتبار  يف  التكتيكية  ال��ن��ج��اح��ات 
ال�شرتاتيجية  الهزائم  -وبالطبع 
-اأمر �شروري لفهم امل�شار اجلديد 
القادم،  للعقد  الرو�شية  لل�شيا�شة 
على  ذل���ك  ال��ت��ي ميثلها  وامل��خ��اط��ر 

الحتاد الأوروبي.
التي  النتائج  بتقييم  قمنا  واإذا     
ح�������ش���ل ع��ل��ي��ه��ا ال���ك���رم���ل���ني وف���ًق���ا 
من  العديد  ف��اإن  اخلا�شة،  ملعايريه 

الإجنازات تبدو جوهرية.
   يف الواقع، ي�شمح ال�شم ونتائجه 
دائ��م��ة مع  الطبيعية -ح��ال��ة ح��رب 
بتحقيق  بوتني  -لرو�شيا  اأوك��ران��ي��ا 
اأهداف ع�شكرية قدمية و�شريحة. 

مع هذه احلرب، اأوقفت رو�شيا للتو 
ديناميكية تو�شع الناتو يف ف�شاء ما 

بعد الحتاد ال�شوفياتي.
 ك���ان ه���ذا مب��ث��اب��ة اخل��ي��ط الأحمر 
ال���وزراء:  وروؤ���ش��اء  بوتني  لرئا�شات 
ال��ن��ظ��ر اىل ع�����ش��وي��ة حتالف  ���ش��ب��ق 
ال�شابقة  ال�شعبية  الدميقراطيات 
“بولندا واملجر ورومانيا وغريها” 
وثالث جمهوريات �شوفياتية �شابقة 
يف  وليتوانيا”  ولت��ف��ي��ا  “اإ�شتونيا 
�شد  ع��دي��دة  ك��ا���ش��ت��ف��زازات  مو�شكو 

القوة الرو�شية.
��ح جورجيا  ت��ر���شرّ اأ���ش��ب��ح  ال���ي���وم،     
واأوك�����ران�����ي�����ا ����ش���ب���ًب���ا ل���ل���ح���رب. ويف 
ل��ف��الدمي��ري بوتني  ال��داخ��ل، ميكن 
اأن��ه يف حالة حرب  اأن يفر�ش فكرة 
م��ع ال��ن��ات��و -وه���و ���ش��راع ك��ان يعلن 
القرن  م��ن  الأول  العقد  منذ  عنه 
نهائي  وب�شكل  والع�شرين،  احل��ادي 
مع الديناميكيات املوالية للغرب يف 
انف�شال بالده  ويكر�ش  الت�شعينات، 

عن اأوروبا باأكملها.
   م�����ن ج���ه���ة اخ���������رى، ف��������اإن ه���ذا 
ال��ق��ان��وين للحدود  ال���رتاج���ع غ��ري 
الغرب،  جت��اه  الأوك��ران��ي��ة  الرو�شية 
دميوغرافًيا  مك�شًبا  لرو�شيا  يوفر 
حتتاجه. وخ�شو�شا، يدمر اأوكرانيا 
ب�شكل دائم، ويجعل من تقاربها مع 
�شعوبة،  اأك����ر  الأوروب������ي  الحت����اد 
ا�شتعادة  يف  الأم�����ل  ع��ل��ى  وي��ق�����ش��ي 

�شيادة البالد ووحدة اأرا�شيها.
   ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، وم����ن وجهة 
ف���اإن ه��ذه احلرب  ال��ك��رم��ل��ني،  نظر 
ر�شالة  تر�شل  هذه  ال�شم  وعمليات 
الناطقة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ج��م��ي��ع  اإىل 
ب��ال��رو���ش��ي��ة -وال����رو�����ش م���ن خالل 
-الذين  ال�����ش��ف��ر  ج�������وازات  ت���وزي���ع 
يعي�شون خارج اأرا�شي الحتاد: من 
ع�شكرًيا  رو�شيا  تتدخل  اأن  امل��رج��ح 
ح��ي��ث ي��وج��د ���ش��ك��ان رو�����ش. وهكذا 
تكت�شب مو�شكو و�شيلة �شغط فعالة 
ت�����ش��م جمتمًعا  ال��ت��ي  ال�����دول  ع��ل��ى 
البلطيق  بحر  يف  بالرو�شية  ناطًقا 
واآ�شيا الو�شطى. “العامل الرو�شي”، 
الذي و�شع الكرملني نظريته لي�ش 
جم�����رد ع���الم���ة جت����اري����ة ل���الأم���ة: 

ت�شريع ان�شمام بالده اإىل الناتو.
   اإذا اأُجربت رو�شيا على غزو و�شم 
فذلك  نفوذها،  على  للحفاظ  دولة 
�شعوبة  ي���ج���د  ال���ن���ف���وذ  ه�����ذا  لأن 
اإن  اأخ���رى.  بطريقة  نف�شه  لفر�ش 
العظمى”،  رو���ش��ي��ا  ع���ن  “الدفاع 
يف  يكر�ش  �شبتمرب،   30 يف  املعلن 
الواقع تقل�ش نفوذ رو�شيا ومنطقة 
نفوذها. فبدًل من احتالل اأوكرانيا 
مع  الأوك����ران����ي����ني  �شمل”  “ملرّ  و 
العالقات  رو���ش��ي��ا  قطعت  ال���رو����ش، 
ب�شكل دائم بني ال�شعبني. وبدًل من 
الثقايف  الت�شابه  اأوجه  على  التاأكيد 
بني اأوكرانيا ورو�شيا، قاد الكرملني 
تعريف  اىل  الأوك����ران����ي����ة  ال���ه���وي���ة 
واإذا  رو�شيا.  مع  تعار�ش  يف  نف�شها 
الهوية  يف  ج���ادل  ق��د  البع�ش  ك���ان 
الغزو،  ق��ب��ل  الأوك���ران���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
مقاومة  يف  ال���ي���وم  ت��ر���ش��خ��ت  ف��ق��د 

مو�شكو.
    فيما يتعلق بالعالقات مع الناتو، 
الهيكلية  النتائج  اأخ���رى،  م��رة  هنا 
اأنه  بالتاأكيد  ال��واق��ع.  يف  خمتلطة 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ط��ل��ب الرمزي 
فاإن  ل��ل��ت��و،  زيلين�شكي  وق��ع��ه  ال���ذي 
�شت�شاب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ع�����ش��وي��ات 
يف  احل��رب  ب�شبب  �شك  ب��ال  بال�شلل 
اأوك���ران���ي���ا. ول��ك��ن خ��ا���ش��ة، جنحت 
حموريتني،  دولتني  �شم  يف  رو�شيا 
وهما  باحلياد،  تاريخًيا  مرتبطتني 
فنلندا،  وجمهورية  ال�شويد  مملكة 
اإىل ال��ن��ات��و. ب��ع��ب��ارة اأخ����رى، غريت 
يف  ال�شرتاتيجي  الت��ف��اق  مو�شكو 
اأ�شابيع  غ�����ش��ون  يف  البلطيق  ب��ح��ر 
ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه��ا. وم����ن الآن 
“بحر  هو  البلطيق  بحر  ف�شاعًدا، 
منفذين  ي�����ش��م  ال������ذي  الناتو” 
كالينينغراد  رو����ش���ي���ني  ب���ح���ري���ني 

و�شانت بطر�شربغ.
   ميثل النعطاف الأورا�شي لرو�شيا 
املدى  ع��ل��ى  مل��و���ش��ك��و  نك�شة  اأخ������رًيا، 
ال���ط���وي���ل.  يف امل��واج��ه��ة ب���ني بكني 
ومو�شكو، تعترب رو�شيا من الناحية 

الهيكلية �شريًكا �شغرًيا.
 ك����ان الأم������ر ك���ذل���ك ق��ب��ل احل���رب 
املنخف�ش  القت�شادي  ثقلها  ب�شبب 
غياب  ب�شبب  احل��رب  بعد  و�شيزداد 

بديل لها.
اأوروب�������ا  ال���ع���الق���ات م����ع   ان ق���ط���ع 
ي���ح���ك���م ع����ل����ى رو�����ش����ي����ا مب���واج���ه���ة 
العاملية  ال���ق���وة  م���ع  م��ت��وازن��ة  غ���ري 
احل���ق���ي���ق���ي���ة ال����ت����ي ه�����ي ال�������ش���ني. 
لهذا  الطبيعية  النتيجة  اأن  خا�شة 
اأوروب�����ا ه���ي، بالطبع،  ال��ط��الق م��ع 
لرو�شيا  املحتمل  النمو  انخفا�ش 
حرمانها  امل���ت���و����ش���ط:  امل�����دى  ع��ل��ى 
والتقنيات  ال�����ش����ت����ث����م����ارات  م�����ن 
وتقلرّل  الأوروب���ي���ني،  واملتخ�ش�شني 
م���ن قدرتها  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  رو���ش��ي��ا 
احلرب  ان  اقت�شادها.   تنويع  على 
زبائنها،  نطاق  ت�شيرّق  اأوك��ران��ي��ا  يف 
وحتدرّ من نطاق م�شتثمريها، وتقلرّل 

من معايريها التجارية.

بوتني, بوتيمكني نف�شه
بعد  انت�شار رو�شيا  اإن  باخت�شار،     
�شم الأرا�شي الأوكرانية يقوم على 
املدى،  ق�����ش��رية  تكتيكية  جن��اح��ات 
لكنها تخفي العديد من الإخفاقات 
يف  ف�شلت  فقد  ل��رو���ش��ي��ا:  الهيكلية 
تنويع اقت�شادها من خالل التجارة 
امل�����ش��ت��ق��رة م���ع اأوروب�������ا؛ وف�����ش��ل��ت يف 
اأوكرانيا  يف  م�شاحلها  ع��ن  ال��دف��اع 
ا�شتقطاب  اإىل  واأدت  ����ش���ل���م���ي���اً؛ 
ال���ع���الق���ات الأوروب�����ي�����ة ب���ني حلف 
ورو�ش���يا  وم��دع��������وم  ز  م��ع��زرّ اأطل�شي 

وحيدة تقريًبا.
اأن ن�شف الرئي�ش الرو�شي     نحب 
اإما بالدكتور �شرتينجلوف اجلديد 
-جمنون بالقنبلة -اأو كا�شرتاتيجي 

بارز -عبقري �شرير.
جديد  بوتيمكني  جم��رد  يكون  قد   
حملته  ل�����ه  ق����دم����ت  ب���������اإرادت���������ه... 
الأوك���ران���ي���ة جن��اًح��ا ف���ورًي���ا، ولكن 
��ل ع��ل��ي��ه ع��ل��ى ح�����ش��اب ف�شل  حت�����شرّ

دائم.
* اأ�شتاذ حما�شر يف معهد 
العلوم ال�شيا�شية بباري�س, 

واأ�شتاذ �شابق للعلوم ال�شيا�شية 
يف جامعة مو�شكو. 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي حقيقي  اإن����ه م��ف��ه��وم 
يزعزع ا�شتقرار اخلارج القريب من 

رو�شيا.
ف��اإن رو�شيا تعيد توجيه     وه��ك��ذا، 
م��وق��ف��ه��ا ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي واجل���ي���و-
نحو  فيه  ب�شكل ل رجعة  اقت�شادي 
اأورا����ش���ي���ا الآن  اأ���ش��ب��ح��ت  ال�������ش���رق: 

جمال عملها.
ال���رتك���ي���ز على  ���ش��ي��ع��ي��د الحت�������اد   
الحتاد القت�شادي الأورا�شي الذي 
ع�شوين  واأرمينيا  بيالرو�شيا  تعد 
ف��ي��ه لإب��ع��اد ه���ذه ال����دول ع��ن املدار 
الأوروب��ي، و�شتعزز منظمة معاهدة 
الأم���ن اجل��م��اع��ي، واأخ����رًيا، تتخلى 
ع���ن ت��ع��اون��ه��ا امل��ت��وت��ر م���ع الحت����اد 
ح�شري  ب�شكل  لتتحول  الأوروب����ي 
الآ�شيويني  ���ش��رك��ائ��ه��ا  اإىل  ت��ق��ري��ًب��ا 
للتعاون،  �شنغهاي  منظمة  داخ���ل 
جمهورية  ���ش��يء،  ك��ل  وق��ب��ل  واأوًل 
الهندي،  والحت��اد  ال�شعبية  ال�شني 

ف�شاًل عن فيتنام.
   م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر اق��ت�����ش��ادي��ة، ل 
خالل  م��ن  النتائج.  اإه��م��ال  ينبغي 
بدء احلرب و�شم مناطق دونيت�شك 
ولوغان�شك وزابوريزهيا وخري�شون، 
عززت رو�شيا مكانتها ك�شانع اأ�شعار 
وال�شلع  وامل��ع��ادن  الطاقة  اأ���ش��واق  يف 

الزراعية.
   زاد يف حجم الت�شخم الناجت عن 
النتعا�ش يف اأعقاب جائحة كوفيد-
املنظم  امل�������واد  ن��ق�����ش  ���ش��م��ح   ،19
الروة  �شناديق  بتجديد  لرو�شيا 
النقد  واح���ت���ي���اط���ي���ات  ال�������ش���ي���ادي���ة 

الأجنبي واحتياطيات الذهب.

ال�شعف احلقيقية لرو�شيا -ونقاط 
قوة خ�شومها.

جناحات تكتيكية على ح�شاب 
انتكا�شات ا�شرتاتيجية

ن��ت��ائ��ج حملة  ف��ع��ال تقييم  ي��ج��ب     
الطويل  امل�������دى  ع���ل���ى  اأوك�����ران�����ي�����ا 
املقيا�ش،  هذا  على  وا�شع.  وبرتكيز 
النجاحات اأقل و�شوًحا... والنك�شات 

الهيكلية ل جدال فيها.
نف�شها،  ب��اأوك��ران��ي��ا  يتعلق  ف��ي��م��ا     
الإمرباطورية  يف  ان��دجم��ت  ال��ت��ي 
يف القرن ال�شابع ع�شر، ويف الحتاد 
وم�شتقلة   ،1921 عام  ال�شوفياتي 
تتغلب  األ  1991، يجب  ع��ام  منذ 
الرو�شية  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  ال��ن��ج��اح��ات 
ال�شرتاتيجية.  الن��ت��ك��ا���ش��ات  ع��ل��ى 
الوا�شح  الهدف  ك��ان   ،2022 ع��ام 
ل��رو���ش��ي��ا ه���و غ����زو ك���ام���ل اأرا����ش���ي 
حكومتها  وا����ش���ت���ب���دال  اأوك����ران����ي����ا، 
امل��ن��ت��خ��ب��ة وم��ن��ع��ه��ا م���ن الجن����راف 
اأكر نحو الحتاد الأوروب��ي وحلف 
جزئي  النجاح  الأط��ل�����ش��ي...  �شمال 

والف�شل وا�شح.
   بعد ال�شم وبعد احل��رب، �شتكون 
ولكنها  م�����ش��وه��ة  اأوك���ران���ي���ا  ه��ن��اك 
بهويتها  ب��ق��وة  مرتبطة  م�شتقلة، 
الغرب،  م���ع  وت��ق��ارب��ه��ا  ال��وط��ن��ي��ة، 
ل��رو���ش��ي��ا. بعبارة  ب��ن��ي��وي��اً  وم��ع��ادي��ة 
حمل  ال�شم  عمليات  حت��ل  اأخ���رى، 

�شيا�شة التاأثري والنفوذ. 
عليها  رد  ال���ت���ي  ال�������ش���م  ع��م��ل��ي��ات 
الفور  ع��ل��ى  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  ال��رئ��ي�����ش 
طلب  على  التوقيع  خ��الل  م��ن   ...

   يف ال��داخ��ل، اأخ���رًيا، اأدرك النظام 
ومع  “ال�شعوبات”.  و  “الأخطاء” 
ذل���ك، ف���اإن ه���ذا ال��ن��ظ��ام ق���ادر على 
الحتياط  ج���ن���ود  ه�����روب  حت���وي���ل 
واملظاهرات  تعبئتهم،  ميكن  الذين 
ل�شاحله:  ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة  امل���ن���اه�������ش���ة 
�شتكون هذه احلركات مبثابة مربر 
اأك����ر ق���وة ع��ل��ى اجل�شم  ل�����ش��ي��ط��رة 
الحتاد  با�شم  الرو�شي  الجتماعي 
توحيد  واإع����ادة  والوطنية  امل��ق��د���ش 

الرو�ش.
   ان ���ش��م الأرا�����ش����ي الأوك���ران���ي���ة 
النووية،  الأ����ش���ل���ح���ة  م���ن  الآم����ن����ة 

ال�شم  عمليات  تتم  اأخ��رى،  بعبارة   
���ش��ي��اق اق��ت�����ش��ادي خمتلف  ه���ذه يف 
جزيرة  �شبه  �شم  �شياق  ع��ن  مت��اًم��ا 
ذلك  اأع���ق���ب   :2014 ع���ام  ال���ق���رم 
عامان من الركود ب�شبب مزيج من 
والعقوبات  النفط  اأ�شعار  انخفا�ش 

الغربية. 
واإذا كانت عقوبات الحتاد الأوروبي 
ت��ل��ح��ق ال�������ش���رر ب��اق��ت�����ش��اد احل���رب 
ت�����ش��ت��ه��دف دولة  ال���رو����ش���ي، ف��اإن��ه��ا 
احتوت حتى الآن خماطر الت�شخم 
املالية  احتياطياتها  ب��ن��اء  واأع�����ادت 

املجمدة جزئًيا.

الغرب التهديد الرئي�شي لرو�شيا.
   كثريا ما نحب يف الغرب التذكري 
تعترب  التي  اأوباما  الرئي�ش  ب�شيغة 
لي�ش  خطرية  اإقليمية  ق��وة  رو�شيا 
�شعفها.  ب�شبب  ب��ل  ق��وت��ه��ا  ب�شبب 
اليوم -دون قبولها  اأن ندرك  يجب 
رو�شيا  حققتها  ال��ت��ي  -ال��ن��ج��اح��ات 
التقليل  اإن  ن���ظ���ره���ا.  وج���ه���ة  م���ن 
�شاأنه  من  املكا�شب  ه��ذه  اأهمية  من 
يف  متعجرفة  انت�شارية  ي��غ��ذي  اأن 
ال��غ��رب. مت��اًم��ا ك��م��ا اأن امل��ب��ال��غ��ة يف 
ال�شرتاتيجي لهذه  ال�شجل  تقدير 
نقاط  اإىل جتاهل  ���ش��ت��وؤدي  احل��رب 

تاأكيًدا  ل��رو���ش��ي��ا،  بالن�شبة  ي�شكل 
ال�����دول�����ي�����ة. فمن  ع���ل���ى م���ك���ان���ت���ه���ا 
الع�شكرية،  بقوتها  التذكري  خ��الل 
والإ�شرار على و�شعها كقوة نووية، 
ومن خالل التظاهر باأنها يف حالة 
عالقاتها  وتعزيز  الناتو،  مع  حرب 
الآ���ش��ي��وي��ة، وخ�شو�شا،  ال��ق��وى  م��ع 
ومراجعة  ال��ت�����ش��ك��ي��ك  خ����الل  م���ن 
حدود عام 1991، يطالب الحتاد 
الرو�شي ب�شوت عاٍل بدور القائد يف 
نزع الطابع الغربي عن العامل. لقد 
تو�شل الرئي�ش الرو�شي اإىل هذا يف 
خطابه يف 30 �شبتمرب: اإنه يعترب 

هذا الرتاجع غري القانوين للحدود الرو�شية االأوكرانية جتاه الغرب يوفر لرو�شيا مك�شًبا دميوغرافًيا حتتاجه
تعيد مو�سكو توجيه موقفها الدبلوما�سي واجليو-اقت�سادي ب�سكل ل رجعة فيه نحو ال�سرق

قطع العالقات مع اأوروبا يحكم على رو�شيا مبواجهة غري متوازنة مع القوة العاملية احلقيقية التي هي ال�شني

رباعي تغيري اخلارطة الرو�شية.الرئي�ش الرو�شي يوقع على ال�شم ر�شميا

جماهري رو�شية واكبت الحتفالية
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•• الفجر -هيلني في�شري –ترجمة خرية ال�شيباين

جيد  هوليوودي  �شيناريو  مكونات  جميع      
األف  مــوانــئ  يف  ماجنة  �شهرات  مــوجــودة: 
امل�شتوى,  رفيعي  �شباط  وف�شاد  وليلة,  ليلة 
وجت�ش�س داخل البحرية االأمريكية, واأخريًا, 
فنزويال,  يف  ومــالحــقــة  تيه  تبعه  هـــروب 

وحماولة هروب اإىل رو�شيا.

اأعمال  رجــل  فران�شي�س,  جلني  ليونارد      
اأدار  ــا,  عــاًم  57 العمر  مــن  يبلغ  مــالــيــزي, 
البحرية  تــاريــخ  يف  ف�شاد  ف�شيحة  اأكـــرب 
من  اإدانته  قبل  ولكن  ل�شنوات.  االأمريكية 
يف  اجلربية  اإقامته  من  هرب  العدالة,  قبل 
قطع  بعد  املتحدة,  الواليات  يف  دييغو,  �شان 
�شواره االإلكرتوين. مت اعتقاله للتو من قبل 
و�شك  على  كان  بينما  الفنزويلية  ال�شلطات 

ركوب طائرة متوجهة اإىل مو�شكو.
   يف االأو�شاط الع�شكرية, كان يلقب بـ “فات 
ديفين�س  جلني  �شركة  راأ�س  على  ليونارد”. 
�شنغافورة,  مقرها  �شركة  وهي  اآ�شيا,  مارين 
 160 ــه  ــذي يبلغ وزن كــان هــذا املــالــيــزي, ال
كيلوغراًما, م�شوؤواًل عن اخلدمات اللوج�شتية 
لل�شفن احلربية االأمريكية يف اآ�شيا: اإمدادات 

املياه والوقود والغذاء واالأمن.

الهارب املاليزي فران�شي�ش ليونارد جلني، بعد اعتقاله يف مطار كاراكا�ش )فنزويال(

قدم هدايا عينيرّة لرجال البحرية المريكية

الليايل املالح على ح�شاب ليونارد

�شمت جميع مكونات �شيناريو هوليوودي جّيد:

»فات ليونارد«، الف�سيحة التي تهز البحرية الأمريكية

ف�شيحة تهز البحرية المريكية

ق�سية جتاهلها البنتاغون والكونغر�ش، وتطرح بع�ش امل�ساكل الدبلوما�سية

امللحمة املذهلة لليونارد جلني فران�شي�س, �شبب اأكرب ف�شيحة ف�شاد يف تاريخ البحرية االأمريكية  وللتاأكد من الفوز بالعقود، ر�شى 
بني 2004  “البدين ليونارد”، 
و2013، عدد مذهل من �شباط 

الأ�شطول ال�شابع.
   اإنهم يزودونه مب�شارات رحالت 
املناف�شة،  ال�شفن، ومعلومات عن 
واأ����ش���رار ال���دف���اع، وي��ع��م��ل��ون على 
الأمريكية  ال�شفن  م�شار  حتويل 
عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي  امل��وان��ئ  اىل 
�شركة جلني ديفين�ش مارين اآ�شيا، 
ت��ع��ري��ف��ات باهظة  ت��ف��ر���ش  ال��ت��ي 
اخلدمات.  وفواتري  الوقود  على 
وه���ك���ذا ق���ام���ت ب��الح��ت��ي��ال على 
مليون   35 م��ن  ب��اأك��ر  البحرية 

دولر.
اللوجي�شتي  ف����اإن  امل��ق��اب��ل،  يف     
���ا. اإن����ه  ي�����ش��ك��ر اأ�����ش����دق����اءه ع���ي���ن���يرّ
ي���ق���دم ل��ه��م ل���ي���اٍل ل ُت��ن�����ش��ى مع 
وع�شاء يف  فاخرات،  بائعات هوى 
الكونياك  تاجها  اأن��ي��ق��ة  مطاعم 
للزجاجة،  دولر   2000 ب�شعر 
واإجازات يف هاواي، وتذاكر حلفل 

ليدي غاغا ...
2007، يف الفلبني، نظم     عام 
حفال يف فندق مانيال، الذي كان 
اجلرال  اإق��ام��ة  مقر  ال�شابق  يف 
دوغال�ش ماك اآرثر يف ثالثينات 

القرن املا�شي.
 انحرفت الوليمة: وفًقا لالئحة 
“الأ�شياء  ا�شتخدام  مت  الت��ه��ام، 
التاريخية” التي تخ�ش ماك اآرثر 
اأث��ن��اء مم��ار���ش��ة اجل��ن�����ش... وبعد 
عام، خالل حفلة اأخرى، ا�شتاأجر 

م���ن ال��رتق��ي��ات ل�����ش��ن��وات. “كان 
لذلك تاأثري مدمر داخل القيادة 
مابو�ش،  راي  اع���رتف  العليا”، 
يف  للبحرية،  ال�شابق  ال�شكرتري 
م��ق��اب��ل��ة. م���ن ج��ان��ب��ه، مل يخنق 
فران�شي�ش.  جلني  ليونارد  الندم 
يتهم  ح�����دي�����ث،  ب����ودك����ا�����ش����ت  يف 
ال��ب��ح��ري��ة ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة ع��ن �شوء 
ب�شلطته  ي��ت��ب��اه��ى  ك��م��ا  الإدارة! 
“كان  ال�شابع...  الأ���ش��ط��ول  على 
اجلميع يف جيبي... لقد تالعبت 

بهم كما يحلو يل«.
للمتحيرّل  �ُشمح   ،2018 ع��ام     
م�شاكل  ب�شبب  ال�شجن  مب��غ��ادرة 
الإقامة  ره����ن  ا���ش��ت��ق��ر  ���ش��ح��ي��ة. 
باأ�شلوب  يعي�ش  ح��ي��ث  اجل��ربي��ة 
�شبتمرب،  ���ش��ه��ر  ب��داي��ة  يف  ب����اذخ. 
)ي���واج���ه  اإدان�����ت�����ه  ان���ت���ظ���ار  دون 
وع�شرين  خم�شة  ال�شجن  عقوبة 
عاًما(، قرر الفرار اإىل رو�شيا دون 
تكتم، حيث لحظ اجلريان عدة 
اأم����ام منزله.  ت��ت��ح��رك  ���ش��اح��ن��ات 
وجهته  اختيار  اأن  الوا�شح  وم��ن 

يطرح م�شاألة �شالته مبو�شكو.
توقفه  اأث��ن��اء  اعتقاله  يت�شبب     
بعد عبوره مك�شيكو  يف فنزويال، 
اإح��داث �شداع  �شيتي وهافانا، يف 
اإن  الأم��ري��ك��ي��ة.  لل�شلطات  كبري 
الواقع  يف  ي��ع��ادل  ت�شليمه  ط��ل��ب 
نيكول�ش  ب��ح��ك��وم��ة  الع������رتاف 
وا�شنطن  تعتربها  التي  م��ادورو، 
ال�شماء  من  هبة  �شرعية...  غري 

لكاراكا�ش.

البغايا”  “باقة من  ليونارد  فات 
ل�شباط ال�شفينة، الذين اأفرغوا 
ل  ال�شمبانيا.  م��ن  ال��ف��ن��دق  ق��ب��و 
عجب اأن ال�شباط -منهم ق�شي�ش 
املزيد...  -ي��ط��ل��ب��ون  ك��اث��ول��ي��ك��ي 
ف��ف��ي ر���ش��ال��ة ع��ل��ى ف��ي�����ش��ب��وك، رد 
�شان�شيز  لوي�ش  خو�شيه  ال��ق��ائ��د 
له  اأر���ش��ل  ال��ذي  فران�شي�ش،  على 
“مي مي،  ل�شابات عاريات:  �شوًرا 

اأبي يحبها...«.

قرر الفرار اإىل رو�شيا...
   لكن الفاتورات ال�شخمة ل متررّ 
مرور الكرام.  مت فتح ما ل يقل 
 ،2006 ع���ام  27 حت��ق��ي��ق��ا  ع���ن 

ولكن دون جدوى. 
املاليزي  و���ش��ع  وج��ي��ه:  ول�����ش��ب��ب 
جوا�شي�ش داخل ق�شم التحقيقات 
اجلنائية يف البحرية الأمريكية، 
ج�����ه�����از ال���������ش����رط����ة ال����ب����ح����ري����ة، 

ُيخربونه ب�شري التحقيقات.
اإل����ك����رتوين،     يف ر����ش���ال���ة ب���ري���د 
باأنه  البدين”  “ليونارد  يتباهى 
ل ميكن امل�شا�ش به: “لقد قراأت 
ن�شخة  �شاأريك  التقارير،  جميع 
يف  بي  اخلا�ش  ال�شري  امللف  من 
ق�����ش��م ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اجل��ن��ائ��ي��ة يف 

البحرية، هاهاها”.
ال�شكوك،  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى   

اأم��������ام حم���ك���م���ة ع�������ش���ك���ري���ة. ويف 
من   33 اأق��ر  فيدرالية،  حمكمة 
���ش��ب��اط وم��وظ��ف��ي ���ش��رك��ة جلني 
البالغ  اآ����ش���ي���ا،  م���اري���ن  دي��ف��ي��ن�����ش 
ُحكم  اأو  ب��ال��ذن��ب   ،34 ع���دده���م 
الأدمريالت  بني  وم��ن  عليهم.   
اإر�شال  مت  امل�شتهدفني،  الثمانية 
واحد فقط اإىل ال�شجن، وُفر�ش 
ع��ل��ى الآخ���ري���ن ع��ق��وب��ات اإداري����ة 
بالحتفاظ  ل��ه��م  ي�����ش��م��ح  -مم����ا 

بتقاعدهم املريح.
   »مل تكن هناك عقوبات منا�شبة 
را�شيل  ت�شتنكر  ال�شباط،  لكبار 
فان لندينجهام، �شابطة القوات 
واملتخ�ش�شة  ال�����ش��اب��ق��ة  اجل��وي��ة 
كلية  يف  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ق�����ش��اء  يف 
الغربية  اجل���ن���وب���ي���ة  احل�����ق�����وق 
)ل���و����ش اأجن���ل���و����ش(، وه�����ذا يدل 
على خلل يف النظام. كل ذلك لأن 
اإر�شال  ي��ري��دون  الأدم�����ريالت ل 
اأمريالت اآخرين وراء الق�شبان. 
بهذا  م��ل��ف��ا  اأنرّ  ����ش���ادم  لأم����ر  ان���ه 
اأكرب  باهتمام  يحظ  مل  احل��ج��م 

من البنتاغون والكونغر�ش«.

»اجلميع يف جيبي«
   اإنها اأك��ر من جم��رد ف�شيحة 
اأدت  اإن��ه��ا ق�شية دول���ة.  اح��ت��ي��ال، 
العديد  ت��اأخ��ري  اإىل  التحقيقات 

ل��ه فًخا.  ال��ب��ح��ري��ة، ون�����ش��ب��وا  يف 
يعد  باأنه مل  العتقاد  اإىل  ق��ادوه 
حم��لرّ ُم��الح��ق��ة، ويف خ��ري��ف عام 
2013، ا�شتدرجوه اإىل الوليات 

املتحدة، حيث مت القب�ش عليه.
   �شلرّط اإلقاء القب�ش عليه ال�شوء 

حفالت  اإىل  دع����وت����ه  ا����ش���ت���م���رت 
ال�شتقبال التي تنظمها البحرية. 
يف يونيو 2011 فاز بعقد جديد 

قيمته 200 مليون دولر.
ت�شلل  اأن�����ه  امل��ح��ق��ق��ون  اأدرك     
اجلنائية  التحقيقات  ق�شم  اإىل 

وتختفي  �شت�شتقر  اأن��ه��ا  اجلميع 
مع الذهاب اىل التقاعد”، يو�شح 
�شابق  قبطان  ب��ري��ن��ان،  ل��وران�����ش 
للبحرية، ومتخ�ش�ش يف القانون 

البحري بجامعة فوردهام.
   يف النهاية، حوكم خم�شة �شباط 

م�شتوى  على  الف�شاد  ثقافة  على 
بينهم  ف�����ردا،   450 ن��ح��و  ع����ال. 
60 اأمرياًل، م�شتبه بهم! “لكن 
ل�شنوات،  ا���ش��ت��م��رت  التحقيقات 
من  جعل  البحرية  يف  اأح���د  ف��ال 
اعتقد  اأول����وي����ة،  ال��ق�����ش��ي��ة  ه����ذه 

حرب اأوكرانيا.. هل تق�سف رو�سيا ليمان بـ »ال�سالح اخلطري«؟ •• عوا�شم-وكاالت

رم�شان  ال�����ش��ي�����ش��اين  ال��رئ��ي�����ش  دع����ا 
قديروف، يوم ال�شبت املا�شي، رو�شيا 

ل�شتخدام �شالح نووي منخف�ش القوة يف عمليتها الع�شكرية باأوكرانيا.
زادت  بوتن،  الرو�شي فالدميري  للرئي�ش  ومع دعوة قديروف، وهو حليف 
حرب  يف  تكتيكية  نووية  اأ�شلحة  رو�شيا  ا�شتخدام  اإمكانية  ب�شاأن  التكهنات 

اأوكرانيا، �شيما يف معركة ليمان حيث �شيطرت عليها القوات الأوكراينة.
ورو�شيا لديها اأكرب تر�شانة نووية يف العامل، ت�شم اأ�شلحة تكتيكية منخف�شة 

القوة النووية جمهزة لال�شتخدام �شد اجليو�ش املعادية.
ومتتلك مو�شكو نحو 2000 �شالح نووي تكتيكي، خمزنة يف من�شاآت ع�شكرية 

.»Arms Control« مبناطق متفرقة يف رو�شيا، ح�شب منظمة

* ما هي الروؤو�س النووية التكتيكية؟
- ُتعرف الأ�شلحة النووية التكتيكية باأنها روؤو�ش نووية غري ا�شرتاتيجية 

مبدى ق�شري و�شمن خ�شائ�شها:
• توجيه �شربة حمدودة لقوات العدو دون تعري�ش القوات ال�شديقة يف 

امليدان للخطر.

• ت�شتخدم لق�شف ت�شكيالت قوات امل�شاة اأو الدبابات اأو املن�شاآت الع�شكرية 
واملخابئ. • لديها مردود انفجاري يرتاوح من 10 اإىل 100 كيلو طن من 

الأمريكية. مادة “تي اإن تي” املتفجرة، ح�شب �شبكة “�شي اإن اإن”، 
• ا�شتخدامها يكون لك�شب معركة ولي�ش احلرب كلها.

قال املتحدث با�شم املخابرات الع�شكرية الأوكرانية فادمي �شكيبيت�شكي، اإنه 
اأن ت�شتهدف ال�شربات النووية التكتيكية مواقع على طول  “من املحتمل 
اخلطوط الأمامية حيث يوجد عدد كبري من اجلنود واملعدات، ف�شال عن 

وفق �شحيفة “الغارديان«. مراكز القيادة والبنية التحتية احليوية”، 
* تاأثري ا�شتخدام هذا ال�شالح يف امليدان

الع�شكرية  الدرا�شات  معهد  من  برونك،  جا�شنت  الع�شكري  اخلبري  يقول 
الربيطاين، اإن الروؤو�ش النووية التكتيكية “لن تكون اإل �شالح ردع فقط 
ولي�ش اإبادة”، لأن القوة التفجريية للقنبلة اأو ال�شاروخ ترتاوح ما بني 10 

اإىل 30 كيلو طن، لكن قد ينتج عنها:
• وفاة 30 األف �شخ�ش.

األف جريح.             • دائرة اإ�شعاع ت�شل اإىل 1050مرتا.  60 •

• دائرة انفجار مبقدار 150 مرتا.
• قوة تدمريية ت�شل اإىل  1500 مرت.

• قوة اإ�شعاع حراري ت�شل اإىل 1530 مرتا.
• �شوء النفجار يرى على م�شافة ت�شل اإىل 4 كلم و260 مرتا.

اأن تهديدات مو�شكو با�شتخدام هذه النوعية  يرى خرباء ال�شالح النووي 
من ال�شالح هي فقط لرتهيب واإحباط اأي حماولت من قبل حلف الناتو 

التدخل يف حرب اأوكرانيا.
حال  للردع،  الت�شعيد  بتكتيك  النووية  القوة  ت�شتخدم  “رو�شيا  واأ�شافوا: 

وفقا ملوقع “وورزون” الع�شكري. �شعورها بخطر ج�شيم يهدد اأرا�شيها”، 
* ما قدرات القاذفات الرو�شية على حدود فنلندا؟

للقاذفات  التقطت موؤخرا وجود غري معتاد  اأقمار �شناعية  اأظهرت �شور 
اأ�شلحة روؤو�ش  التي حتمل   ”95 ال�شرتاتيجية الرو�شية تو-160 و”تو 
�شن”  “ذا  ل�شحيفة  وف��ق��ا  اجل��وي��ة،  اأول��ي��ن��ي��ا  ق��اع��دة  يف  تكتيكية  ن��ووي��ة 

الربيطانية.
لإعادة  احل��اج��ة  دون  كيلومرت  األ��ف   15 نحو  “تو-95”  م��دى  ي�شل   •

ت�شلحيها  وي���ت���م  ب���ال���وق���ود،  ال���ت���زود 
من  ك����ي����ل����وغ����رام  األ�������ف   15 ب���ن���ح���و 
القنابل وال�شواريخ النووية مبا فيها 
ع���دة ���ش��واري��خ ج���و-اأر����ش خمتلفة، 
 13 نحو  ارتفاع  على  ال�شاعة، وتطري  كليو يف   920 اإىل  �شرعتها  وت�شل 

كيلومرتا.
بها الع�شكريون وخرباء الطريان ب�”البجعة البي�شاء”،  • »تو-160” يلقرّ
وي�شل مداها اإىل 12 األف كيلومرت، وقادرة على حمل 45 األف كيلوغرام 
من اأ�شلحة الروؤو�ش النووية التكتيكية، بينها ال�شاروخ اجلوال “كي اإت�ش-

نووية  �شواريخ  وه��ي  اإت�ش-15،  “كي  ط��راز  م��ن  �شاورخا   12 اأو   ”55
ارتفاع  2200 كيلومرت، وتطري على  اإىل  املدى، و�شرعتها ت�شل  ق�شرية 

ي�شل اإىل 16 كيلومرتا.
ملوقع  ت�شريحات  يف  ع���ادل،  مينا  الع�شكرية  ال�����ش��وؤون  يف  الباحث  وي��رج��ع 

“�شكاي نيوز عربية” وجود تلك القاذفات على حدود فنلندا اإىل:
• اعتيادها الطريان من هذه املنطقة لالقرتاب من اأجواء الدول الأوروبية 

جميعا على مدار العام ملناو�شتها.       • ر�شالة من رو�شيا لدول الناتو.
ب��ع��د تطور  ال��رو���ش��ي��ة يف خ��ارك��ي��ف  ق��د حت���اول دع���م اجل��ب��ه��ة ال�شمالية   •

الأحداث واقتحام القوات الأوكرانية مدينة ليمان ال�شرتاتيجية.

دفعة لهجوم اأوكرانيا امل�ساد.. 3 دول تزّود كييف بــ »املدمر«
•• عوا�شم-وكاالت

د  اأمل��ان��ي��ا وال���دمن���ارك وال����روج �شتزورّ اأن  ب��رل��ني،  اأع��ل��ن��ت 
“هاوتزر”  ط���راز  م��ن  مدفعية  منظومة   16 اأوك��ران��ي��ا 

اعتبارا من العام املقبل.
الأملانية  الدفاع  اأجرتها وزيرة  زيارة  الإع��الن بعد  وياأتي 
هي  الأ���ش��ب��وع،  نهاية  يف  لأوك��ران��ي��ا  لمربي�شت  كري�شتني 

الأوىل منذ بدء العملية الع�شكرية الرو�شية يف فرباير.
ويف ت�شريح اأدلت به للهيئة العامة للبث الإذاعي يف اأملانيا 
“اإيه.اآر.دي” دافعت لمربي�شت عن تزويد اأملانيا اأوكرانيا 
كبرية  ج��ه��ودا  تبذل  برلني  اأن  على  دة  م�����ش��درّ بالأ�شلحة، 

يف  النخراط  “�شنوا�شل  الوزيرة:  وقالت  كييف.  لدعم 
مع  جم��ددا  معا  و�شنعمل  ال�شبل  من  متنوعة  جمموعة 
اأن  م�شددة على  �شركاء، على غرار ما فعلنا حتى الآن”، 

اأملانيا لن ت�شبح طرفا منخرطا ب�شكل مبا�شر يف النزاع.
اإىل  بالن�شبة  ج��دا  وا�شح  “الأمر  لمربي�شت  واأو�شحت 
باأ�شره:  واأي�شا حللف �شمال الأطل�شي  الأملانية  احلكومة 

لن ن�شبح طرفا يف احلرب«.
املرفئية  اأودي�شا  ملنطقة  ال�شبت  زيارة لمربي�شت  وجاءت 
يف جنوب اأوكرانيا غداة اإعالن الرئي�ش الرو�شي �شم اأربع 
قد  وال��روج  والدمنارك  اأملانيا  وكانت  اأوكرانية.  مناطق 
“�شوزانا  منظومات  ل�شراء  م�شرتك  متويل  على  اترّفقت 

قدرها  بكلفة  الدفع،  الذاتية  ال�شلوفاكية  املدفعية   ”2
92 مليون يورو )90.2 مليون دولر(، وفق وزارة الدفاع 
الأملانية. و�شيتم اإنتاج هذه املنظومات يف �شلوفاكيا على اأن 

ت�شلرّم لأوكرانيا مطلع العام 2023، وفق الوزارة.
دات الغربية ل تزال دون ما تطالب به اأوكرانيا،  لكن التعهرّ
اأملانية من  اإذ طلبت كييف مرارا تزويدها دبابات قتالية 

طراز ليوبارد، لكن امل�شت�شار اأولف �شولتز رد الطلب.
اأوكرانيا  اأنه ل يريد امل�شي قدما يف تزويد  وبنيرّ �شولتز 
يترّخذ  ل��ن  اأن���ه  واأع��ل��ن  ف��ردي��ة،  م��ب��ادرة  ثقيلة يف  اأ�شلحة 
حلفائه  م��ع  ب��ال��ت�����ش��اور  اإل  ال�شعيد  ه���ذا  ع��ل��ى  ق���رار  اأي 

الغربيني.
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البابا يدعو الإنهاء »دوامة العنف واملوت«

عادوا اإىل بيوتهم.. األوف الرو�ش غري لئقني للخدمة الع�سكرية 
•• كييف-رويرتز

اأُع���ي���د األ�����وف ال���رو����ش ال���ذي���ن مت 
الع�شكرية  ل��ل��خ��دم��ة  ح�����ش��ده��م 
ومتت  ب��ي��وت��ه��م  اإىل  اأوك���ران���ي���ا  يف 
اإق�����ال�����ة امل����ف����و�����ش ال���ع�������ش���ك���ري يف 
يف  الرو�شية  خاباروف�شك  منطقة 
الإلزامية  للتعبئة  نك�شة  اأح���دث 
الرئي�ش  بها  اأمر  التي  الفو�شوية 
فالدميري بوتني لعدد 300 األف 

جندي.
ويف �شاحة املعركة، عانى بوتني من 
اإعالن  م��ع  الأح���د  انتكا�شة لذع��ة 
�شيطرتها  الأوك����ران����ي����ة  ال����ق����وات 
الكاملة على ليمان، مركز الإمداد 
اأك���رب مك�شب  وه��و  رو���ش��ي��ا،  ل�شرق 

لكييف منذ اأ�شابيع.
منذ  ل��رو���ش��ي��ا  ت��ع��ب��ئ��ة  اأول  واأدت 
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ب��ع��د اأن 
ع��ان��ت ق��وات��ه��ا م��ن ه��زائ��م كبرية 
اإىل  اأوكرانيا،  املعركة يف  �شاحة  يف 
ا���ش��ت��ي��اء وا���ش��ع ال��ن��ط��اق واأج����ربت 
اإىل  ال���ف���رار  ع��ل��ى  ال���رج���ال  اآلف 

اخلارج.
حاكم  ديجاريف،  ميخائيل  وق��ال 
اأق�شى  يف  خ��اب��اروف�����ش��ك  منطقة 
اآلف من  ع���دة  اإن  رو���ش��ي��ا،  ���ش��رق 
ال����رج����ال ت���ق���دم���وا ل��ل��ت��ج��ن��ي��د يف 
الكثري  لكن  اأي����ام،  ع�شرة  غ�شون 

منهم غري موؤهلني.
اأ�شاف ديجاريف يف مقطع م�شور 
ن�شفهم  “عاد  ت��ي��ل��ي��ج��رام  ع��ل��ى 
ت��ق��ري��ب��ا اإىل م��ن��ازل��ه��م لأن���ه���م مل 
ي�شتوفوا معايري الختيار لدخول 

اخلدمة الع�شكرية«.
وت��اب��ع اأن امل��ف��و���ش ال��ع�����ش��ك��ري يف 
املنطقة اأُقيل لكن اإقالته لن توؤثر 

على التعبئة.
باأنها  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  ع��م��ل��ي��ة  وُو����ش���ف���ت 
جتنيد من لديهم خربة ع�شكرية، 

هيكل عظمي.. اأ�سري اأوكراين حمرر 
يك�سف اأهوال ال�سجون الرو�سية

•• لندن-وكاالت

ك�شف ميخائيلو ديانوف الذي اأطلقت البحرية الأوكرانية �شراحه من العتقال 
الرو�شي، عن الأو�شاع التي يعي�شها املعتقلون من جانب اجلي�ش الرو�شي.

ويف حتقيق ملوقع “�شكاي نيوز” مع ديانوف والذي ظلرّ اأ�شري حرب لأربعة �شهور، 
العظمي، وباأنه تقدم يف  �شارك يف معارك ماريوبول، كالهيكل  الذي  املقاتل  بدا 

العمر على نحو كبري.
اأ�شرى  م��ن  ك��غ��ريه  اعتقد  اإن���ه  دي��ان��وف،  ق��ال  الربيطانية،  لل�شبكة  حديثه  ويف 
ال�شلب  الرو�شية على م�شنع  القوات  باأن نهايتهم اقرتبت بعد �شيطرة  احلرب 

يف اآزوف�شتال.
واأو�شح ديانوف الذي كان من بني 215 مت اإطالق �شراحهم موؤخرا يف �شفقة 
تبادل اأ�شرى مع رو�شيا اأن “ال�شيء الوحيد الذي تفكر فيه بعد �شهر من اجلوع 

هو الطعام. تن�شى كل �شيء عائلتك ووطنك، ويقت�شر تفكريك على الأكل«.

عاملونا كاحليوانات
وعن معاناته مع اجلوع، قال ديانوف الذي فقد 40 كيلوغراما من وزنه خالل 
الأ�شهر الأربعة التي ق�شاها كاأ�شري حرب: “كان من امل�شتحيل اأن تاأكل. اأعطيت 
ك��ل ما  ت��اأك��ل  اأن  ك��ان عليك  الق�شرية  امل���دة  ثانية لكل وج��ب��ة. خ��الل ه��ذه   30

ت�شتطيع«.
واأ�شاف: “جعلوا اخلبز قا�شيا عن ق�شد، ومل يتمكن من فقدوا بع�ش اأ�شنانهم 

من م�شغ الطعام ب�شرعة«.
ثانية. عاملونا كاحليوانات. كانت   30 التوقف فورا بعد مرور  “عليك  وتابع: 

وجبات الطعام فقرية، وعملية الأكل مذلة«.
“مع�شكر  ب��اأن��ه  احتجز،  حيث  دونيت�شك  يف  اأولينيفكا  �شجن  دي��ان��وف  وو���ش��ف 
للتجويع  يتعر�شون  هناك  املحتجزين  احل��رب  “اأ�شرى  اأن  م�شيفا  اعتقال”، 

عمدا«.

�شرب و�شعق كهربائي
التعذيب احلب�ش النفرادي والإذلل الذي تعر�ش له  وك�شف ديانوف تفا�شيل 
الأ�شرى الأوكرانيون، حيث كانوا ي�شربون بالع�شي، وي�شعقون بالكهرباء، كما 

و�شع اجلنود الرو�ش اإبرا حتت اأظافرهم.
كذلك قال ديانوف اإن ال�شجن كان خم�ش�شا ل�شتيعاب 150 �شخ�شا، اإل اأنه كان 

“حم�شوا باأكر من 800 �شجني«.
واأ�شار اإىل اأنه بات يعاين حاليا من �شعوبة يف امل�شي نظرا لالأ�شرار التي تعر�شت 

لها ع�شالت �شاقيه.
لعمل  اأن��ه خ�شع  ديانوف  بنيرّ  ال�شجن،  الإ�شابات يف  بكيفية عالج  يتعلق  وفيما 

جراحي بدون تخدير، ا�شتخدمت فيه اأدوات بدائية للغاية.
عيني،  على  ع�شابة  “و�شعوا  قائال:  نيوز”  ل�”�شكاي  حديثه  ديانوف  واختتم 
اأنني عدت لأوكرانيا.  ونقلنا من حافلة اإىل طائرة، واأدرك��ت بعد انتهاء الرحلة 
20 كيلوغراما لإج��راء عملية ت�شحيح لك�شر يف ذراعي  زي��ادة وزين  اإىل  اأحتاج 

جربرّ بطريقة خاطئة، ولكن عالجي النف�شي قد ي�شتمر لفرتة طويلة«.

ب���دت غ��اف��ل��ة عن  لكنها غ��ال��ب��ا م��ا 
�شجالت اخلدمة وال�شحة وحالة 

الطالب وحتى العمر.
وميهد ا�شتيالء القوات الأوكرانية 
ع��ل��ى ل��ي��م��ان ال��ط��ري��ق مل���زي���د من 
ب���ه���دف خ��ف�����ش خطوط  ال���ت���ق���دم 
الإمداد للقوات الرو�شية املت�شررة 

اإىل طريق واحد.
اأربع  اأعلن بوتني �شم  اأي��ام،  وقبل 
م���ن���اط���ق ت���غ���ط���ي م����ا ي����ق����رب من 
ُخ��م�����ش اأوك���ران���ي���ا، وت�����ش��م اإح���دى 
الغرب  واأدان  ليمان.  املناطق  تلك 
باعتباره  ال�����ش��م  اإع�����الن  وك��ي��ي��ف 

مهزلة وخطوة غري �شرعية.
ال��ع��ام حللف �شمال  وق���ال الأم���ني 
اإن  �شتولتنربج،  ين�ش  الأط��ل�����ش��ي، 
ال�شتيالء على ليمان، حيث ُرفعت 
الأع����الم الأوك��ران��ي��ة ف��وق املباين 

رو�شتوف )الرو�شية(«.
واأع����ل����ن اجل���ي�������ش الأوك����������راين يف 
اليوم الثنني  �شاعة مبكرة �شباح 
ا�شتخدمت  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ق��وات  اأن 
وق�شفا  جوية  و�شربات  �شواريخ 
 35 م���دف���ع���ي���ا يف ه���ج���م���ات ع���ل���ى 
م�����ش��ت��وط��ن��ة يف ال�����ش��اع��ات الأرب����ع 
اأن  واأ���ش��اف  امل��ا���ش��ي��ة.  والع�شرين 
�شالح اجلو الأوكراين هاجم موقع 
اأ���ش��ل��ح��ة وجممع  ق��ي��ادة وخم��اب��ئ 
�شواريخ م�شادة للطائرات واأ�شقط 
طائرة هليكوبرت وطائرة هجومية 

وثماين طائرات م�شرية.
اإن  وقال حاكم منطقة زابوريجيا 
مدينة  هاجمت  الرو�شية  ال��ق��وات 
زاب��وري��ج��ي��ا وق����رى جم�����اورة لها 
خالل الليل مبا ل يقل عن ع�شرة 

�شواريخ.
ومل يت�شن لرويرتز التحقق ب�شكل 
م�شتقل من تقارير �شاحة املعركة. 
بوتني  اأعلن  التي  املناطق  وت�شكل 
على  قليال  ي��زي��د  م��ا  ب��ع��د  �شمها 
الرو�شي،  ال��غ��زو  م��ن  اأ�شهر  �شبعة 
وهي دونيت�شك ولوجان�شك اللتان 
بالإ�شافة  دونبا�ش  اإقليم  ت�شكالن 
خلري�شون وزابوريجيا يف اجلنوب، 
رقعة من الأرا�شي ت�شاوي حوايل 
م�شاحة  اإج���م���ايل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   18

اأرا�شي اأوكرانيا.
وق�������ال رئ���ي�������ش جم���ل�������ش ال����ن����واب 
فولودين  فيات�شي�شالف  الرو�شي 
�شينظر  ال���رو����ش���ي  ال����ربمل����ان  اإن 
قوانني  م�شاريع  يف  الثنني  اليوم 
ومعاهدات ت�شديق ل�شم املناطق.

اح���ت���ف���ال  م����را�����ش����م  ت���ن���ج���ح  ومل 
الذين  املناطق  قادة  الكرملني مع 
ع��ي��ن��ت��ه��م رو���ش��ي��ا ي���وم اجل��م��ع��ة يف 
وق����ف م���وج���ة الن����ت����ق����ادات داخ���ل 
عمليتها  اإدارة  ل��ك��ي��ف��ي��ة  رو����ش���ي���ا 

الع�شكرية.

�شبعة م�شتودعات  الرو�شية دمرت 
مناطق  يف  وال�شواريخ  للمدفعية 
وميكوليف  وزابوريجيا  خاركيف 

ودونيت�شك الأوكرانية.

�شم املناطق
الأوكرانية  القوات  ا�شتعادة  متثل 
لرو�شيا  اأكرب خ�شارة  ليمان  لبلدة 
الهجوم  م��ن��ذ  امل��ع��رك��ة  ���ش��اح��ة  يف 
نفذته  ال������ذي  اخل����اط����ف  امل�������ش���اد 
اأوكرانيا يف منطقة خاركيف �شمال 

�شرق البالد يف �شبتمرب اأيلول.
�شريهي  لوجان�شك،  ح��اك��م  وق���ال 
اإن ال�شيطرة على ليمان  جايداي، 
رئي�شيا”  “عامال  تكون  اأن  ميكن 
اأوكرانيا على ا�شتعادة  يف م�شاعدة 
الأرا�شي التي خ�شرتها يف منطقة 

لوجان�شك.

امل���دن���ي���ة ي����وم ال�����ش��ب��ت، اأظ���ه���ر اأن 
القوات  ط��رد  على  ق��ادرة  اأوكرانيا 
الرو�شية واأظهر تاأثري ن�شر كييف 
على  املتقدمة  الغربية  لالأ�شلحة 

ال�شراع.
وق����������ال ال����رئ����ي���������ش الأوك��������������راين 
جناح  اإن  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري 
جنود بالده مل يقت�شر على ليمان، 
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد 
الأوكرانية  امل��ك��ا���ش��ب  اإن  اأو����ش���نت 

“م�شجعة ب�شدة” لوا�شنطن.
وقالت وزارة الدفاع الرو�شية يوم 
من  قواتها  �شت�شحب  اإنها  ال�شبت 
تهديد  “ب�شبب  ل��ي��م��ان  م��ن��ط��ق��ة 

يتعلق مبحا�شرتها«.
ومل تذكر الوزارة ليمان يف حتديثها 
اأم�ش  اأوكرانيا  يف  للقتال  اليومي 
القوات  اإن  قالت  اأنها  رغ��م  الأح��د 

الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  وقالت 
ترجع  للعمليات  ليمان  اأهمية  اإن 
اإىل �شيطرتها على طريق رئي�شي 
دونيت�ش،  �شيفر�شكي  ن��ه��ر  ي��ع��رب 
وال����ذي حت���اول رو���ش��ي��ا م��ن خلفه 

تعزيز دفاعاتها.
مركز  يف  الع�شكري  اخلبري  وق��ال 
الأوكراين  الإ�شرتاتيجي  ال��دف��اع 
“بف�شل  ك���ي���ف���ل���ي���وك  ف���ي���ك���ت���ور 
العملية الناجحة يف ليمان، نتجه 
ب��ني ال�شمال  ال��ث��اين  امل�����ش��ار  ن��ح��و 
تعطل  يعني  وه���ذا   ... واجل��ن��وب 

خط اإمداد اآخر«.
اإ�شربي�شو  واأ�شاف كيفليوك ملوقع 
ت��ي.يف “يف ه��ذه احل��ال��ة، ل ميكن 
ت���زوي���د امل��ج��م��وع��ة ال���رو����ش���ي���ة يف 
على  �شوى  ودونيت�شك  لوجان�شك 
ن��ط��اق ���ش��ي��ق م���ن خ���الل منطقة 

ت�شهد انتخابات رئا�شية 

بلغاريا يف خم�ش نقاط..  بني الف�ساد ومنتجات الألبان

ال�شتاء،  نهاية  يف   .681 يف  الأوىل 
ي��ت��ن��ك��ر ال�������ش���ك���ان ب������اأزي������اء وح���و����ش 

ويقومون بطرد الأرواح ال�شريرة.
ي���وؤدون رق�شة  ويف ح��زي��ران-ي��ون��ي��و، 
حفاة  “ني�شتينار�شتفو”  للتطهري 
فوق جمر �شاخن يف عيد القدي�شني 

ق�شطنطني وهيلينا.

•• �شوفيا-اأ ف ب

الف�شاد،  اإىل  اجل��م��اع��ي  ال��ن��زوح  م��ن 
ال���ورود،  اإىل  الأل��ب��ان  وم��ن منتجات 
ياأتي خم�ش نقاط عن بلغاريا  يف ما 
ال�شرقية  اأوروب��ا  الواقعة على حدود 

والتي ت�شهد انتخابات رئا�شية :
بعد  ج��م��اع��ي  ب�شكل  ال��ب��ل��غ��ار  ه��اج��ر 
النتقال الدميوقراطي عام 1989، 
البالد  ان�شمام  ات�شعت مع  يف حركة 

اإىل الحتاد الأوروبي يف 2007.
وك��������ان ع������دد ال�������ش���ك���ان ي���ب���ل���غ نحو 
�شقوط  ع��ن��د  ن�شمة  م��الي��ني  ت�شعة 
ماليني   6،5 واأ���ش��ب��ح  ال�����ش��ي��وع��ي��ة، 
بني  ي��ج��ع��ل��ه��ا  م���ا   2021 يف  ف��ق��ط 
هجرة  ت�����ش��ه��د  ال��ت��ي  الأوىل  ال�����دول 

كبرية لل�شكان.
وم���ع ن��ق�����ش ال��ي��د ال��ع��ام��ل��ة وهجرة 
زال��ت بلغاريا حتى هذا  الأدم��غ��ة، ما 
اأف��ق��ر دول���ة ب��ني دول الحتاد  ال��ي��وم 
اأكرب  ي�شهد  ال��ذي  والبلد  الأوروب����ي 

تفاوت اجتماعي يف التكتل.
منطقة  اإىل  الن�����ش��م��ام  يف  وت���اأم���ل 

اليورو بحلول 2024.
بلغاريا  الأج�����ور يف  م��ت��و���ش��ط  وي��ب��ل��غ 
ما  ن�شف  اأي  ال�شهر  يف  ي��ورو   874

هو عليه يف اأوروبا.
الأخرى  الكربى  امل�شكلة  هو  الف�شاد 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ب��ل��غ��اري��ا ال��ت��ي تاأتي 
الحت�������اد  دول  لئ����ح����ة  اأ�����ش����ف����ل  يف 
بح�شب  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  الأوروب���������ي 
غري  الدولية”  “ال�شفافية  منظمة 

احلكومية.
والق�شاء  التعليم  اإىل  ال��ط��ب  وم��ن 
وال�شرطة، ت�شمم الر�شاوى والأموال 
القذرة احلياة اليومية للبلغار الذين 
المتيازات  من  بال�شتياء  ي�شعرون 
التي تتمتع بها طبقة �شيا�شية تعي�ش 

ببذخ يف كثري من الأحيان.
ودف��ع��ت م��ع��ل��وم��ات ع��ن ���ش��راء �شقق 
باأموال  م��ن��ازل  وب��ن��اء  هائلة  مببالغ 
اآلف  اأوروب����ي����ة ور�����ش����اوى وغ���ريه���ا 

الأقلية  ه����ذه  ت��ت��األ��ف  واحل����ري����ات«. 
من اأت���راك وب��وم��اك )اأح��ف��اد البلغار 
الذين اعتنقوا الإ�شالم خالل العهد 

العثماين( وجزء من غجر الروما.
ع��الق��ات مم��ي��زة مع  وت��ق��ي��م �شوفيا 
ال�شكان  اأغ��ل��ب  اإل��ي��ه��ا  ينظر  رو���ش��ي��ا 

البلغار ب�شكل اإيجابي.
ويرتجم هذا التقارب اأي�شا بالعتماد 
على رو�شيا يف قطاع الطاقة، املوروث 
كانت  ال��ذي  ال�شوفياتي  الحت��اد  من 

بلغاريا تدور يف فلكه.
املتحدة،  الوليات  اعرتا�شات  ورغ��م 
“ترك  اأن��اب��ي��ب  خ��ط  �شوفيا  م���ددت 
الرو�شي  الغاز  ينقل  الذي  �شرتمي” 

اإىل اأرا�شيها.
ل��ك��ن م��ن��ذ ن��ي�����ش��ان-اأب��ري��ل، مل تعد 
ب��ل��غ��اري��ا حت�����ش��ل ع��ل��ى ���ش��ح��ن��ات غاز 
الرو�شية  غ����ازب����روم  جم��م��وع��ة  م���ن 
ك��ان��ت احلكومة  ب��ع��دم��ا  ال��ع��م��الق��ة، 
ال�شابقة ل�شوفيا قد رف�شت اأن تدفع 
حالًيا  وتبحث  بالروبل.  الغاز  ثمن 

املتظاهرين اإىل اخلروج اإىل ال�شوارع 
يف �شيف 2020.

احلكومة  ك�����ش��ف��ت  ال�����ش��ن��ة،  ت��ل��ك  يف 
اختال�ش  ق�شايا  من  العديد  املوقتة 

اأموال عامة.
اأغلب  يف  مو�شكو  اإىل  البلغار  يلتفت 
الرو�شي  ال��غ��زو  ي��ه��زرّ  ومل  الأح���ي���ان، 
لأوك����ران����ي����ا ق���ن���اع���ات ال���ع���دي���د من 

الناطقني بالرو�شية يف بلغاريا.
والبلغار هم من ال�شالف وامل�شيحيني 
وي�شتخدم  الرو�ش  مثل  الأرثوذك�ش 
ال�شرييلية.  الأب����ج����دي����ة  ال���ب���ل���دان 
روابط  تعززه  الثقايف  التقارب  وه��ذا 
بلغاريا  رو�شيا حررت  اإن  اإذ  تاريخية 
م������ن خ���م�������ش���ة ق���������رون م������ن احل���ك���م 

العثماين يف 1878.
 13 “حوايل  م�شلمة  اأقلية  وبقيت 
تلك  م����ن  ال�شكان”  م����ن  امل���ئ���ة  يف 
لدجمها  حم�������اولت  رغ�����م  احل���ق���ب���ة 
ق�شرا يف عهد ال�شيوعية. وهي ممثلة 
احلقوق  “حركة  هو  �شيا�شي  بحزب 

“الألف الرابع قبل امليالد  الرتاقيرّة 
التي  امليالدي”  الثالث  ال��ق��رن  اإىل 

ا�شتهرت باإنتاج اأ�شياء ذهبية.
اأب���ق���ى ال��ت��ق��ومي الأرث���وذك�������ش���ي على 
العديد من التقاليد الوثنية الأ�شل 
املوروثة من حقبة ما قبل امل�شيحية 
للمرة  ا�شمها  ظهر  التي  بلغاريا  يف 

ال�شرورية يف تخمري احلليب.
وم�شدر الفخر الآخر هو اأن بلغاريا 
املنتجني الرئي�شيني  هي واح��دة من 
“الوردة  م����ن  م��ت��ن��وع��ة  مل��ج��م��وع��ة 
الدم�شقية” التي ل ميكن ال�شتغناء 
ع��ن��ه��ا ل���ك���ب���ار م��ن��ت��ج��ي ال���ع���ط���ور يف 
اأي�����ش��ا مهد احل�شارة  وه��ي  ال��ع��امل. 

عن �شبل لتنويع م�شادر اإمدادها.
ي���وؤك���د ه���ذا ال��ب��ل��د اجل��ب��ل��ي اإىل حد 
الألبان  موطن  ب��اأن��ه  اع��ت��زازه  كبري، 

مع اأن تركيا تعترب نف�شها كذلك.
�شتامني  هو  بلغاري  باحث  واكت�شف 
بكترييا   1905 يف  غ����ري����غ����وروف 
بولغاريكو�ش”  “لكتوبا�شيلو�ش 

وا�سنطن: ل �سلة بني اإطالق �سراح اأمريكيني والإفراج عن اأر�سدة اإيرانية
•• وا�شنطن-وكاالت

اأمريكَيني  �شراح  طهران  اإط��الق  باأن  تفيد  اإيرانية  تقارير  الأمريكية  املتحدة  الوليات  نفت 
حمتجزين �شيوؤدي اإىل الإفراج عن اأموال اإيرانية يف اخلارج.

و�ُشمح لالأمريكي الإيراين باقر منازي “85 عاماً” مبغادرة اإيران بعد 7 �شنوات من منعه 
من ذلك، واأُف��رج عن ابنه �شياماك امل�شجون، فيما ذكر الإع��الم الر�شمي الإي��راين الأح��د اأن 
املفاو�شات مع  “انتهاء  بعد  اخل���ارج  لها يف  عالقة  اأر���ش��دة  ع��ن  الإف���راج  الآن  تتوقع  ط��ه��ران 
الوليات املتحدة حول ال�شجناء«. واأفادت وكالة “اإرنا” الر�شمية الإيرانية باأن اخلطوة بحق 

دة يف كوريا اجلنوبية. منازي وجنله مرتبطة بتحرير اأر�شدة مالية ل�شالح اإيران جممرّ
7 مليارات دولر من  الإف��راج عن  “قرب  توقعها  ها،  ت�شمرّ مل  “م�شادر مطلعة”  ونقلت عن 
الأر�شدة الإيرانية املجمدة يف كوريا اجلنوبية يف اإطار �شفقة الإفراج عن �شجناء بني اإيران 

واأمريكا«.

بالرغم من كل ما فيه من جتاهل ملخاوف احلكومة 
فر�ش  ع��ن  وب��ح��ث��اً  ال��ه��دن��ة  ا�شتمرار  على  “حر�شاً 
امليلي�شيات ت�شر على ح�شار  “لكن  لل�شالم«. وتابع 
ورف�شت   ، مفهوم  غ��ري  ب�شكل  غ���رب(  )ج��ن��وب  تعز 
والطرق  و�شنعاء  �شرقاً  م���اأرب  ب��ني  الطرقات  فتح 
الرئي�شية بني املدن للتخفيف عن اليمنيني«. واأردف 
ودفع  ال��ن��ار  اإط����الق  وق���ف  ت�شمن  “هدنة  ب��ال��ق��ول 
�شيطرتهم  مناطق  يف  وامل��دن��ي��ني  امل��وظ��ف��ني  روات���ب 
ل��ل��رح��الت م��ن مطار  ل��ل��ط��رق��ات م��ع تو�شيع  وف��ت��ح 
�شنعاء و�شمان تدفق للم�شتقات النفطية ترف�شها 
امللي�شيا احلوثية مدفوعة بوهم القوة والكثري من 

•• عدن-وكاالت

قال ع�شو جمل�ش القيادة الرئا�شي اليمن، عبداهلل 
الهدنة  م��ع  تعاملت  احل��وث��ي  ملي�شيا  اإن  العليمي، 
لالبتزاز،  وف��ر���ش��ة  �شيا�شية  “كمعركة  الإن�����ش��ان��ي��ة 

وقدمت م�شالح اإيران على م�شالح اليمنيني«.
الأنباء  وك��ال��ة  نقلته  ت�شريح  يف  العليمي،  واأو���ش��ح 
الر�شمية “�شباأ”، اأن “ميلي�شيا احلوثي اأبعد ما تكون 
عن اأن تكون �شريكاً يف ال�شالم«. واأكد “اأن احلكومة 
“املعرتف بها دولياً” قدمت تنازلت وا�شعة ووافقت 
على مقرتح املبعوث الأممي اخلا�ش بتمديد الهدنة 

الأكاذيب«. وطالب العليمي، املجتمع الدويل باتخاذ 
موقف اأكر جدية وو�شوح جتاه احلوثيني.

اليمن،  اإىل  الأمم��ي  املبعوث  اأعلن  �شابق،  وق��ت  ويف 
ف�شل التو�شل لتفاق ب�شاأن متديد وتو�شيع الهدنة 
ل�شتة اأ�شهر اإ�شافية، موؤكداً ا�شتمراره يف املفاو�شات 
م��ع ك��ل الأط������راف ل��ل��ت��و���ش��ل اإىل ات��ف��اق ع��ل��ى وجه 

�شرعة.
لوقف  م��ف��او���ش��ات  ال�����ش��روع يف  امل��ق��رتح  ت�شمن  كما 
�شاملة،  �شيا�شية  عملية  وا���ش��ت��ئ��ن��اف  ال��ن��ار  اإط����الق 
اخلدمات  ذل��ك  يف  مب��ا  اأو���ش��ع،  اقت�شادية  وق�شايا 

العامة.

العليمي: احلوثيون تعاملوا مع الهدنة كفر�سة لالبتزاز

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كراج العني املا�شيه ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1186084 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل عي�شى مطر �شعيد املحريبى ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة �شامل عي�شى مطر �شعيد املحريبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان خلفان مبارك �شعيد اليحيائى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مد �شليم ميا ت�شاودورى نواب على ما�شرت
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد نا�شر الدين حممد ا�شحاق

تعديل راأ�ش املال / من  null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كراج العني املا�شيه ذ.م.م
AL AIN DIAMOND GARAG LLC

اإىل/ 4 تك برفورمن�ش خلدمات ال�شيارات - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
 4TECH PERFORMANCE AUTO SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان / من العني العني - ال�شناعيه - بنايه موؤ�ش�شه العني العامه اإىل العني املنطقة 
ال�شناعية �شعبة ال�شلم 426621 426621 موؤ�ش�شة العني العامة

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :جممع عيادات املعايل الطبي

 رخ�شة رقم:CN 1199126 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة نا�شر عبداهلل نا�شر باحلريان الظاهرى

ال�شخ�ش  �شركة   - العامة  للخدمات  كري  ميد  اإ�شافة   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
الواحد ذ م م

Medcare General services - sole proprietorship L.L.C
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد حممد �شعيد بالعود ال�شام�شى

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ جممع عيادات املعايل الطبي
AL MAALI MEDICAL POLYCLINIC

اإىل/ جممع عيادات املعايل الطبي - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
AL MAALI MEDICAL POLYCLINC SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  308/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ والأمور الوقتية رقم 51 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/66 امر على عري�شة، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )10931748.64 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ : امتياز ح�شني حممد ح�شني - واآخرون - عنوانه : باك�شتان - كرات�شي خارج الدولة وحمله املختار 
 مكتب ال�شفر وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الداون تاون مكاتب ال�شاحة بلوك دى مكتب 401  

املطلوب اإعالنه : تعمري القاب�شة لال�شتثمار - �ش ذ م م  
�شارع   - التجاري  - منطقة اخلليج  زاي��د  ال�شيخ  �شارع   - دب��ي   - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   - الإم���ارات   : عنوانه 
mahmood. - 0500000000 البراج - برج �شيلفر تاور بجوار مطعم ومقهى رم�شي�ش �شتار - 

 marfatia@tameer.net
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/12 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 
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املال والأعمال
مركز دبي لل�سلع املتعددة يفوز بجائزة اأف�سل منطقة حرة يف العامل للعام الثامن على التوايلجمموعة �سفني توقع اتفاقية نقل وتخزين زيت الوقود مع �سركة اأمان بغداد العراقية

ال�����ش��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ة، وامل���واق���ع 
احلكومية  وامل�����ش��ال��خ  الإن�����ش��ائ��ي��ة، 
والأ�شواق العامة، واملزارع والعزب 
اإىل  نقلها  ليتم  وذل��ك  النظامية، 
ملعاجلتها  املتخ�ش�شة  امل��ح��ط��ات 
واإعادة تدويرها . ويوا�شل مركز 
اأبوظبي لإدارة النفايات “تدوير” 
جهوده املبذولة يف معاجلة واإعادة 
تدوير النفايات باأنواعها املختلفة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ب��ات��ب��اع  وذل����ك 
ال����دول����ة.  امل���ط���ب���ق���ة يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
املعاد  املنتجات  ن�شبة  بلغت  حيث 
اإجمايل  م���ن   23% ت���دوي���ره���ا 
املن�شاآت  يف  امل�����ش��ت��ل��م��ة  ال��ن��ف��اي��ات 
املخت�شة خالل الن�شف الأول من 

العام 2022.
ويف اإط����ار ج��ه��ود امل��رك��ز يف اإع���ادة 
ت���دوي���ر وم��ع��اجل��ة ال��ن��ف��اي��ات، مت 
تدويره  امل��ع��اد  احل�شى  ا�شتخدام 
يف م�شاريع وطنية حيوية كتعبيد 
منتجات  وا����ش���ت���خ���دام  ال����ط����رق، 
امل�����ط�����اط امل���خ���ت���ل���ف���ة ك���اأر����ش���ي���ات 
املطاطي  وال�����ب�����الط  ال�������ش���الم���ة 
العديد  يف  ب���الأر����ش���ف���ة  اخل���ا����ش 
من القطاعات منها القطاع العام 
والقطاع الريا�شي وقطاع التعليم 

وتن�شيق احلدائق.  

•• اأبوظبي-الفجر: 

لإدارة  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  اأع����ل����ن 
النفايات )تدوير( عن اإنتاج اأكر 
من مليون طن من املنتجات املعاد 
تدويرها من النفايات املختلفة يف 
جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي خالل 
اجلاري،  العام  من  الأول  الن�شف 
ا�شرتاتيجية  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً  وذل���ك 
ال��رام��ي��ة لتعزيز  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
واإعادة  للنفايات  ال�شليمة  الإدارة 
منتجات  اإىل  وحتويلها  تدويرها 
على  بالنفع  تعود  للبيئة  �شديقة 

القت�شاد املحلي.
وق���د جن��ح امل��رك��ز خ���الل الن�شف 
الأول من العام اجلاري من خالل 
اأنحاء  جميع  يف  املوزعة  حمطاته 
اإن���ت���اج حوايل  اأب��وظ��ب��ي يف  اإم�����ارة 
14األف طن من ال�شماد مبختلف 
اأنواعه مبا يف ذلك ال�شماد النباتي 
وال�شماد  احل����ي����واين  وال�������ش���م���اد 
امل����خ����ل����وط و�����ش����م����اد ال�����دواج�����ن 
الناجتة عن اإعادة تدوير النفايات 
واإنتاج  واحل���ي���وان���ي���ة،  اخل�����ش��راء 
اأكر من مليون طن من احل�شى 
اإعادة  عرب  الأح��ج��ام  خمتلف  من 
والبناء،  ال��ه��دم  خم��ل��ف��ات  ت��دوي��ر 

الإمارات  دول��ة  طموحات  حتقيق 
ال���رام���ي���ة ل��ت�����ش��ري��ع ال��ت��ح��ول اإىل 

القت�شاد الدائري«.
ويف اإطار حر�شه على تقدمي اأف�شل 
ونقل  بجمع  اخل��ا���ش��ة  اخل��دم��ات 
امل�شتويات  اأف�شل  وف��ق  النفايات 
واملعايري، يقوم “تدوير” بتوزيع 
احل��اوي��ات وت��وف��ري خ��دم��ات جمع 

اأ�شكالها  مبختلف  النفايات  ونقل 
اأن����ح����اء  واأح����ج����ام����ه����ا يف ج���م���ي���ع 
ت�شمل:  وال���ت���ي  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة 
امل����ن����اط����ق ال�������ش���ك���ن���ي���ة، وامل���ن���اط���ق 
والطرق  وال�شناعية،  ال��ت��ج��اري��ة 
واملنتزهات  ال���ع���ام���ة،  وال�������ش���وارع 
وامل�شاجد  ال���ع���ام���ة،  واحل�����دائ�����ق 
وال�����دوائ�����ر احل��ك��وم��ي��ة وامل���راك���ز 

ب��الإ���ش��اف��ة اىل اإن��ت��اج ح���وايل 26 
املطاطية  املنتجات  م��ن  ط��ن  األ��ف 
ال����ن����اجت����ة ع������ن اإع������������ادة ت����دوي����ر 
الإط�����ارات، وذل���ك يف اإط���ار جهود 
املركز امل�شتمرة لتحقيق ا�شتدامة 

املوارد.
املهند�ش  ق���ال  ال�����ش��دد،  ه���ذا  ويف 
عبداملح�شن الكثريي، مدير اإدارة 

جميع اأنواع النفايات واحلد منها 
وت�شجيع  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا،  واإع������ادة 
على  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  املجتمع  اأف����راد 
تدويرها  امل��ع��اد  امل����واد  ا���ش��ت��خ��دام 
املعايري  لأع����ل����ى  ت���رت���ق���ي  وال����ت����ي 
امل��ت��ب��ع��ة ع��امل��ي��اً، م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
م��ا ت��ن��ع��م ب��ه اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي من 
مركزاً  جعلتها  وم��ي��زات  اإم��ك��ان��ات 

امل�����ش��اري��ع وامل��ن�����ش��ئ��ات ل���دى مركز 
اأبوظبي لإدارة النفايات )تدوير(: 
“اعتمد املركز منذ تاأ�شي�شه نهجاً 
����ش���ام���اًل ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ش���ت���دام���ة 
خطة  و���ش��ع  خ���الل  م��ن  البيئية، 
واإعادة  النفايات  لإدارة  متكاملة 
من  بالعديد  مدعومة  تدويرها، 
مع  للتعامل  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج 

م������زده������راً حل����ل����ول ال����ش���ت���دام���ة 
“�شيوا�شل  واأ����ش���اف:  امل��ب��ت��ك��رة«. 
منظومة  لتعزيز  ج��ه��وده  امل��رك��ز 
وتبني  للنفايات  املتكاملة  الإدارة 
التقنيات  واأح��دث  احللول  اأف�شل 
ملعاجلة واإدارة النفايات وحتويلها 
مل��ن��ت��ج��ات مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
ال���ق���ط���اع���ات لدعم  ال���ع���دي���د م���ن 

تدوير تنتج اأكرث من مليون طن من املنتجات املعاد تدويرها من النفايات خالل الن�سف الأول من 2022

و�شتعمل �شفني فيدرز مع �شركة “اأمان بغداد” على نقل زيت الوقود من 
العراق  اأم ق�شر جنوبي  وميناء  الزبري  املوجودة يف كل من خور  املحطات 
بعد  ليتم  امل��دى،  متو�شطة  ناقلة  با�شتخدام  العراقية  الإقليمية  املياه  اإىل 
ذلك نقلها اإىل الناقالت ال�شخمة التي �شيتم ا�شتخدامها كخزانات عائمة 
للوقود وهي تتمتع بطاقة ا�شتيعابية �شهرية للنقل ت�شل اإىل 750،000 

طن من مادة زيت الوقود.
مرونة  وتعزز  العراقيني  لل�شركاء  تناف�شية  اأ�شعاراً  التفاقية  هذه  وتوفر 
اأعمالهم، كما ت�شمن معدلت منا�شبة من العائد على ال�شتثمار بالن�شبة 
ملجموعة �شفني التي لن تتكبد اأي نفقات راأ�شمالية مبوجب هذه ال�شفقة. 
ويدعم اإمتام هذه التفاقية م�شروعاً رئي�شياً لنقل زيت الوقود وتخزينها 

يف العراق.

•• اأبوظبي-وام:

وقعت جمموعة �شفني التابعة ملجموعة موانئ اأبوظبي اتفاقية مع �شركة 
الوقود  العراقية لدعم م�شروع جديد لنقل وتخزين زيت  “اأمان بغداد” 

من حمطات خور الزبري واأم ق�شر يف العراق.
الرامية  �شفني  جم��م��وع��ة  ج��ه��ود  �شمن  لف��ت��ة  خ��ط��وة  امل�����ش��روع  ي�شكل  و 
اإىل قطاع  تقدمها  التي  املتخ�ش�شة  اأعمالها من اخلدمات  لتو�شيع نطاق 
النفط والغاز، وياأتي يف �شياق ا�شرتاتيجية التو�شع التي تنتهجها يف ال�شوق 
العراقي. ومبوجب التفاقية، �شتقوم �شركة �شفني فيدرز التابعة ملجموعة 
�شفني باإدارة كامل امل�شروع، حيث �شتوفر ثالث ناقالت نفط خام �شخمة، 

وناقلة رابعة متو�شطة املدى لأغرا�ش تنفيذ التفاقية.

املعايري املتعددة وبناء على تقييمات بيئة الأعمال يف املناطق احلرة. 
وت�شتند منهجية التقييم على ُجملة من املقايي�ش التي ُتظهر النمو 
الأع�شاء  اأع���داد  يف  ال��زي��ادة  م��ن حيث  احل��رة  املنطقة  الأ�شا�شي يف 
احلرة  املنطقة  وكفاءة  وال�شغرى  الكربى  ال�شركات  املُ�شجلني من 
املرتبطة  املبادرات  من  ذلك  وغري  لالأعمال  داعمة  بيئة  توفري  يف 
وتطوير  والأع���م���ال  الت�شويق  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه��ا  من��ورّ ت��دع��م  ال��ت��ي 
مبادئ  وتعزيز  كوفيد-19  جلائحة  وال�شتجابة  التحتية  البنية 
�شهولة  تعزيز  على  املتعددة  لل�شلع  دبي  مركز  وتعمل  ال�شتدامة. 
اإىل  جنبا  الأحجام  كافة  من  بال�شركات  وترحب  الأعمال  ممار�شة 
جنب مع جهوده املبذولة يف تعزيز مبادئ ال�شتدامة واإحداث اأثر 

ملمو�ش يف املجتمع .

•• دبي -وام:

على  العاملة  احل��رة  املنطقة   - امل��ت��ع��ددة  لل�شلع  دب��ي  مركز  ح�شل 
بتجارة  املخت�شة  دب��ي  حلكومة  التابعة  وال�شلطة  العامل  م�شتوى 
العامل  يف  ح��رة  منطقة  “اأف�شل  ج��ائ��زة  على   - وامل�����ش��اري��ع  ال�شلع 
للعام 2022” من جملة “اإف دي اآي” التي ت�شدر عن �شحيفة 

“فاينان�شال تاميز” وذلك للعام الثامن على التوايل.
وي��ت��م حت��دي��د ال��ف��ائ��ز ب��ه��ذه اجل��ائ��زة امل��رم��وق��ة وه��ي اأرق���ى تكرمي 
فريق  ي��د  ع��ل��ى  ح���رة  منطقة  اأي  عليه  حت�شل  اأن  مي��ك��ن  وت��ق��دي��ر 
حتكيم اجلوائز الذي ي�شم طاقم التحرير املتخ�ش�ش يف �شحيفة 
“فاينان�شال تاميز” وجلنة من احلكام امل�شتقلني وفقاً ملجموعة من 

حممد اجلا�شر يف حوار مع وام: 

اإجمايل حجم عمليات البنك الإ�سالمي للتنمية يتجاوز 165 مليار دولر
 ن�شعى لنقل خربة االإمارات يف الرقمنة اإىل دول جمموعة البنك عرب برنامج تبادل اخلربات

•• جدة-وام:

�شليمان  حممد  الدكتور  معايل  اأك��د 
البنك  رئ��ي�����ش جم��م��وع��ة  اجل���ا����ش���ر 
الإ�شالمي للتنمية، اأن اإجمايل حجم 
مبا�شرة  م��ن��ذ  امل��ج��م��وع��ة  ع��م��ل��ي��ات 
عملياتها، بلغ حتى نهاية يونيو من 
 165.630.5 مبلغ  اجل��اري  العام 
لتمويل  اأم����ري����ك����ي،  دولر  م���ل���ي���ار 
خمتلف  يف  الإمن����ائ����ي����ة  امل�������ش���اري���ع 
البلدان  يف  القت�شادية  القطاعات 
الأع�شاء ول�شالح املجتمعات امل�شلمة 
يف البلدان غري الأع�شاء اإ�شافة اإىل 

متويل عمليات التجارة.
و ق���ال م��ع��ال��ي��ه يف ح����وار خ��ا���ش مع 
الأمن  اإن  الإمارات”:  اأنباء  “وكالة 
رئي�شياً  حت����دي����اً  مي���ث���ل  ال����غ����ذائ����ي 
الأع�شاء  ال��ب��ل��دان  غ��ال��ب��ي��ة  ي���واج���ه 
جمموعة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ال��ب��ن��ك،  يف 
الزراعة  دع���م  ع��ل��ى  ���ش��رتك��ز  ال��ب��ن��ك 
الإنتاجية  تعزز  التي  الذكية مناخياً 
وحت�شني  الغذائي،  والأمن  الزراعية 
الغذائية  الح��ت��ي��اط��ي��ة  امل���خ���زون���ات 
الأع�شاء،  البلدان  يف  ال�شرتاتيجية 
تكون  اأن  ال��ب��ن��ك  ا���ش��ت��ه��داف  يف ظ��ل 
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 2025 ع������ام  ب���ح���ل���ول  اجل������دي������دة 
معاليه:”  واأ���ش��اف  للمناخ.  مراعية 
البنك  يف  املخت�ش  ال��ف��ري��ق  ي��ت��ع��اون 
يف  الإماراتي  اجلانب  مع  الإ�شالمي 
لنجاح  ال���الزم  الفني  ال��دع��م  تقدمي 
موؤمتر تغري املناخ “كوب 28” كما 
هو حا�شل حالياً مع اجلانب امل�شري 
 ”27 “كوب  امل��ن��اخ  تغري  م��وؤمت��ر  يف 
الذي �شيعقد قريباً يف �شرم ال�شيخ”، 
اأن  ل��ل��ب��ن��ك  اأن�����ه مي��ك��ن  اإىل  م�����ش��ريا 
ي�شهم يف نقل خ��ربة دول��ة الإم���ارات 
الرقمنة  جم��ال  يف  املتحدة  العربية 
اإىل بقية الدول الأع�شاء عن طريق 
برنامج البنك املتميز لتبادل املعارف 

واخلربات.
وع�����رب ع����ن ����ش���ك���ره ل���وك���ال���ة اأن����ب����اء 

املخاطر املتعلقة بتلك العمليات.
املكاتب  عـــدد  يــبــلــغ  كـــم  �ـــس- 
وما  للبنك  التابعة  االإقليمية 

دورها؟.
ي�شعى البنك اإىل تعزيز الالمركزية 
من اأجل تقدمي حلول �شريعة ومرنة 
تعمل على تعميق الأثر الإمنائي يف 
ا�شتجابت  وق���د  الأع�������ش���اء..  ال����دول 
من  العديد  لرغبة  البنك  جمموعة 
الأع�������ش���اء يف وج����ود متثيل  ال�����دول 
ميداين للبنك، مما ي�شاهم يف تعزيز 
وتنفيذ  والتن�شيق  التوا�شل  فر�ش 

م�شاريع املجموعة بكفاءة اأكرب.
اإن�����ش��اء مراكز  ال�����ش��دد، مت  ه���ذا  ويف 
الأع�شاء  البلدان  بع�ش  يف  اإقليمية 
اىل  اإ�شافة  10 مراكز،  يبلغ عددها 
مركز التميز يف كوالملبور مباليزيا، 
فيما يجري العمل على اإن�شاء مركز 
العربية  الإم���ارات  يف  جديد  اإقليمي 

املتحدة..
 وت�شاعد املراكز الإقليمية جمموعة 
البنك على حت�شني تلبية احتياجات 
البلدان الأع�شاء من خالل حت�شني 
وبالتايل   ، ال��ك��ف��اءة  وزي������ادة  الأداء 
جمموعة  ال���الم���رك���زي���ة  ���ش��ت�����ش��اع��د 
تنفيذ  يف  الإ�������ش������راع  ع���ل���ى  ال���ب���ن���ك 
اإ�شافة  وفعالية  بكفاءة  امل�شروعات 

اىل تقليل التكاليف ..
من  الإقليمية  املكاتب  �شتمكَّن  كما   
ات�شال مع اجلمهور  اأداء دور قنوات 
بالأخبار  الإع�����الم  و���ش��ائ��ل  وت���زوي���د 
والتن�شيق معها، والتن�شيق مع قطاع 

الأعمال.

للمجتمعات  خا�شة  م�شاعدات  منح 
ال��ب��ل��دان غري  م��ن  امل�شلمة يف ثالثة 
ب�شكل  تخ�شي�شها  �شيتم  الأع�����ش��اء 
املدر�شية  امل��راف��ق  لتو�شيع  اأ���ش��ا���ش��ي 
اجليد  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت����وف����ري  وت����ع����زي����ز 
ومهارات ال�شباب من خالل التدريب 
حت�شني  اإىل  ي���ه���دف  ال�����ذي  ال��ف��ن��ي 
اندماجهم القت�شادي والجتماعي.

متويالت  اإجــمــايل  بلغ  كــم  �ــس- 
البنك يف البلدان االأع�شاء حتى 
العام  من  االأول  الن�شف  نهاية 

اجلاري؟.
بلغ اإجمايل حجم عمليات جمموعة 
البنك الإ�شالمي للتنمية منذ بداية 
يونيو   30 وحتى  عملياتها  مبا�شرة 
165.630.5 مليار  2022 مبلغ 
امل�شاريع  ل��ت��م��وي��ل  اأم���ري���ك���ي،  دولر 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  الإمن���ائ���ي���ة 
الأع�شاء  ال��ب��ل��دان  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ول�������ش���ال���ح امل��ج��ت��م��ع��ات امل�����ش��ل��م��ة يف 
ال��ب��ل��دان غ��ري الأع�����ش��اء اإ���ش��اف��ة اإىل 

متويل عمليات التجارة.
املوؤ�ش�شة  ق��ام��ت  ذل����ك،  ع��ل��ى  ع����الوة 
ال�شتثمار  ل���ت���اأم���ني  الإ����ش���الم���ي���ة 
وائ��ت��م��ان ال�������ش���ادرات، وه���ي ال����ذراع 
التاأميني ملجموعة البنك الإ�شالمي 
يقارب  م��ا  ع��ل��ى  ب��ال��ت��اأم��ني  للتنمية، 
من  اأم���ري���ك���ي  دولر  م��ل��ي��ار   83.3
ع��م��ل��ي��ات ال���ت���ج���ارة وال����ش���ت���ث���م���ار يف 
 48 عددها  البالغ  الأع�شاء  بلدانها 
حلوًل  املوؤ�ش�شة  ق��دم��ت  فقد  ب��ل��داً.. 
وخدمات تاأمينية متوافقة مع اأحكام 
من  للتخفيف  الإ�شالمية  ال�شريعة 

هو  ك��م��ا   ”28 “كوب  امل���ن���اخ  ت��غ��ري 
حا�شل حالياً مع اجلانب امل�شري يف 
موؤمتر تغري املناخ “كوب 27” الذي 

�شيعقد قريباً يف �شرم ال�شيخ.
الركيزة  الرقمنة  ت�شكل  �ــس- 
القطاعات..  ملختلف  االأ�شا�شية 
البنك  ا�شرتاتيجية  عن  فماذا 
هذا  يف  االأع�شاء  الــدول  لدعم 

التوجه؟.
بتحديث  ح����ال����ي����اً  ال����ب����ن����ك  ي�����ق�����وم 
اإ�شرتاتيجيته بغية مواءمة تدخالته 
للبلدان  املتنامية  الح��ت��ي��اج��ات  م��ع 
الأع�شاء، مولياً عناية كربى لتعزيز 

التعايف، وبناء القدرة على ال�شمود.
و���ش��ريك��ز ال��ب��ن��ك ع��ل��ى دع���م البلدان 
ال�شحية  نظمها  لتقوية  الأع�����ش��اء 
كما  وا�شتدامة،  �شموًل  اأك��ر  لتكون 
الفجوة  ���ش��د  يف  ل��الإ���ش��ه��ام  �شي�شعى 
ن�شف  ق��راب��ة  حرمت  التي  الرقمية 
الدرا�شة  موا�شلة  م��ن  طفل  مليار 
اإىل تعزيز  اإ���ش��اف��ة  اأث��ن��اء اجل��ائ��ح��ة، 
الأع�������ش���اء يف دعم  ال������دول  ق������درات 
الرقمنة يف �شتى املجالت القت�شادية 
واحلكومية.. وميكن للبنك اأن ي�شهم 
يف نقل خربة دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ال��رائ��دة وامل��ت��ق��دم��ة يف هذا 
املجال اإىل بقية الدول الأع�شاء عن 
لتبادل  املتميز  البنك  طريق برنامج 

املعارف واخلربات .
لتاأثريات  روؤيــتــكــم  هــي  مــا  �ــس- 
واالقت�شاد  الرقمي  االقت�شاد 
االقت�شاد  عــلــى  االفـــرتا�ـــشـــي 

احلقيقي؟.
الهائل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت��ق��دم  اأدى 
اندلع  اإىل  الأخ����رية  ال��ع��ق��ود  خ���الل 
ث����ورة ���ش��ن��اع��ي��ة راب���ع���ة ت��ع��ت��م��د على 
ال�شطناعي..  وال���ذك���اء  ال��رق��م��ن��ة 
وميكن تلخي�ش التاأثريات الرئي�شية 

الأعمال الزراعية لل�شباب والن�شاء.

�س- ت�شت�شيف االإمارات العربية 
املتحدة يف نوفمرب 2023 موؤمتر 
تغري املناخ “كوب 28”.. فما هي 
مالمح التعاون مع دولة االإمارات 

والقطاعات االأكرث ن�شاطًا؟.
يحر�ش البنك على مراعاة متطلبات 
وال���ش��ت��دام��ة يف  الأخ�����ش��ر  القت�شاد 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي مي��ول��ه��ا.. ويف هذا 
تكون  اأن  البنك  ي�شتهدف  ال�����ش��دد، 
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 2025 ع������ام  ب���ح���ل���ول  اجل������دي������دة 
�شرتاعي  اأن��ه��ا  اأي  ل��ل��م��ن��اخ،  م��راع��ي��ة 
املناخي  التغري  م��ع  التكيف  جانبي 
ال�شلبية..  اآث������اره  م���ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف 
اأطلقها  التي  الهامة  امل��ب��ادرات  وم��ن 
لتغري  الت�شدي  يف  لالإ�شهام  البنك 
متويلية  اأداة  اع��ت��م��اد  واآث�����اره  امل��ن��اخ 
تعرف  ال�شريعة  اأح��ك��ام  م��ع  ت��ت��واف��ق 
وذلك  “ال�شكوك اخل�شراء”،  با�شم 
حل�شد املوارد بهدف ت�شجيع تطوير 
التاأثري  تقليل  اأو  امل�شاريع اخل�شراء 
ال�شلبي للم�شاريع الإمنائية الأخرى 
على املناخ، اأو حتقيقاً لكال الهدفني.

ب��ن��ج��اح �شكوكاً  ال��ب��ن��ك  اأ����ش���در  وق���د 
اأ�شدر  كما   ،2019 عام  يف  خ�شراء 
ا�شتدامة )متويل ميزج بني  �شكوك 
امل�شاريع اخل�شراء والجتماعية( يف 
اإىل  الإ���ش��ارة  2021.. وجت���در  ع��ام 
ن  ميكرّ اخل�شراء  امل�شاريع  متويل  اأن 
امل�شاريع  م���ن  حم��ف��ظ��ة  اإي���ج���اد  م���ن 
ال�شكوك  من  املزيد  باإ�شدار  ت�شمح 
“دورة  اخل�������ش���راء، وه����و م���ا ي�����ش��ك��ل 

حميدة” يف هذا املجال.. 
البنك  يف  املخت�ش  الفريق  ويتعاون 
الإم�����ارات�����ي يف تقدمي  م���ع اجل���ان���ب 
موؤمتر  لنجاح  ال��الزم  الفني  الدعم 

البنك  ــة  ــوع ــم جم ــا  ــه ــذت ــخ ات
لال�شتجابة  للتنمية  االإ�شالمي 
لبلدانها  امللحة  لالحتياجات 

االأع�شاء يف هذا ال�شدد؟.
ل يزال الأمن الغذائي ميثل حتدياً 
البلدان  غ��ال��ب��ي��ة  ي���واج���ه  رئ��ي�����ش��ي��اً 
الأع�شاء يف البنك، ل �شيما البلدان 
تعاين  ال��ت��ي  املنخف�ش  ال��دخ��ل  ذات 
تتمتع  ل  والتي  الغذائي  العجز  من 
على  وتعتمد  جيدة  اإم���داد  ب�شال�شل 
الرتفاع  اأن  م��و���ش��ح��ا  ال���������واردات.. 
الغذائية  ال�����ش��ل��ع  اأ���ش��ع��ار  يف  الأخ����ري 
�شرق  الأزم�������ة يف  ت���داع���ي���ات  ب�����ش��ب��ب 
اجلفاف  م��وج��ة  ج��ان��ب  اإىل  اأوروب������ا 
اأفريقيا،  �شرق  ي�شهدها  التي  احلادة 
الب�شر  اإىل تعري�ش ماليني  اأديا  قد 

خلطر املجاعة.
اأقرت  ال��ت��ح��دي��ات،  ل��ه��ذه  وا�شتجابة 
للتنمية  الإ�شالمي  البنك  جمموعة 
�شاماًل  ب��رن��اجم��اً   2022 يوليو  يف 
بقيمة  الغذائي  لالأمن  لال�شتجابة 
اأم���ري���ك���ي،  دولر  م���ل���ي���ار   10.54
لدعم البلدان الأع�شاء ملعاجلة اأزمة 
الغذاء.. كما عملت جمموعة البنك 
ع��ل��ى زي�����ادة ج��ه��وده��ا ال���رام���ي���ة اإىل 
اأع�شائها  ق���درة  تعزيز  يف  امل�شاهمة 
ال�شدمات  اأم��������ام  ال�������ش���م���ود  ع���ل���ى 
الغذائي  الأم��ن  الناجتة عن م�شاكل 

يف امل�شتقبل.
جمموعة  �شرتكز  ال�����ش��دد،  ه��ذا  ويف 
ال���زراع���ة الذكية  ال��ب��ن��ك ع��ل��ى دع���م 
م���ن���اخ���ي���اً ال����ت����ي ت����ع����زز الإن���ت���اج���ي���ة 
وحت�شني  الغذائي،  والأمن  الزراعية 
الغذائية  الح��ت��ي��اط��ي��ة  امل���خ���زون���ات 
الأع�شاء،  بلداننا  يف  ال�شرتاتيجية 
املزارعني  ���ش��غ��ار  و����ش���ول  وحت�����ش��ني 
اإىل الأ�شواق، وال�شتثمار يف الزراعة 
ريادة  ل��دع��م  ال�شلع  قيمة  و�شال�شل 

اإت��اح��ة ه��ذه الفر�شة  الإم����ارات على 
البنك  جم���م���وع���ة  ع�����ن  ل���ل���ح���دي���ث 
وعن  ون�شاطاتها  للتنمية  الإ�شالمي 
ق�����ش��اي��ا ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ح��دي��ات التي 
منوها  الأع�����ش��اء..  بلداننا  تواجهها 
بالعالقة املتميزة التي تربط البنك 
الإمارات  بدولة  للتنمية  الإ�شالمي 
العربية املتحدة اأحد البلدان املوؤ�ش�شة 
للبنك ومن امل�شاهمني الرئي�شيني يف 
راأ���ش��م��ال��ه وال��ت��ي م��ا فتئت ت��ق��دم له 

الدعم وامل�شاندة على مدار �شنوات.
وفيما يلي ن�ش احلوار :

اآلــيــات دعــم الــدول  �ــس- ما هي 
التحديات  ملواجهة  االأعــ�ــشــاء 

االقت�شادية احلالية؟ .
ي�شكل دعم جهود التنمية الجتماعية 
الأع�شاء  ال��ب��ل��دان  يف  والق��ت�����ش��ادي��ة 
وتتمحور  ل��ل��ب��ن��ك  ال��رئ��ي�����ش��ة  امل��ه��م��ة 

حوله اأهدافه ال�شرتاتيجية.
وقد جت�شد ذلك يف متويل عدد كبري 
امل�����ش��اري��ع يف ق��ط��اع��ات خمتلفة،  م��ن 
ال�شحية  وال���رع���اي���ة  ال���زراع���ة  م��ث��ل 
والتعليم والنقل والطاقة وال�شناعة 
والتعدين والتنمية احل�شرية واملياه 
وتكنولوجيا  ال�����ش��ح��ي  وال�������ش���رف 
والرقمنة  والت�������ش���الت  امل��ع��ل��وم��ات 
واملالية.. كما غطت متويالت البنك 
خ���الل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة جمالت 
وال�شباب،  امل��راأة  عديدة، مثل متكني 
وت��غ��ري امل��ن��اخ، ودع���م امل��ن��ظ��م��ات غري 
احلكومية واملجتمع املدين، وت�شهيل 
امل��ع��ارف واخل���ربات والتعاون  ت��ب��ادل 
الإق����ل����ي����م����ي، وت�������ش���ج���ي���ع الن����دم����اج 

القت�شادي بني البلدان الأع�شاء.
كوفيد  جــائــحــة  اأثــبــتــت  �ـــس- 
ــــا احلاجة  اأوروب �ــشــرق  واأزمــــة 
امللحة اإىل توفري االأمن الغذائي 
التي  االإجــــــراءات  هــي  فــمــا   ..

كلمتني  يف  احلقيقي  القت�شاد  على 
الت�شارع والرتباك املوؤقت.. فالبتكار 
��ا هائلة  ع ال��ن��م��و وي��خ��ل��ق ف��ر���شً ي�����ش��رِّ
وج��ه اخل�شو�ش،  اخل��دم��ات على  يف 
م����ع ق��ي��م��ة م�����ش��اف��ة ع���ال���ي���ة. ومن 
ناحية اأخرى، فاإن �شرعة البتكارات 
العمل  �شوق  اإع��ادة هيكلة  اإىل  ت��وؤدي 
امللحة  ب�����ش��ب��ب احل���اج���ة  واأول���وي���ات���ه 
الب�شري  امل��ال  راأ���ش  وتاأهيل  لتدريب 
من  ُي�شتجد  م��ا  ل��ي��واك��ب  والتنظيم 
الذي  التحدي  ف��اإن  وعليه،  ابتكار.. 
بناء  ه��و  ال�شيا�شات  �شانعي  ي��واج��ه 
القدرات يف القطاع العام، مع �شمان 
ال�����ش��وق و���ش��م��ول��ه��ا.. وتتمثل  ك��ف��اءة 
الأع�شاء  ال������دول  دع����م  يف  روؤي���ت���ن���ا 
وتخفيف  ال����ف����ر�����ش  ت�������ش���خ���ري  يف 

ال�شطرابات.
االأخــري,  اجتماعه  خــالل  �ــس- 
ـــ�ـــس املـــديـــريـــن  وافــــــــق جمـــل
االإ�شالمي  للبنك  التنفيذيني 
للتنمية على تقدمي 1.12 مليار 
دوالر مل�شاريع تنموية يف بلدانه 
تلك  طبيعة  هي  ما  االأع�شاء.. 

امل�شاريع؟.
املديرين  جم��ل�����ش  واف�����ق  ب��ال��ف��ع��ل، 
ع���ل���ى متويل  ل��ل��ب��ن��ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
بقيمة  الإمن��ائ��ي��ة  امل�شاريع  م��ن  ع��دد 
مليار   1.12 اىل  ت�����ش��ل  اإج��م��ال��ي��ة 
من  ال���ع���دي���د  ت��غ��ط��ي  وه�����ي  دولر. 
وم�شاريع  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال���ق���ط���اع���ات 
الأمن  ت�شمل  ال��ت��ي  التحتية  البنية 
الغذائي، وال�شحة، والنقل، والطاقة، 
والتعليم،  احل�������ش���ري���ة،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
واملياه وال�شرف ال�شحي. ومن �شاأن 
احلياة  ج��ودة  حت�شني  امل�شاريع  تلك 
امل�شتهدفة  البلدان الأع�شاء  ل�شعوب 
فيها..  الق���ت�������ش���ادي  ال��ن��م��و  ودع�����م 
تخ�شي�ش  على  املجل�ش  وافق  كذلك 
حزم م�شاعدات بقيمة 1.79 مليون 
دولر لتمويل م�شاريع اأخرى ت�شمل 
ال�������ش���وق يف  اإىل  ال���و����ش���ول  ت��ي�����ش��ري 
ال��ي��م��ن.. اأي�����ش��ا مت��ت امل��واف��ق��ة على 
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األف ح�ساب جديد للم�ستثمرين يف �سوق دبي املايل خالل 9 اأ�سهر  39.2
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شافت �شركات الو�شاطة يف �شوق دبي املايل 39 األفا و 245 
من  الأوىل  اأ�شهر  الت�شعة  خالل  للم�شتثمرين  جديدا  ح�شابا 
الإعالن  منذ  ال�شوق  ي�شهده  كبري  زخ��م  و�شط  اجل��اري  العام 
عن اإدراج 10 �شركات حكومية و�شبه حكومية �شملت “ديوا” 
اأ�شهم يف  وهو ما  و”�شالك”  و”تعاونية الحتاد”  و”تيكوم” 

تعزيز جاذبية ال�شوق وجذب �شرائح جديدة من امل�شتثمرين.
و�شجل عدد احل�شابات اجلديدة يف �شوق دبي املايل منواً كبرياً 
من  الأويل  اأ�شهر  الت�شعة  %397.5خالل  جت��اوزت  بن�شبة 

العام اجلاري مقارنة ب� 7887ح�شابا جديدا يف الت�شعة اأ�شهر 
الأويل من العام املا�شي 2021.

ال�شركات  اأ���ش��اف��ت  امل����ايل،  دب���ي  ���ش��وق  ب��ي��ان��ات  اإىل  وا���ش��ت��ن��اداً 
16210 ح�شاباً جديداً يف �شبتمرب املا�شي، و2484 ح�شاباً 
جديداً يف اأغ�شط�ش، و2348 ح�شاباً يف يوليو 2850 ح�شابا 
يف يونيو، و2468 ح�شابا يف مايو، و4258 ح�شابا يف اأبريل، 
و4401 ح�شاب يف مار�ش و3231 ح�شابا يف فرباير، و995 

ح�شابا يف يناير.
املالية”  ل��الأوراق  الوطني  دبي  “الإمارات  �شركة  وا�شتحوذت 
علي الن�شيب الأكرب من ح�شابات امل�شتثمرين اجلديدة خالل 

9 اأ�شهر بواقع 11.984 األف ح�شاب، ثم “بي ات�ش ام كابيتال 
للخدمات املالية” بواقع 4570 ح�شاب، ثم “امل�شرق لالأوراق 
املالية  املالية” 3939 ح�شاب، واأبوظبي الإ�شالمي لالأوراق 
 3086 املالية”  ل��الأوراق  و”الدولية  3755 ح�شاباً،  بواقع 
ح�شاباً واأبوظبي التجاري لالأوراق املالية 1842ح�شاباً، يليه 

“دبي الإ�شالمي للخدمات املالية” 1290 ح�شاباً.
 26 امل���ايل، وع��دده��ا  دب��ي  ���ش��وق  الو�شاطة يف  ون��ف��ذت �شركات 
�شركة، اأكر من 1.873 مليون �شفقة خالل الت�شعة اأ�شهر 
الأوىل من العام اجلاري، على عدد 51.9 مليار �شهم، بقيمة 

126.3 مليار درهم.
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املال والأعمال

�سوق دبي املايل ُيخطط لعتماد منهجية جديدة ملوؤ�سراته خالل الربع الأخري من 2022
التي يوفرها، وذلك من خالل التطوير امل�شتمر خلدماته وفق اأف�شل 
املمار�شات العاملية. وتتمثل اأبرز التعديالت والإ�شافات املُرتقبة ملنهجية 
اإعداد املوؤ�شرات يف النزول باحلد الأق�شى لوزن اأي �شركة مدرجة �شمن 
عينة املوؤ�شر اإىل %10 فقط بدًل من %20 مبا ُي�شهم يف احلد من 
تاأثري عدد قليل من ال�شركات على املوؤ�شر، احت�شاب املوؤ�شر على اأ�شا�ش 
القيمة ال�شوقية لالأ�شهم الفعلية املتاحة للتداول احُلر، واإعادة موازنة 
املوؤ�شر ب�شورة ربع �شنوية، بدًل من املراجعة ن�شف ال�شنوية، وذلك من 
املوؤ�شر  منهجية  على  الإ���ش��راف  تتوىل  م�شتقلة  خُمت�شة  جلنة  خ��الل 

والتعديالت امل�شتقبلية.
وفقاً  ال�����ش��وق  ق��ط��اع��ات  اع��ت��م��اد  اأي�����ش��اً  امل��وؤ���ش��ر  تطوير  عملية  وت�شمل 
املوؤ�ش�شات  تتبعه  ال��ذي   »GICS« للقطاعات  العاملي  الت�شنيف  ملعيار 

يف اإطار اخلطة ال�شرتاتيجية لتطوير الأ�شواق املالية يف دبي. وي�شعدنا 
اختيار �شركة “ا�ش & بي داو جونز اندي�شيز”، �شركة املوؤ�شرات الرائدة 
عاملياً، للقيام بدور وكيل احت�شاب املوؤ�شر، مبا يوفر لقاعدتنا املتنامية 
وداعمة  وموثوقة  �شفافة  موؤ�شرات  والعامليني  املحليني  املتعاملني  من 

لالأن�شطة ال�شتثمارية يف �شوق دبي املايل.«
وكيل  ب�شفتها  اندي�شيز”،  ج��ون��ز  داو  ب��ي   & “ا�ش  ���ش��رك��ة  و���ش��ُت��ق��دم 
احت�شاب املوؤ�شر، ب�شورة منتظمة الدعم الفني لعملية املراجعة املرحلية 
لحت�شاب املوؤ�شر العام واملوؤ�شرات القطاعية وموؤ�شر ال�شريعة بناًء على 
داو  بي  و“ا�ش&  امل��ايل  دبي  �شوق  بني  التفاق  وُي�شهم  املوؤ�شر.  قواعد 
جونز اندي�شيز” اأي�شاً يف تهيئة املجال لإطالق املزيد من املنتجات ذات 

ال�شلة باملوؤ�شرات ُم�شتقباًل.

•• دبي-وام:

ملوؤ�شراته  اعتماد منهجية جديدة  اعتزامه  ام�ش  املايل  دبي  �شوق  اأعلن 
خالل الربع الأخري من العام 2022 على اأن تتوىل �شركة “ا�ش & بي 

داو جونز اندي�شيز” مهمة “وكيل احت�شاب املوؤ�شر«.
ذلك:  يف  مبا  ال�شوق  موؤ�شرات  خمتلف  اجلديدة  املنهجية  و�شتت�شمن 
القطاعية،  واملوؤ�شرات  ال�شريعة  وموؤ�شر  املايل  دبي  ل�شوق  العام  املوؤ�شر 
الأمر الذي �شيوفر للُمتعاملني موؤ�شرات عاملية امل�شتوى ي�شُهل تداولها 

وال�شتثمار وفقاً لها.
بتلبية  الرا�شخ  امل��ايل  دبي  �شوق  التزام  اجلوهري  التطور  هذا  ويعك�ش 
ال�شتثمارية  الفر�ش  اإزاء  امل�شتثمرين  فئات  كافة  من  املتزايد  الطلب 

ال�شبعة  العاملية، وعليه ف�شتكون قطاعات �شوق دبي املايل  ال�شتثمارية 
واملرافق  والعقارات،  وال�شناعة،  املالية،  اخلدمات  التايل:  النحو  على 

العامة، وخدمات الت�شالت، واملواد الأ�شا�شية، وال�شلع ال�شتهالكية.
وقد دعا �شوق دبي املايل كافة املتعاملني اإىل اإبداء الراأي ب�شاأن املنهجية 
اجلديدة ملوؤ�شراته وذلك من خالل الطالع على مالحمها الرئي�شية 
عرب موقعه األإلكرتوين خالل فرتة الت�شاور التي تنتهي يف 17 اأكتوبر 
واإطالق  النهائية  �شيغتها  يف  املنهجية  تلك  لعتماد  متهيداً   ،2022

املوؤ�شرات وفقاً لذلك خالل الربع الأخري من العام 2022.
دبي:  ونا�شداك  املايل  دبي  ل�شوق  التنفيذي  الرئي�ش  وقال حامد علي، 
“تعك�ش هذه اخلطوة التطويرية ملنهجية وت�شنيفات موؤ�شرات ال�شوق 
مبا يواكب اأف�شل املمار�شات العاملية التزامنا مبوا�شلة تطوير خدماتنا 

على هام�س امللتقى االقت�شادي امل�شري الكويتي

اقت�سادية قناة ال�سوي�ش توقع عقًدا مع اأجيليتي الكويتية لتطوير اخلدمات والأعمال اجلمركية

حتت �شعار اإعادة تعريف االقت�شادات.. نحو م�شتقبل اإقت�شادي اأف�شل

منتدى ال�سارقة لال�ستثمار ينطلق 8 فرباير املقبل

ة بنك راأ�ش اخليمة الوطني ين�سّم اإىل من�سّ
 ُبنـى لتعزيــز املدفوعــات العابـرة للحــدود

امية اإىل دعم التجارة الإقليمية عرب احلدود.. فنحن  الررّ
البنية  ز  ت��ع��زرّ اإ�شرتاتيجية  م��ب��ادرات  ب��اإط��الق  ملتزمون 
ز  يركرّ بنًكا  وب�شفتنا  املنطقة..  يف  للمدفوعات  التحتية 
على العمالء يف دولة الإمارات، ندرك اأهمية توفري حلول 
الإعالن  ه��ذا  يتما�شى  كما  لهم..  ومريحة  �شريعة  دف��ع 
ذكاًء  اأك��ر  م�شرفية  حلول  يف  بال�شتثمار  التزامنا  م��ع 
وا�شتخدام التكنولوجيا لت�شهيل و�شول مزيد من العمالء 
املنا�شبة  بهذه  ون��ودرّ  كانوا.  اأينما  خدماتنا  جمموعة  اإىل 
ة “ُبنى” على تعاونه  ه بال�شكر اإىل فريق عمل من�شرّ التوجرّ
ال�شتثنائي الذي �شاهم يف �شرعة تنفيذ هذه العملية«. من 
جهته، قال مهدي مانع، الرئي�ش التنفيذي ملن�شة “ بنى 
“ للمدفوعات العربية: “ ي�شعدنا اأن نرحب ببنك راأ�ش 
بان�شمامه  ونتطلع   ، ُبنى  يف  كم�شارك  الوطني  اخليمة 
عرب  املدفوعات  م�شتوى  لتح�شني  الفر�ش  ا�شتثمار  اإىل 
مع  يتوافق  مب��ا  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية  بالعمالت  احل���دود 
ذلك  ويعد  الدولية،  املمار�شات  واأف�شل  العاملية  املعايري 
خطوة هامة لتحقيق روؤيتنا لتمكني القت�شادات وتعزيز 
اأتوجه   ، املنا�شبة  بهذه  و  العربي..  العامل  داخل  التكامل 
املركزي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  م�شرف  اإىل  بال�شكر 
على دعمه ورعايته امل�شتمرين ملن�شة “ُبنى«. تعترب هذه 
�شيطلقها  اأخرى  مبادرات  �شل�شلة  �شمن  الأوىل  اخلطوة 
البنك بهدف تعزيز قدراته يف جمال املدفوعات الدولية. 
وباتت  ك��ب��رية  ب�شرعة  “بنى”  ة  من�شرّ �شبكة  من��ت  حيث 

ت�شمل اأكر من 84 بنًكا م�شارًكا.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اإىل  ان�شمامه  اأم�����ش  ال��وط��ن��ي،  راأ����ش اخليمة  بنك  اأع��ل��ن 
من�شة “ُبنى” للمدفوعات التابعة ل�شندوق النقد العربي 
ينتهجها  التي  الرقمي  ل  التحورّ ا�شرتاتيجية  متا�شيا مع 
تتيح  زة  م��ع��زرّ مدفوعات  خدمة  ة  مبن�شرّ العمالء  لتزويد 
اإر�شال الأموال عرب احلدود مبختلف العمالت وت�شلمها 

بكلرّ اأمان.
ة “ُبنى” اإمكانيرّة ت�شوية املدفوعات بالعمالت  تتيح من�شرّ
العربية والدولية الرئي�شية، للبنوك التجارية واملركزية 
ر  وتوفرّ وال��ع��امل..  املنطقة  يف  الأخ��رى  املالية  واملوؤ�ش�شات 
ة مركزية اآمنة وخالية من  خدمات اآنيرّة من خالل من�شرّ
ن بنك راأ�ش اخليمة الوطني، بان�شمامه  املخاطر. و�شيتمكرّ
ة “ُبنى”، من ال�شتفادة من الت�شوية الإجمالية  اإىل من�شرّ
دفع  ط��رق  لعمالئه  ليتيح  الأجنبية  للتحويالت  ��ة  الآن��يرّ

الة و�شهلة وخالية من املخاطر. فعرّ
��ل ال��ه��دف ال��رئ��ي�����ش��يرّ م��ن وراء ه���ذه اخل��ط��وة يف  وي��ت��م��ثرّ
عمالئه  خلدمة  املن�شة  اإمكانيات  كامل  م��ن  ال�شتفادة 
قطاع  تعزيز  يف  ال�شراكة  ه��ذه  و�شت�شهم  اأف�شل..  ب�شكل 
ت�شوية امل��دف��وع��ات ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود يف دول���ة الإم����ارات 

وتوفري بنية حتتية متينة للمدفوعات.
وقال رحيل اأحمد، الرئي�ش التنفيذي لبنك راأ�ش اخليمة 
الوطني: “يعدرّ الن�شمام اإىل من�شة “ُبنى” للمدفوعات 
الوطني  اخليمة  راأ���ش  بنك  اإط��ار خطة  يف  خطوة مهمة 

•• القاهرة- الفجر: 

لقناة  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شوي�ش يف بيان �شحفي، اأم�ش، توقيع 
الكويتية  اأجيليتي  �شركة  مع  اتفاقية 
ب�شاأن تطوير وت�شغيل مراكز اخلدمات 
يف  اجلمركية  والأع���م���ال  اللوج�شتية 
هام�ش  على  التوقيع  وج���اء  املنطقة، 
الكويتي،  امل�شري  القت�شادي  امللتقى 
امل��ن��ع��ق��د ام�����ش ب��ال��ق��اه��رة. وق����د وقع 
ال��ع��ق��د ك���اًل م���ن ال�����ش��ي��د ول��ي��د جمال 
القت�شادية  املنطقة  رئ��ي�����ش  ال��دي��ن، 
لقناة ال�شوي�ش، وال�شيد طارق �شلطان، 
نائب رئي�ش �شركة اأجيليتي، ومبوجب 
هذا العقد، تعمل اأجيليتي مع املنطقة 
روؤيتها  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى   الق���ت�������ش���ادي���ة 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة خ��ا���ش��ة يف جم���الت 
اللوج�شتية  والأن�������ش���ط���ة  اخل����دم����ات 
خالل  م��ن  ال�شناعية  امل��ن��اط��ق  ودع���م 
للهيئة  ولوج�شتي  تقني  ذراع  تاأ�شي�ش 
اجلمركي  ال��ن��ظ��ام  اإدارة  يف  ي�����ش��اه��م 
النظم  ميكنة  طريق  عن  بها  اخلا�ش 
ال���دوائ���ر اجلمركية  داخ���ل  والأع���م���ال 
املعلوماتي  والربط  باملنطقة  اخلا�شة 

م���رت مربع  األ�����ف   25 م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
لكال املنطقتني، ليدخال حيز التنفيذ 
يف ال��ن�����ش��ف ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام املقبل 
قال  ال��ع��ق��د،  ت��وق��ي��ع  وع��ق��ب   .2023
ال�����ش��ي��د ول��ي��د ج��م��ال ال���دي���ن، رئي�ش 

املنطقة القت�شادية لقناة ال�شوي�ش: 
»اأن ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د ام�����ش م���ع واح���دة 
املجال،  ه��ذا  ال��رائ��دة يف  ال�شركات  من 
اجلمركي  اللوجي�شتي  املركز  لت�شغيل 
الهيئة  ا�شتكمال  اإط��ار  يف  ياأتي  املطور 
خطتها  ����ش���م���ن  ال���ت���م���ك���ني  مل����رح����ل����ة 
 2025-2020 ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
واللوائح  الأن��ظ��م��ة  لكافة  وا�شتكماًل 
باملنطقة،  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
قادر  ا�شتثماري  مناخ  خلق  عن  ف�شاًل 
متكامل  اق��ت�����ش��ادي  من��و  حتقيق  على 
وم�شتدام، مما ي�شاهم يف توفري الكثري 
العقد  ه��ذا  اأن  كما  العمل،  فر�ش  من 
الرقابة  اإح���ك���ام  م��ن  ال��ه��ي��ئ��ة  �شيمكن 
ال�شلع  ت���داول  ح��رك��ة  على  اجلمركية 
القت�شادية  املنطقة  داخ��ل  والب�شائع 
الإج����راءات اخلا�شة  ت�شهيل  ث��م  وم��ن 
وبالتعاون  عنها،  اجلمركي  ب��الإف��راج 

مع م�شروع نافذة .

ال�����ش��ن��اع��ي��ة ب��ال�����ش��خ��ن��ة وم���رك���ز اآخ���ر 
مب�����ش��اح��ة 100 األ����ف م���رت م��رب��ع يف 
 60 �شرق بور�شعيد ،با�شتثمارات تبلغ 
يف  العمل  ي��ب��داأ  اأن  على  دولر  مليون 
باملنطقتني  للم�شروع  الأوىل  املرحلة 

وكذلك  املنطقة،  مل�شتثمري  وال����وارد 
اجلمركية  الإج�������راءات  دل��ي��ل  م��ي��ك��ن��ة 
خالل  من  باملنطقة،  اخلا�شة  للنظم 
م�شاحة  على  لوجي�شتي  مركز  اإن�شاء 
املنطقة  يف  م���رب���ع  م���رت  األ�����ف   100

بني اجلهات احلكومية املعنية باأعمال 
الآليات  وا�شتخدام  ال�شحنات  فح�ش 
النظام  تتنا�شب مع  التي  الإلكرتونية 
ت�شهيل  ب��غ��ر���ش  اجل���دي���د  اجل��م��رك��ي 
ال�شادر  ع��م��ل��ي��ات  وت�����ش��ري��ع  ال��ت��ج��ارة 

والدوليني،  والإقليميني  املحليني 
ال���ت���ي ت���ت���ن���اول ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة بني 
امل�شتثمر الأجنبي واأ�شواق املنطقة، 
بالإ�شافة اإىل تعزيز ال�شراكة بني 

اأ�شحاب امل�شلحة.

•• ال�شارقة-الفجر:

لال�شتثمار  ال�شارقة  مكتب  اأع��ل��ن 
يف  “ا�شتثمر  امل��ب��ا���ش��ر  الأج���ن���ب���ي 
الن�شخة  ت���ن���ظ���ي���م  ال�شارقة” 
ف��ع��ال��ي��ات منتدى  م���ن  ال�����ش��اد���ش��ة 
و9   8 يومي  لال�شتثمار  ال�شارقة 
 2023 املقبل  ال��ع��ام  ف��رباي��ر م��ن 
للمنا�شبات  اجل����واه����ر  م���رك���ز  يف 
من  نخبة  مب�شاركة  وامل���وؤمت���رات، 
امل�شوؤولني  وك���ب���ار  ال���ق���رار  ���ش��ن��اع 
احل�����ك�����وم�����ي�����ني وال����ت����ن����ف����ي����ذي����ني 
وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج������ال الأع���م���ال 

%8 عن عام  بن�شبة منو  رخ�شة، 
 6831 اإ���ش��دار  و�شملت   ،2020
و299  األفاً  و54  جديدة  رخ�شة 
منتدى  اأن  يذكر  جم��ددة.  رخ�شة 
انطلق  ال��ذي  لال�شتثمار  ال�شارقة 

يف العام 2015 ي�شلط ال�شوء على 
القت�شاد  ي�شهدها  التي  املتغريات 
العناوين  من  �شل�شلة  عرب  العاملي 
والق�شايا التي يطرحها مب�شاركة 
القت�شاديني  اخل���رباء  م��ن  نخبة 

املنتدى  وي���رف���ع  وع���امل���ي���اً.  حم��ل��ي��اً 
تعريف  “اإعادة  ���ش��ع��ار  ال��ع��ام  ه���ذا 
م�شتقبل  ن���ح���و  الق����ت���������ش����ادات.. 
اأهمية  موؤكداً  اأف�شل”،  اإقت�شادي 
عامل  يف  ال�شائدة  املفاهيم  تغيري 
الأعمال اليوم لتغدو اأكر اإنتاجية 
توجهات  م����ع  ان����دم����اج����اً  واأك�������ر 
ال�شتدامة  على  القائمة  امل�شتقبل 
الب�شري،  ب��ال��ع��ن�����ش��ر  واله���ت���م���ام 
امل����ت����غ����ريات  ظ�����ل  يف  خ�������ش���و����ش���اً 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي م��ر ب��ه��ا العامل 
يف ال�شنوات الأخ��رية، مع الرتكيز 
الأك�����ر حيوية  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى 
والتعليم،  وال�شحة  ال��زراع��ة  مثل 
التقنيات  ب��اأح��دث  دجمها  واأهمية 
م�شتويات  اإىل  ن��ق��ل��ه��ا  ي��ك��ف��ل  مب���ا 

اأف�شل والرتقاء مبخرجاتها.
ا�شتك�شاف  اإىل  امل��ن��ت��دى  وي��ت��ط��ل��ع 

امل��ن��ت��دى يف هذا  “يركز  واأ����ش���اف: 
تعريف  )اإع���ادة  مفهوم  على  العام 
الق���ت�������ش���ادات(، وم����ا ي��ح��م��ل��ه من 
اإيجابيات ل ح�شر لها على التنمية 
يف خمتلف املجتمعات، فمن خالل 
اإع�������ادة ت��ع��ري��ف الق���ت�������ش���اد نحن 
ب�شكل  عملنا  تعريف طريقة  نعيد 
واأقل  اأك��ر فاعلية  ج��ذري، لتكون 
واأكر  بالبيئة  رف��ق��اً  واأك���ر  كلفة 
اهتماماً باملجتمع، واملح�شلة مزيد 
القت�شادي  والتطور  التقدم  من 

امل�شتدام«.
ال�شارقة  “ا�شتطاع منتدى  وتابع: 
العام  يف  انعقاده  منذ  لال�شتثمار 
على  التاأكيد  م���رة،  لأول   2015
ما تتمتع به ال�شارقة من مقومات 
فريدة جلذب الأعمال، ومتكن من 
ال�شتثمار  بو�شلة  ت��وج��ي��ه  اإع����ادة 

ال��ف��ر���ش ال��ك��ام��ن��ة يف ع���امل ري���ادة 
التوجهات  واأح���������دث  الأع������م������ال، 
النمو  القطاع، وفر�ش  القائمة يف 
ال�����ش��ارق��ة ملختلف  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
النا�شئة  ل�شيما  ال�شركات،  اأن���واع 
وال�����ش��غ��رية. وق���ال حم��م��د جمعة 
امل�����ش��رخ، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملكتب 
الأجنبي  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال�������ش���ارق���ة 
ال�شارقة”:  يف  “ا�شتثمر  املبا�شر 
“على مدار خم�شة اأعوام، ا�شتطاع 
ال�����ش��وء على  ي�����ش��ل��ط  اأن  امل��ن��ت��دى 
عامل  يف  اأه��م��ي��ة  الأك����ر  الق�شايا 
يعيد  واأن  والأع���م���ال،  ال���ش��ت��ث��م��ار 
ت�شور الأحداث واملتغريات العاملية 
اأبعاد  وع����رب  ���ش��ام��ل  م��ن��ظ��ور  م���ن 
من  جمموعة  مب�شاركة  متكاملة، 
امل�شتثمرين  وكبار  اأف�شل اخلرباء 

يف املنطقة والعامل«.

ق��ط��اع��ات حيوية  نحو  الإم����ارة  يف 
و���ش��ن��اع��ات م��ت��ق��دم��ة، ومت��ك��ن من 
عرب  اأ�شفر  اإيجابي  تاأثري  اإح���داث 
من  للعمل  ال�شركات  مئات  ج��ذب 
الإم��ارة وفيها، ونتطلع ل�شتكمال 
ه��ذا ال���دور خ��الل دورة ه��ذا العام 

ويف الدورات الالحقة«.
يف  جنحت  ال�����ش��ارق��ة  اأن  اإىل  ي�شار 
متوازن  اق��ت�����ش��ادي  اأداء  حت��ق��ي��ق 
من   ،2021 ال��ع��ام  يف  وم�����ش��ت��دام 
خالل تقدمي العديد من املحفزات 
التنمية يف  ا�شتمرارية  التي عززت 
متانة  وزادت  امل���ج���الت،  خم��ت��ل��ف 
القطاعات القت�شادية وال�شناعية 
فيها، ووفقاً لبيانات دائرة التنمية 
القت�شادية، و�شل اإجمايل رخ�ش 
الأع����م����ال ال�������ش���ادرة وامل����ج����ددة يف 
الإمارة العام املا�شي اإىل 61130 

عقدت اجتماعًا تن�شيقيًا لتن�شيق اجلهود امل�شرتكة

غرفة دبي تبحث مع جمموعة عمل اأ�سحاب معار�ش ال�سيارات امل�ستعملة فر�ش وحتديات القطاع 
•• دبي-الفجر:

يف اإطار جهود تعزيز �شراكة القطاعني العام واخلا�ش، بحثت غرفة جتارة دبي 
موؤخراً التحديات والفر�ش يف �شوق ال�شيارات امل�شتعملة، وذلك خالل اجتماعها 

مع جمموعة عمل اأ�شحاب معار�ش ال�شيارات امل�شتعملة يف مقر الغرفة.
يف  الأع��م��ال  عالقات  اإدارة  مدير  �شليمان،  بن  خالد  حممد  الجتماع  وح�شر 
معار�ش  اأ�شحاب  عمل  جمموعة  رئي�ش  الكتبي،  بالرقاد  و�شعيد  دب��ي،  غ��رف 
العمل  جمموعة  اإدارة  جمل�ش  اأع�شاء  من  عدد  يرافقهما  امل�شتعملة  ال�شيارات 
وموظفي غرفة جتارة دبي. وجاء الجتماع لالطالع عن كثب على التحديات 
والهواج�ش التي يواجهها اأ�شحاب معار�ش ال�شيارات امل�شتعملة، وكيفية توحيد 
خدمة  على  وقدرته  القطاع  تناف�شية  تعزيز  مبتكرة  بحلول  للخروج  اجلهود 
وتعزيز  القطاع  دعم  فر�ش  اجلانبان  وبحث  عالية.  بكفاءة  العمالء  متطلبات 
الأولويات  امل�شرتكة وحتديد  وتن�شيق اجلهود  القت�شادي،  النمو  م�شاهمته يف 
اأن الجتماع �شلط ال�شوء على عدد  اإىل  للفرتة امل�شتقبلية. واأ�شار بن �شليمان 
النمو  مواكبة  واأهمية  امل�شتعملة،  ال�شيارات  �شوق  ت�شهدها  التي  املتغريات  من 
يخدم  مبا  املعوقات  تذليل  على  والعمل  امل�شتعملة،  ال�شيارات  على  الطلب  يف 
و�شدد  امل�شتعملة.  ال�شيارات  قطاع  بتناف�شية  ويرتقي  اخلا�ش،  القطاع  م�شالح 

مدير اإدارة عالقات الأعمال يف غرفة جتارة دبي على اأولوية توفري بيئة عمل 
حمفزة لنمو الأعمال للقطاع اخلا�ش، واحلر�ش على لعب دور فعال يف تعزيز 
التوا�شل وال�شراكة واحلوار بني القطاعني العام واخلا�ش خ�شو�شاً مبا يتعلق 

بالت�شريعات واملبادرات واخلدمات.
ن�شبته  م��ا  ���ش��راء  يتم  ف��اإن��ه  �شوليفان”،  اأن��د  “فرو�شت  اأجرتها  درا���ش��ة  وح�شب 
3.5 �شيارة م�شتعملة يف دولة الإمارات مقابل كل �شيارة جديدة يتم بيعها، مع 
توقعات باأن ت�شل الن�شبة يف العام 2025 اإىل 2.5 �شيارة م�شتعملة لكل �شيارة 

جديدة يتم �شرائها.
النمو  ودعم م�شرية  تعزيز  يف  هاماً  دوراً  الأعمال  وتلعب جمموعات وجمال�ش 
القت�شادي يف دبي، حيث تعترب مكوناً اأ�شا�شياً ملجتمع الأعمال، وت�شاهم يف الدفع 
القدرات  يف  ال�شتثمار  خالل  من  الإم��ارة  يف  وال�شتثمارية  التجارية  باحلركة 
التناف�شية ملجتمع الأعمال يف دبي. وتركز  والإمكانات واخلربات لتعزيز امليزة 
تاأ�شي�شها  الأعمال بعد  غرفة جتارة دبي على احلوار مع جمموعات وجمال�ش 
واهتماماتهم،  اأولوياتهم  على  للتعرف  تو�شياتهم  ودرا�شة  �شوؤونهم  ومتابعة 
العاملية  املناف�شة  ومواجهة  وخارجياً  داخلياً  اأعمالهم  تطوير  يف  وم�شاعدتهم 
ال�شلة  ذات  والدولية  الإقليمية  الفعاليات  يف  م�شاركاتهم  وت�شهيل  املتزايدة 

باأن�شطتهم ويف ا�شتك�شاف الفر�ش اجلديدة لهم. 
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•• بيت�شربغ - الواليات

 املتحدة االأمريكية -وام:

ال�شناعة  وزارة  ا����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
تقود  التي  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
القطاعات  اإم��ارات��ي موؤلف من  وف��د 
ال�شناعية  وال�����ش��رك��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
وال�شناعة،  التجارة  وغرف  الكربى 
اأب�����رز احل���واف���ز وامل��م��ك��ن��ات وامل���زاي���ا 
تقدمها  ال��ت��ي  ال���واع���دة  التناف�شية 
ال�شناعيني  للم�شتثمرين  الإم���ارات 
واأ���ش��ح��اب الأف���ك���ار وامل���واه���ب حول 
ال���ع���امل، وذل����ك اأم����ام جم��م��وع��ة من 

وذلك  ال��ع��امل��ي،  ال�شناعي  القطاع  يف  والتنفيذيني  واخل���رباء  امل�شوؤولني 
والت�شنيع  لل�شناعة  العاملية  القمة  من  الفتتاحية  الن�شخة  هام�ش  على 
بهدف  الأمريكية،  بيت�شربغ  مدينة  يف  عقدت  التي   GMIS America
امل�شاهمة يف اإعادة �شياغة م�شتقبل القطاع ال�شناعي واحلد من النبعاثات 

الكربونية.
واأكد �شعادة عمر ال�شويدي، وكيل وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة، 
دولة  اأن  احل����دث،  خ���الل  “وام”  الإمارات”  اأن��ب��اء  “وكالة  م��ع  ل��ق��اء  يف 
الإمارات متثل وجهة ا�شتثمارية جاذبة للم�شتثمرين والكفاءات يف العامل، 
ال�شغرية  وال�����ش��رك��ات  ال�شناعية،  ال�شتثمارات  م�شتوى  على  خ�شو�شاً 
واملتو�شطة ورواد الأعمال، وهي متتلك جتربة فريدة تر�شخت مع اإطالق 
ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة، والتي انطلقت 
�شعيد  على  لفتة  نتائج  الآن  حتى  وحققت   ،2020 ال��ع��ام  منت�شف  يف 

اجلاذبية ال�شتثمارية، وتقدمي احلوافز واملمكنات للم�شتثمرين.
واأ�شاف اأن الوزارة نظمت خالل فعاليات القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع 
، جل�شة تعريفية ح�شرها نخبة من امل�شوؤولني وامل�شنعني و�شناع القرار 
البيئة  على  ال�����ش��وء  �شلطت  حيث  الإمارات؟”  يف  ا�شنع  “ملاذا  ب��ع��ن��وان 
ال�شتثمارية الفريدة التي تتمتع بها دولة الإم��ارات، واحلوافز واملمكنات 
واأ�شحاب  ال�شناعيني  للم�شتثمرين  الدولة  تقدمها  التي  امل�شبوقة  غري 
من  الأع��م��ال  ورواد  واملتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات  ال�شناعية  امل�شاريع 

خمتلف اأنحاء العامل.
وط����رح ���ش��ع��ادت��ه جم��م��وع��ة م���ن ال��ن��ق��اط ال��ت��ي مي��ك��ن اأن مت��ث��ل مرجعاً 
مثل  الإم���ارات،  دول��ة  يف  ال�شناعي  ال�شتثمار  يف  الراغبني  للم�شتثمرين 
امل�شتقرة  الأعمال  وبيئة  والجتماعي،  والقت�شادي  ال�شيا�شي  ال�شتقرار 
وذات امل�شداقية التي توفر التزامات طويلة الأجل مع امل�شتثمرين، واملوقع 
التحتية  والبنية  اللوج�شتية  باخلدمات  املدعوم  ال�شرتاتيجي  اجلغرايف 
للغاز  واملرافق  لالأرا�شي  التناف�شية  التعرفة  عن  ف�شاًل  امل�شتوى،  عاملية 

“ �شنفت منظمة  واأ�شاف:  ال�شناعة.  لقطاع  املرن  والتمويل  والكهرباء، 
املركز  الإم��ارات، يف  دولة   »UNIDO« ال�شناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم 
ت�شنيف  مت  كما   ،2022 لعام  التناف�شي  ال�شناعي  الأداء  يف  عاملياً   31
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  م�شتوى  على  الأول  املركز  يف  الإم���ارات 
اإفريقيا وال�11 عاملياً يف موؤ�شر البنية التحتية للجودة للتطور امل�شتدام، 
وال�شبكة  »يونيدو«  ال�شناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  ال�شادر عن منظمة 
لعام 2022 لفئة الدول   »INet QI« الدولية للبنية التحتية للجودة

ذات الناجت املحلي الإجمايل بني 100 مليار دولر وتريليون دولر«.
بف�شل  واملوهوبة،  املتنوعة  العاملة  بالقوى  الإم���ارات  دول��ة  تزخر  وتابع 
فيه  وال�شتثمار  للعي�ش  مثالًيا  موطناً  الدولة  من  جتعل  التي  امل��ب��ادرات 
“مثل الإقامة الذهبية” واإتاحة امللكية الأجنبية بن�شبة 100٪ مع بيئة 
احلرة  التجارة  اتفاقيات  يف  التو�شع  اإىل  و�شوًل  للغاية،  جذابة  �شريبية 
املتعددة التي متكن ال�شركات امل�شنعة من الو�شول اإىل الأ�شواق الرئي�شية 
مثل دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية، والعامل العربي، وخمتلف 

اأنحاء العامل، وغريها الكثري من احلوافز واملمكنات.
العاملي  الخ��ت��ب��ار  ع��ام  ك��ان   2020 ال��ع��ام  اأن  يعلم  “ جميعنا   : واأ���ش��اف 
احلقيقي لتداعيات جائحة كوفيد-19، حيث اأ�شهمت اجلائحة يف اإظهار 
مدى الرتابط الوثيق بني ال�شناعة ومفاهيم ال�شتدامة، واحلفاظ على 
ا�شتقرار �شال�شل التوريد، وحتقيق الأمن ال�شناعي خ�شو�شاً يف القطاعات 
ا�شتخدامات  ودع���م  والأدوي������ة،  الأغ���ذي���ة  ���ش��ن��اع��ات  م��ث��ل  الأول���وي���ة،  ذات 
وال�شناعات  ال��راب��ع��ة،  ال�شناعية  ال��ث��ورة  وح��ل��ول  املتقدمة  التكنولوجيا 
على  ذل��ك  كل  واأث��ر  ال��دائ��ري،  والقت�شاد  للبيئة،  وال�شديقة  امل�شتدامة 

جهود العمل املناخي”.
مايو  �شهر  يف  الإمارات”  يف  ا�شنع  “منتدى  اإط��الق  اأن  �شعادته  واأو���ش��ح 
التي  الالفتة  والنتائج  منو”  ���ش��راك��ة..  “ا�شتثمار..  �شعار  حت��ت  املا�شي 
���ش��راء لأك���ر من  اإم��ارات��ي��ة رائ���دة ع��ن خطط  12 �شركة  ت��وج��ت بك�شف 

300 منتج بقيمة 30 مليار دولر عرب جمموعة متنوعة من ال�شناعات، 
اإ�شافة اإىل تقدمي اأكر من 300 منتج جديد ميكن ت�شنيعها يف الإمارات 
باأ�شعار تناف�شية �شمن متطلبات ال�شركات الوطنية التي ت�شمل 11 قطاعا 
يف  ال�شناعيني  امل�شتثمرين  جلميع  كبرية  فر�شة  متثل  للنمو،  م�شتهدفا 

خمتلف اأنحاء العامل، للبدء مب�شروعات �شناعية واعدة يف الإمارات.
واأو�شح اأن دولة الإمارات تدعو م�شتثمري العامل للفوز بفر�ش ا�شتثمارية 
يف قطاعات مثل املعادن والبرتوكيماويات واملنتجات الكيماوية والبال�شتيك 
والآلت واملعدات وال�شناعات الدفاعية وال�شناعات الدوائية والتكنولوجيا 
واملعدات الطبية والت�شالت والأغذية وامل�شروبات والتكنولوجيا الزراعية 
وغريها، وقد نتج عن املنتدى توليد فر�ش كبرية مدفوعة بدعم القيادة 
وامل�شجعة  املرنة  البيئة  وتوفري  باإيجابية  امل�شتقبل  وا�شت�شرافها  الر�شيدة 
الإمارات  لدولة  التناف�شية  البيئة  يعزز  مبا  النتائج  اأف�شل  حتقيق  على 

اإقليمياً وعاملياً.
وحول دور القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع يف تعزيز الزدهار العاملي، اأكد 
�شعادته اأن القمة تتعاون مع نحو 14 �شركة عاملية، مبا يف ذلك �شندوق 
ال�شركة  �شند،  وجمموعة  املعلومات،  وتقنية  الت�����ش��الت  قطاع  تطوير 
والحتاد  اإليوت،  ل�شركة مبادلة لال�شتثمار، وجمموعة  بالكامل  اململوكة 
للقطارات، ويو بي اإم �شي، و�شنايدر اإلكرتيك، بهدف بناء حوار عاملي حول 
م�شتقبل البتكار والت�شنيع والتكنولوجيا املتقدمة يف الن�شخة الفتتاحية 

.GMIS America من
و�شدد �شعادة وكيل وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة على اأن الوزارة 
تلعب دوراً حيوياً بالتعاون والتكامل مع �شركائنا يف وزارة القت�شاد، من 
بالفعل  وقعنا  وقد  الإم���ارات  اأ�شواق  اإىل  والو�شول  التجارة  ت�شهيل  اأج��ل 
اتفاقيات �شراكة اقت�شادية �شاملة مع الهند واإ�شرائيل واإندوني�شيا، والتي 

�شتتبعها قريًبا تركيا واأ�شرتاليا وكولومبيا.
ونوه بامل�شاعي الوطنية الإماراتية ل�شتك�شاف الفر�ش املتاحة �شمن قطاع 

وكذلك  والنظيفة،  املتجددة  الطاقة 
معايري  ت��ط��ب��ي��ق  وت�������رية  ت�������ش���ري���ع 
الق��ت�����ش��ادي ال��دائ��ري ال��ت��ي ت�شمن 
املتحدة  الأم  اأه���داف  حتقيق  تعزيز 
للتنمية امل�شتدامة، وتعزيز ممار�شات 
وال�شتهالك  الإن��ت��اج  يف  ال�شتدامة 
مب������ا ي������واك������ب م����ف����ه����وم وم����ع����اي����ري 
الق��ت�����ش��ادي ال���دائ���ري، و���ش��وًل اإىل 
القت�شاد  نحو  التحول  عجلة  دف��ع 
الأخ�شر ال�شديق للبيئة ما ي�شمن 
بوترية  عاملي  اقت�شادي  منو  حتقيق 
حتافظ على البيئة وحتمي مواردها 

الطبيعية.
��ن م��زي��ج ال��ط��اق��ة املوثوق  وت��اب��ع م��كرّ
والتناف�شي واملتنوع يف دولة الإمارات ال�شناعات من الزدهار، ودعم ظهور 
العامل،  يف  اأوليفينات  للبويل  منتج  اأك��رب  ب���روج،  مثل  ال��رائ��دة  ال�شركات 

والإمارات العاملية لالأملنيوم، وهي اأكرب منتج لالأملنيوم املمتاز يف العامل.
البدائل  املتنوعة، مبا يف ذلك  “ �شي�شاعدنا توافر م�شادر الطاقة  وقال: 
منخف�شة الكربون مثل الطاقة ال�شم�شية والهيدروجني والأمونيا، على 

حتقيق مهمتنا املتمثلة يف النمو ال�شناعي امل�شتدام طويل الأجل”.
ولفت �شعادة عمر ال�شويدي، اإىل اأن وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
حري�شة على ترويج الإمكانات والفر�ش الإماراتية الكبرية وما تت�شمنه 
من مزايا تناف�شية لتعزيز �شهولة ممار�شة الأعمال وخف�ش تكلفتها مبا 
يعود بالنفع على امل�شتثمرين وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة، كما �شجعت 
عملت  حيث  التناف�شي،  التمويل  تقدمي  على  املالية  املوؤ�ش�شات  ال����وزارة 
من  ال�شرتاتيجي،  ال�شريك  للتنمية”  الإم���ارات  “م�شرف  مع  ال���وزارة 
ال�شناعية، حيث  ال�شركات  تناف�شية لدعم منو  اأجل توفري حلول متويل 
ذات  الرئي�شية  القطاعات  لتمويل  دره��م  ملياري  الآن  حتى  امل�شرف  وفر 

الأولوية ال�شرتاتيجية لقت�شاد دولة الإمارات.
و�شع  يف  كذلك  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزارة  �شاهمت  واأ�شاف 
املنتجات  وتناف�شية  وج��ود  تعزيز  يف  ت�شاعد  التي  والقوانني  الت�شريعات 
امل�شنعة يف الإمارات يف الأ�شواق العاملية، ودعم قطاع ال�شناعة مبنظومة 
زة وجاذبة لال�شتثمارات، وخلق فر�ش ذات جدوى  قانونية وت�شريعية حمفرّ

اقت�شادية لنمو القطاع ال�شناعي يف الدولة.
ال�شناعية  وال�شركات  امل�شتثمرين  لكل  دع��وة  بتوجيه  ال�شويدي  واختتم 
الكبرية وال�شغرية واملتو�شطة ورواد الأعمال واأ�شحاب املواهب والكفاءات 
حول العامل، لزيارة �شفحة »Make it in the Emirates« يف املوقع 
www.Moiat.gov.ae، والتي حتتوي على ن�شخة  الإلكرتوين للوزارة 
واحلوافز  الأول��وي��ات  واأب��رز  ال�شناعي،  امل�شتثمر  دليل  من  للتنزيل  قابلة 

ال�شتثمارية والفر�ش الواعدة يف عدد من القطاعات الرئي�شية.

عمر ال�سويدي: وزارة ال�سناعة تقدم يف الوليات املتحدة دلياًل مرجعيًا لل�سركات والكفاءات الراغبة يف ال�ستثمار ال�سناعي بالإمارات

بيت ال�ستثمار اخلليجي الكويتية الأ�سهم ال�سينية ترتاجع واليابانية تغلق خ�سراء
تعتزم اإدراج 3 �سركات يف �سوق اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

قال عبدالعزيز اأ�شعد ال�شند، رئي�ش جمل�ش اإدارة �شركة بيت ال�شتثمار اخلليجي الكويتية اإن ال�شركة 
ت�شتهدف اإدراج ثالث �شركات تابعة وزميلة يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية اإ�شافة اإيل اإدراج �شركة 
اأخري يف ال�شوق املالية ال�شعودية “تداول«. واأكد ال�شند - يف ت�شريحات خا�شة لوكالة اأنباء الإمارات 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوقي  التابعة والزميلة يف  ال�شركات  الزمنية لإدراج  الفرتة  اأن   – “وام” 
اأن ال�شركات امل�شتهدف  اإىل  وال�شوق املالية ال�شعودية ترتاوح ما بني عام و عامني من الآن، م�شرياً 
اإيل  بالإ�شافة  وال�شناعة  العقار  ت�شمل  خمتلفة  قطاعات  يف  تعمل  وال�شعودية  اأبوظبي  يف  اإدراجها 
نهاية  اإدراج��ه��ا  مت  اخلليجي”  ال�شتثمار  “بيت  اأن   : واأ���ش��اف  وال�شتثماري.  ال�شتهالكي  القطاع 
الأ�شبوع املا�شي يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية اإدراجا مزدوجاً وهي مدرجة اأي�شا يف بور�شة الكويت 

منذ مايو 2002 وتقدر قيمتها ال�شوقية حالياً بنحو 1.96 مليار درهم.

•• طوكيو - بكني-وام:

ارتفعت موؤ�شرات الأ�شهم اليابانية يف ختام تعامالت ام�ش مرتدة من اأدين 
م�شتوياتها منذ مطلع يوليو املا�شي، فيما تراجعت الأ�شهم ال�شينية.

بن�شبة  املالية مرتفعاً  ل��الأوراق  اأغلق موؤ�شر نيكاي يف بور�شة طوكيو  فقد 
 26215.79 م�شتوى  عند  ليغلق  نقطة   278.58 %1.07تعادل 
نقطة. وزاد موؤ�شر توبك�ش الأو�شع نطاقا بن�شبة %0.63 توازي 11.64 

نقطة ليغلق عند م�شتوى 1847.58 نقطة.
يف �شياق مت�شل، تراجع اأداء موؤ�شرات الأ�شهم ال�شينية مع انخفا�ش موؤ�شر 
هاجن �شينج ال�شيني بن�شبة %0.83 توازي 143.32 نقطة لي�شل اإىل 

م�شتوى 17079.51 نقطة.

•• ال�شارقة-وام: 

التدوير”  لإع���ادة  “بيئة  افتتحت 
معاجلة  يف  ال������رائ������دة  ال�������ش���رك���ة 
ملجموعة  التابعة  امل���واد  وا�شتعادة 
تدوير  لإع��ادة  بيئة مرفقاً جديداً 

النفايات التجارية وال�شناعية.
تاأتي هذه اخلطوة يف اإطار م�شاعي 
مكانتها  لتعزيز  ال��رائ��دة  ال�شركة 
النفايات  والو�شول لهدف حتويل 
خالل  املكبات  عن  بعيداً  بالكامل 
املرفق  ���ش��ي��ك��ون  و  اجل�����اري  ال���ع���ام 
اجل����دي����د امل����رف����ق ال���ع���ا����ش���ر ال����ذي 
لإدارة  بيئة  جُم��م��ع  ن��ط��اق  يف  يقع 

النفايات.
النفايات  معاجلة  مرفق  اأن  ُيذكر 
الأول  ه��و  وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة 
من نوعه باملنطقة الذي ي�شتخدم 
ال������روب������وت������ات امل������ع������ززة ب����ال����ذك����اء 
على  اآلياً  تتعرف  والتي  ال�شناعي 
ال��ن��ف��اي��ات وم���ن ث���م ف���رزه���ا وفقاً 

لأنواعها .
داعماً  اجل���دي���د  امل���رف���ق  و���ش��ي��ك��ون 
ل��ل��ج��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
الأكرب  وه��و  امل���واد  ا�شتعادة  مرفق 

البال�شتيكية  ال�����ش��ي��ارات  واأج�����زاء 
والعبوات  والإط�����ارات  والأخ�����ش��اب 
البويل  وح���اوي���ات  ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة 
بروبلني والورق والكرتون واملعادن 
امل�شتخرجة  النفايات  اأم��ا  وغريها 
مرفق  اإىل  ف�����ش��رت���ش��ل  وامل��ت��ب��ق��ي��ة 
لإنتاج  املُ�شرتجع  ال�شلب  ال��وق��ود 
وق���ود اأخ�����ش��ر ب��دي��ل لف��ت��ا اإىل اأن 
النفايات  م��ع��اجل��ة  م��رف��ق  اف��ت��ت��اح 
اإىل  اإ�شافة  وال�شناعية  التجارية 
املُ�شرتجع  ال�شلب  ال��وق��ود  مرفق 
حتقيق  يف  م��ب��ا���ش��رة  ���ش��ي�����ش��ه��م��ان 
بالكامل  ال��ن��ف��اي��ات  ه���دف حت��وي��ل 
مرة  لأول  امل���ك���ب���ات  ع����ن  ب���ع���ي���داً 
الوقت  ذات  ويف  الأو���ش��ط  بال�شرق 
وا�شتخراج  القيرّمة  امل��واد  ا�شتعادة 

الوقود الأخ�شر.
معاجلة  م���رف���ق  ت�����ش��غ��ي��ل  ل����دى  و 
وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ن��ف��اي��ات 
ق���ادراً  �شيكون  ال��ق�����ش��وى  بطاقته 
طن  األ������ف   156 م���ع���اجل���ة  ع���ل���ى 
اأي  �شنوياً  املختلطة  النفايات  من 

مبعدل 500 طن يومياً .
تاأتي تلك املعدلت الكبرية ب�شبب 
ا����ش���ت���خ���دام امل����رف����ق ل���ل���روب���وت���ات 

على  والثالث  باملنطقة  نوعه  م��ن 
م�شتوى العامل .

يف ال�شابق كان مرفق ا�شتعادة املواد 
الرئي�شي  النفايات  ف��رز  مركز  هو 
النفايات  لإدارة  ب��ي��ئ��ة  جُم��م��ع  يف 
وم�������ع دخ���������ول امل������رف������ق اجل����دي����د 
ا�شتعادة  معدلت  �شتزداد  اخلدمة 
بالكامل  النفايات  وحت��وي��ل  امل���واد 
اعتماده  ظل  يف  املكبات  عن  بعيداً 

على الذكاء ال�شناعي.
الرئي�ش  احل���رمي���ل  خ��ال��د  ق���ال  و 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���م���وع���ة ب���ي���ئ���ة يف 
ت�شريحات لوكالة اأنباء الإمارات / 
وام / حول تد�شني املرفق اجلديد 
: “ فخورون بجهود �شركة “بيئة 
املرفق  وتد�شني  ال��ت��دوي��ر،  لإع���ادة 
روؤية  مع  ين�شجم  وال��ذي  اجلديد 
املجموعة الهادفة لتعزيز م�شتوى 
ج���ودة ح��ي��اة الأف�����راد و ن��ح��ن على 
بالكامل  النفايات  باأن حتويل  ثقة 
اأ�شا�شية  رك��ي��زة  املكبات  ع��ن  بعيداً 
ال���ذك���ي���ة و من  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  مل������دن 
املجموعة  ت�شعى  ال��ت��ي  الأه�����داف 
و  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة  يف  لتحقيقها 
�شت�شاهم التقنيات احلديثة ومنها 

بالذكاء  امل���دع���وم���ة  ال����روب����وت����ات 
القت�شاد  دور  دع��م  يف  ال�شناعي 
البيئة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال���دائ���ري 
وحت���ق���ي���ق احل����ي����اد ال���ك���رب���وين ما 
املجتمع  ع���ل���ى  اإي����ج����اب����اً  ي��ن��ع��ك�����ش 

عموما.
الربايعة  ذاك�����ر  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
“بيئة  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش 
�شي�شاعد   “  : التدوير”  لإع����ادة 
امل���رف���ق اجل���دي���د ال����ذي ي��رت��ك��ز يف 
املدعومة  ال��روب��وت��ات  ع��ل��ى  عمله 
بالذكاء ال�شناعي يف ا�شتعادة املواد 
وبكفاءة  ال��ف��رز  عمليات  وت�شريع 
اإدخالها  اإع������ادة  ث���م  وم����ن  ع��ال��ي��ة 
بالقت�شاد وال�شتفادة منها كما اأن 
املرفق يدعم جهودنا ل�شتخال�ش 
النفايات  م��ن  ال��ق��ي��م��ة  ذات  امل����واد 
وب��ال��ت��ايل ت��وف��ري ال��وق��ت واجلهد 
م��ع��اي��ري جديدة  وُي���ر����ش���ي  وامل������ال 

بالقطاع”.
�شيلعب   “  : ال��رب��اي��ع��ة  واأ�����ش����اف 
فرز  يف عمليات  ه��ام��اً  دوراً  امل��رف��ق 
اأن������واع   10 ال���ن���ف���اي���ات ع����رب ف�����رز 
الألومنيوم  م��ن��ه��ا  ال��ن��ف��اي��ات  م���ن 
الكثافة  ع�����ايل  اإث����ل����ني  وال����ب����ويل 

الذي يعالج النفايات البحرية مبا 
اخلطرة  ال�شائلة  ال��ن��ف��اي��ات  فيها 
ل ناقالت  والت�شرب النفطي، وتعطرّ
تدوير  “اإعادة  م��رف��ق  اأم���ا  النفط 
جمموعة  ينتج  ف��اإن��ه  الإطارات” 
متنوعة من منتجات املطاط عرب 
اإع���ادة ت��دوي��ر الإط����ارات القدمية، 
“معاجلة  م����رف����ق  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
واإع����������ادة  الطبية”  ال����ن����ف����اي����ات 

تدويرها.

املواد”  “ا�شتعادة  النفايات: مرفق 
من  من�شاأة  اأك��رب  ثالث  ُيعد  ال��ذي 
“اإعادة  وم��رف��ق  ال��ع��امل  يف  نوعها 
بعزل  يقوم  ال��ذي  املعادن”  تدوير 
امل����ع����ادن وال��ب��ال���ش��ت��ي��ك وال���زج���اج 
م�شانع  يف  ل�شتخدامها  مت��ه��ي��داً 
مياه  “معاجلة  وم��رف��ق  ال�����ش��ل��ب 
ال�����ذي  ال�شناعية”  ال���������ش����رف 
مياه  وتنقية  تنظيف  ع��ل��ى  يعمل 
ومعاجلتها  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال�����ش��رف 

و  ال��ري.  عمليات  يف  وا�شتخدامها 
ينتج مرفق “اإعادة تدوير خملفات 
البناء والهدم” الأر�شفة والألواح 
ال��رخ��ام��ي��ة م��ن م���واد ال��ب��ن��اء املعاد 
تدويرها اأما مرفق “معاجلة الكتل 
احليوية” فيقوم بتحويل الكربون 
ونفايات ال�شليلوز اإىل وقود نظيف 
الإ�شمنت  م�����ش��ان��ع  يف  ي�����ش��ت��خ��دم 
اأي�شاً  املُجمع  ويت�شمن   . وال���ورق 
البديلة”  اخل�����ام  “املواد  م���رف���ق 

والتي  ال�شناعي  ب��ال��ذك��اء  امل��ع��ززة 
ت�شتطيع التعامل والتعرف والفرز 
م���ع خم��ت��ل��ف اأن�����واع ال��ن��ف��اي��ات كًل 
وورق،  )ب��ال���ش��ت��ي��ك،  ن���وع���ه  وف����ق 
 .. امل��واد  من  وغريها  واألومنيوم( 
و يتميز النظام اجلديد باأنه عاملي 
امل�شتوى ويواكب اأحدث التطورات 
العاملية اخلا�شة مبعاجلة النفايات 

والتعامل معها.
اآخ�����ر ح��ق��ق��ت »بيئة  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
لإع����ادة ال��ت��دوي��ر« احل��ا���ش��ل��ة على 
اإدارة  يف  اجل����وائ����ز  م����ن  ال���ع���دي���د 
ونوعية  عالية  م��ع��دلت  النفايات 
النفايات  ب��ت��ح��وي��ل  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
بعيداً عن املكبات حيث و�شلت تلك 

الن�شبة اإىل 76%.
الوقود  مرفقي  اأن  بالذكر  جدير 
ومعاجلة  املُ�������ش���رتج���ع  ال�������ش���ل���ب 
وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ن��ف��اي��ات 
ي�شافان اإىل ثمانية مرافق اأخرى 
تقع حتت اإدارة �شركة “بيئة لإعادة 
التدوير” ت�شهم جميعها يف جهود 
النفايات  ومعاجلة  التدوير  اإع��ادة 
وم���ن ب��ني امل���راف���ق الأخ�����رى التي 
لإدارة  بيئة  جُم��م��ع  ن��ط��اق  يف  تقع 

الذهب يربح اأكرث من 3 اأ�سول القطاع امل�سريف الإماراتي تناهز 3.5 تريليون درهم يوليو املا�سي
دولرات يف املعامالت الفورية

•• عوا�شم-وام:

ارتفعت اأ�شعار الذهب العاملية خالل تداولت اأم�ش، 
لرتبح اأكر من 3 دولرات يف املعامالت الفورية.

اأ�شعار املعدن  العاملية، زادت  ووفقا لبيانات الأ�شواق 
اأو   0.2% بن�شبة  الفورية  املعامالت  يف  الأ�شفر 
 1664.42 اإىل  لت�شل  دولر   3.39 ي��ع��ادل  م��ا 
 09:40“ ال�شاعة  بحلول  وذلك  لالأون�شة،  دولر 
الآجلة  العقود  وزادت  الإم����ارات«.  بتوقيت  �شباحاً 
للذهب ت�شليم �شهر دي�شمرب بن�شبة بلغت 0.05% 
دولر   1672.9 اإىل  لت�شل  دولر   0.85 ت��ع��ادل 
الأخرى،  النفي�شة  املعادن  �شعيد  وعلى  لالأون�شة. 
 19.36 اإىل   1.96% بن�شبة  ال��ف�����ش��ة  ارت��ف��ع��ت 
دولر لالأوقية، بينما زاد البالتني بن�شبة 0.22% 
اإىل 859.2 دولر، يف حني �شعد البالديوم بنحو 

%0.3 اإىل 2175.02 دولر.

تريليون   2.091 من   2% بن�شبة  �شهري 
 2.133 اإىل  املا�شي  يونيو  نهاية  دره��م يف 
ت��ري��ل��ي��ون دره���م يف ن��ه��اي��ة ي��ول��ي��و 2022، 
بن�شبة  املقيمني  ودائ����ع  يف  لرت��ف��اع  نتيجة 
املقيمني  غ��ري  ودائ���ع  يف  وارت��ف��اع   1.8%
املقيمني  ودائ���ع  وارت��ف��ع��ت   .3.2% بن�شبة 
القطاع احلكومي  ودائ��ع  ال��زي��ادة يف  نتيجة 
ال�شلة  ذات  “اجلهات  العام  القطاع  وودائ��ع 
على  و4%   14.1% بن�شبة  باحلكومة” 

التوايل.
الئتمان  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  امل��رك��زي  واأ����ش���ار 
تريليون   1.857 اإىل  و����ش���ل  امل�������ش���ريف 
بانخفا�ش  امل��ا���ش��ي  ي��ول��ي��و  ن��ه��اي��ة  دره���م يف 
مقارنة   0.5% بن�شبة  �شهري  اأ�شا�ش  على 
نهاية  يف  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.866 ب��ن��ح��و 
يونيو ال�شابق عليه، وذلك نتيجة انخفا�ش 
الئتمان املحلي بن�شبة %0.7 مقابل زيادة 

بن�شبة %1.6 يف الئتمان الأجنبي.
عر�ش  اأن  املركزي  امل�شرف  تقرير  واأو���ش��ح 

خارج  امل��ت��داول  النقد  ي�شمل  “ن1”  النقد 
“احل�شابات  ال��ن��ق��دي��ة  ال���ودائ���ع   + ال��ب��ن��وك 
اجل���اري���ة واحل�����ش��اب��ات حت���ت ال��ط��ل��ب لدي 
من   0.8% ب��ن�����ش��ب��ة  ان��خ��ف�����ش  ال���ب���ن���وك 
726.2 مليار درهم يف نهاية يونيو املا�شي 
يوليو،  نهاية  يف  دره��م  مليار   720.6 اإىل 
مرجعاً ذلك اإىل تراجع النقد املتداول خارج 
البنوك مبقدار 1.6 مليار درهم وانخفا�ش 

الودائع النقدية مبقدار 4 مليارات درهم.
عر�ش  ان���خ���ف���ا����ش  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  واأ������ش�����ار 
ال���ودائ���ع   + “ن1”  ي�����ش��م��ل  “ن2”  ال��ن��ق��د 
والودائع  لأج����ل  “الودائع  ال��ن��ق��دي��ة  ���ش��ب��ه 
الدخ����اري����ة ل��ل��م��ق��ي��م��ني ب���ال���دره���م وودائ�����ع 
 1% بن�شبة  الأجنبية  بالعمالت  املقيمني 
من 1.622 تريليون درهم يف نهاية يونيو 
املا�شي اإىل 1.606 تريليون درهم يف نهاية 
عر�ش  يف  النخفا�ش  نتيجة  وذل��ك  يوليو، 
النقد “ن1” وتراجع الودائع �شبه النقدية 

مبقدار 10.6 مليار درهم.

•• اأبوظبي - وام:

ك�شف م�شرف الإم��ارات املركزي عن ارتفاع 
 3.49 اإىل  امل�����ش��رف��ي��ة  الأ����ش���ول  اإج���م���ايل 
املا�شي،  ي��ول��ي��و  ن��ه��اي��ة  دره����م يف  ت��ري��ل��ي��ون 
 1.2% بن�شبة  �شهري  اأ�شا�ش  على  ب��زي��ادة 
يف  دره���م  تريليون   3.449 بنحو  مقارنة 
املركزي،  امل�شرف  واأو���ش��ح   .2022 يونيو 
وامل�شرفية  ال��ن��ق��دي��ة  ال��ت��ط��ورات  ت��ق��ري��ر  يف 
اأن الأ�شول امل�شرفية ارتفعت  ل�شهر يوليو، 
ما  اأو   7.95% بن�شبة  �شنوي  اأ�شا�ش  على 
بنحو  م��ق��ارن��ة  دره���م  م��ل��ي��ار   257 ي��ع��ادل 
 ،2021 يوليو  3.233 تريليون درهم يف 
يوازي  م��ا  اأو   5.09% بنحو  زادت  فيما 
اأ�شهر  ال�شبعة  خالل  درهم  مليار   168.9
 3.321 اجل���اري مقابل  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل 

تريليون درهم يف دي�شمرب 2021.
واأ����ش���ار م�����ش��رف الإم�����ارات امل��رك��زي اإىل اأن 
اإجمايل الودائع امل�شرفية ارتفع على اأ�شا�ش 

جمموعة بيئة تد�سن مرفقًا جديدا لإعادة التدوير يعمل بالروبوتات والذكاء ال�سناعي

• الوزارة �شاهمت يف و�شع الت�شريعات والقوانني التي تعزز تناف�شية ونفاذ
 املنتجات امل�شنعة يف االإمارات اإىل االأ�شواق العاملية

• االإمارات وجهة ا�شتثمارية جاذبة للم�شتثمرين والكفاءات يف العامل على م�شتوى 
اال�شتثمارات ال�شناعية وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة ورواد االأعمال

• االإمارات يف املركز 31 عامليًا يف االأداء ال�شناعي التناف�شي لعام 2022

16
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•• ح�شن �شيداأحمد – العني 

ارت��ف��ع م��ع��دل الأه�����داف يف اجلولة 
اأدن��وك للمحرتفني  الرابعة لدوري 
مباريات   7 يف  ه���دف���اً   24 ل��ي��ب��ل��غ  
امل�شابقة  ب���ع���ودة  اجل���ول���ة  ���ش��ه��دت��ه��ا 
لال�شتحقاق  اأ�شبوعني  ت��وق��ف  بعد 
، لرتتفع ح�شيلة الأهداف   ال��دويل 
اأه����داف عما ك��ان��ت عليه   8 مب��ع��دل 
�شهدت  ال���ت���ي  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة  يف 
الأهداف  ت�شجيل  معدل  يف  تراجعاً 
بلغ  16 هدفاً. حافظ هداف دورينا 
التاريخي على مبخوت على موقعه 
الآن  ح��ت��ى  امل�شابقة  ه���دايف  ق��م��ة  يف 

يا�ش  بني  يف مرمى  بت�شجيله هدفاً 
ليحلق ب� 7 اأهداف وفارق هدف عن 
هداف العني لبا كودجو ب� 6 اأهداف 
، وياأتي بعدهما لعب ال�شارقة لوان 
برييرا ب� 4 اأه��داف ، ويرتبع لعب 
ال���ع���ني ���ش��ف��ي��ان رح��ي��م��ي ع��ل��ى قمة 

�شناعة الأهداف ب� 4 مرات.
 

كبوة الفر�شان
الأهلي  �شباب  فر�شان  كبوة  وتبقى 
ف���ار����ش الظفرة  ب��ث��الث��ي��ة م���ن  دب���ي 
الأق�������ش���ى يف اجل���ول���ة ال���راب���ع���ة ، و 
للفارق  الأهلي  �شباب  تقلي�ش  رغ��م 
بت�شجيله هدفني يف ال�شوط الثاين 

لتغيري  كافيني  يكونا  مل  اأنهما  اإل 
�شيناريو املباراة التي ح�شمها فار�ش 
الأهلي  �شباب  على  بالفوز  الظفرة  
اأن  على  الظفرة  برهن  وقد   ،  2-3
ملعبه ا�شتاد حمدان بن زايد ع�شي 
ك���ان حجمهم  اخل�����ش��وم مهما  ع��ل��ى 

وقدرهم.
 

�شا�شا املنقذ 
ل���ن ي�����ش��دق ث��م��ة اأح������ٌد ب�����اأن هديف 
بني ي��ا���ش يف اجل���ولت الأرب���ع التي 
مدافع  اأح���رزه���م���ا  ج�����اءا  خ��ا���ش��ه��ا 
اأفكوفيت�ش  �شا�شا  ال�شربي  الفريق 
، وعانى هجوم ال�شماوي من العقم 

�شا�شا  يجد  فلم  امل��زم��ن  التهديفي 
بت�شجيله  امل���وق���ف  ان���ق���اذ  م���ن  ب�����داً 
هدف الفوز الوحيد لبني يا�ش على 
خورفكان يف اجلولة الأوىل ، وهدف 
ال�شيف  ع���ل���ى  ب���الأم�������ش  ال���ت���ع���ادل 
انفعالت  ف���زورة  وتبقى  اجل��زي��رة. 
ال��روم��اين دانيال  ي��ا���ش  م���درب بني 
ال��ب��ط��اق��ة احلمراء  اي�����ش��اي��ال ون��ي��ل��ه 
اجلديد  املو�شم  يف  الأوىل  املبا�شرة 

بال حل منذ املو�شم ال�شابق. 
 

ال�شعادة العائدة
لأ�شحابها  ال�����ش��ع��ادة  م��ع��ان��ق��ة  رغ���م 
على  ب�������ف�������وزه  ال��������وح��������دة  ف������ري������ق 

نظيفة  بثنائية  ال��ب��ط��ائ��ح  م�شيفه 
التوا�شل  و�شائط  يف  اأن��ب��اء  راج��ت   ،
اإق����ال����ة مدربه  الج���ت���م���اع���ي  ح����ول 
مدربه  وع��ودة  كارفلهال  الربتغايل 
الإ�شباين اميانويل خمينيز  ال�شابق 
الوحدة  ح�����ش��اد  وك����ان  الإ����ش���ب���اين. 
نقطة  الأوىل  ال��ث��الث  اجل���ولت  يف 
وح����ي����دة ح��ق��ق��ه��ا م����ن ت���ع���ادل���ه مع 
الو�شل  2-2 يف اجلولة الفتتاحية  
اأم����ام احتاد  ، واأع��ق��ب��ت��ه��ا خ�����ش��ارت��ني 
�شباب  وم���ن   ، نظيف  ب��ه��دف  ك��ل��ب��اء 
على  ال���ف���وز  ق��ب��ل   ،  2-1 الأه����ل����ي 
البطائح برباعية نظيفة اأم�ش الأول 

لريفع نقاطه ل� 4. 

دبي �شفراء 
كان م�شهد ح�شور جماهري الو�شل 
اآل مكتوم م�شرح  ا�شتاد  يف مدرجات 
مواجهة ديربي بر دبي اأمام  م�شيفه 
المرباطور  ح�شمها  ال��ت��ي  الن�شر 
بنتيجة 2-1 ، م�شهداً رائعاً حتولت 
به دبي اإىل اللون الأ�شفر ، و كانت 
الم��رباط��ور جنم اجلولة  جماهري 
ب���ال م���ن���ازع ب���اأع���داده���ا ال��ك��ب��رية يف 
بت�شجيعها  و   ، اخل�������ش���م  م���ل���ع���ب 

وموؤازرتها ال�شتثنائية.

 
مبادرة عيناوية 

ال��ع��ني خالد  م��رم��ى  تفاعل ح��ار���ش 
عي�شى مع ر�شالة موؤثرة و�شلته من 
الطفل يو�شف البلو�شي ) 5 اأعوام( 
مب�شت�شفى  ال���ع���الج  ي��ت��ل��ق��ى  ال�����ذي 
، عرب فيها عن حبه وتقديره  ت��وام 
حل���ار����ش ع���ري���ن ال���ع���ني ، وك�����ان رد 
بدعوته  الر�شالة  على  عي�شى  خالد 
اأمام  حل�شور مباراة فريقه املف�شل 
بن  ه��زاع  ا�شتاد  يف  �شيفه خورفكان 

بالفوز  ال��ع��ني  ح�شمها  وال��ت��ي  زاي���د 
بثالثية نظيفة.

اأم�����ا ال��ط��ف��ل خ���ال���د ال��ك��ت��ب��ي ) 10 
اأع��وام( فقد طلب من ه��داف العني 
العني  ُي�شبح ه��داف  اأن  لبا كودجو 
بكلمات  ر�شالته  وج��اءت   ، التاريخي 
ق��ائ��اًل :" “اأبغيك” تكون   ، م��وؤث��رة 
ال��ه��داف ال��ت��اري��خ��ي ل��ن��ادي العني” 
م���ن كودجو  ���ش��ري��ع��اً  ال����رد  ،  وج����اء 
للطفل خالد  ال�شفاء  عاجل  متمنياً 

الكتبي.

تاريخية   بثالثية  الفر�شان  على  الظفرة  فار�س  • انتفا�شة 
ال�شرقاوي  للملك  ويهديها  ال�شدارة  ارتباط  يفك  • اجلزيرة 

حقق منتخبنا الوطني للنا�شئني فوزه الثاين على التوايل، بعدما تغلب على 
ا�شتاد  اأم�ش على  التي جرت  املباراة  اأه��داف مقابل ثالثة، يف  باأربعة  فل�شطني 
باكان�شاري يف مدينة بوغور الإندوني�شية، �شمن اجلولة الثانية من مناف�شات 

املجموعة الثانية يف الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ش اآ�شيا حتت 17 عاماً 2023.
جمعة  وحممد  جزاء"،  �شربة  "من   22 عامر  �شعيد  املنتخب،  اأه��داف  �شجل 
86، اأهداف الإمارات، يف حني اأحرز  70، ووليد مال اهلل  26، وغيث عبداهلل 

ح�شام ال�شاعر 3، وحممود را�شي 18، وطارق عواودة 45 اأهداف فل�شطني.
وحافظ منتخبنا على �شدارة ترتيب املجموعة بر�شيد 6 نقاط من مباراتني، 

مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة ملاليزيا، يف حني ل زال ر�شيد فل�شطني وغوام 
خالياً من النقاط، وبانتظار خو�ش منتخب اإندوني�شيا ملباراته الأوىل.

الإمارات،  مع  اإندوني�شيا  تلتقي  حيث  الأربعاء،  غد  يوم  الثالثة  اجلولة  وتقام 
وماليزيا مع غوام.

وكانت اجلولة الأوىل �شهدت يوم ال�شبت فوز الإم��ارات على غوام " 9 – 0"، 
وماليزيا على فل�شطني " 4 – 0 ".

ويتاأهل اإىل النهائيات �شاحب املركز الأول يف كل جمموعة، اإىل جانب اأف�شل 6 
منتخبات حت�شل على املركز الثاين يف املجموعات الع�شر.

 مل تبق �شوى اأيام قليلة على دورة 2022 من كاأ�ش العامل لكرة القدم، والتي 
اأنحاء العامل بفارغ ال�شرب وت�شبح حمور  اق كرة القدم يف جميع  ينتظرها ع�شرّ
الرتكيز الوحيد كلرّ اأربع �شنوات. وبالن�شبة للبطولة التي �شتقام يف قطر لأول 
عي كرة القدم والريا�شة لي�شوا وحدهم من ينتظرون معرفة من  ة، فاإنرّ م�شجرّ مررّ
جني  ج بطاًل جديداً لهذه اللعبة العاملية بامتياز، بل ومعهم جميع املتفررّ �شيتورّ
نوفمرب،   20 يف  الأوىل  احلكم  �شافرة  اإط��الق  وم��ع  الهتمامات.  من خمتلف 
�شتبداأ البطولة مبباراة بني الدولة امل�شيفة قطر، والإكوادور. و�شي�شاهد العامل 
كله تناف�ش 32 دولة لتكون الأف�شل يف العامل. وبينما ل َي�َشع اجلمهور النتظار 
ت�شع خططاً  التجارية  العالمات  فاإن  �شا�شات خمتلفة،  على  املباريات  مل�شاهدة 

حول كيفية جذب اجلماهري امل�شتهدفة من خالل قنوات معيرّنة.
اأبحاثاً   Digital Turbine تورباين  ديجيتال  �شركة  اأج���رت  هنا،  وم��ن 
تتعلرّق بكاأ�ش العامل لكرة القدم لفهم وحتليل �شلوك وتف�شيالت امل�شاهدين يف 
الإمارات العربية املتحدة خالل كاأ�ش العامل، ف�شاًل عن كيفية تفاعل العالمات 
ة الهاتف املحمول التي ل  داً قورّ التجارية مع امل�شتهلكني، واأظهرت النتائج جمدرّ

تعرف حدوداً.
وبينما �شرح %61 من امل�شتجيبني باأنهم �شي�شاهدون كاأ�ش العامل على �شا�شة 
هواتفهم  على  امل��ب��اري��ات  �شيتابعون  باأنهم  يقولون  م��ن  ن�شبة  ف��اإن  التلفزيون، 
الذكية هي %49. وعلى الرغم من اإق�شاء الإمارات من البطولة مع الأ�شف، 

اإل اأن اجلمهور م�شتعدرّ لتجربة حما�ش كرة القدم العاملية. وبينما قال 44% 
 24% اأف��اد  منازلهم،  من  البطولة  �شيتابعون  اأنهم  ال�شتطالع  �شملهم  ممن 
ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  قطر.  يف  املالعب  من  مبا�شرة  البطولة  �شيتابعون  اأنهم 
تني على الأق��لرّ يف  اأنهم ي�شاهدون بثرّ كرة القدم مررّ %66 من امل�شاركني  ذكر 
الريا�شات �شعبية يف  اأك��ر  القدم هي من  اأن كرة  اأخ��رى  ة  ال�شهر، ما يثبت م��ررّ

دولة الإمارات.
وميكننا القول اإن التطبيقات التي نكر من ا�شتخدامها على اأجهزتنا املحمولة 
تترّخذ �شكاًل خمتلفاً يف هذه الفرتة مقارنة بالعملية التي نحن ب�شددها. وبينما 
الريا�شية  التطبيقات  يف  اأط��ول  وقتاً  يق�شون  اأنهم  امل�شاركني  من   55% ذكر 
اإنهم  امل�شتخدمني  غالبية  يقول  املماثلة،  البطولت  يف  و  ال��ع��امل  ك��اأ���ش  خ��الل 

ي�شتخدمون التطبيقات الريا�شية قبل املباراة اأو بعدها.
معظم  �شيق�شون  اأنهم  امل�شاركني  من   28% بالتطبيقات، ذكر  يتعلرّق  ويف ما 
و  ال��ع��امل،  ك��اأ���ش  م�شاهدة  اأث��ن��اء  يف  الريا�شية  الأخ��ب��ار  تطبيقات  على  وقتهم 
�شيق�شون وقتاً اأطول على تطبيقات الألعاب الريا�شية على  اإنهم  قالوا   24%
الأجهزة املحمولة، و %24 على تطبيقات الو�شائط الجتماعية و%13 على 
تطبيقات املرا�شلة. بالإ�شافة اإىل اأنه من اأهمرّ نتائج البحث التي ذكرها 80% 

من امل�شتخدمني اأنه من املهمرّ متابعة كاأ�ش العامل على اأكر من جهاز.
ومن اأهمرّ امل�شائل التي يجدر على العالمات التجارية النتباه اإليها هنا هي تلبية 

ن �شملهم ال�شتطالع  عات امل�شتخدمني من الإعالنات، حيث يرى %53 ممرّ توقرّ
العامل طريفة،  كاأ�ش  ي�شاهدونها خالل  التي  الإعالنات  تكون  اأن  املهمرّ  اأنه من 
وجتتذب  امل�شاهد  م�شاعر  ت�شتثري  اأن  املهمرّ  من  اأن��ه  منهم   51% يعتقد  بينما 

تعاطفه.
وب��ال��ت��ايل ف��خ��الل مثل ه��ذه البطولة ال��ك��ب��رية وال��ع��امل��ي��ة، م��ن امل��ه��مرّ اأن جتذب 
امل�شتطلعني  من  العالمات التجارية جمهورها امل�شتهدف. اإذ بينما ذكر 62% 
اأنهم على الأرجح �شيبحثون عن اإعالن مت بثه خالل كاأ�ش العامل. �شرح 93% 
اأنه  %34 منهم  راأوه يف الإع��الن. وذك��ر  ال��ذي  املنتج  رون يف �شراء  اأنهم �شيفكرّ

ميكنهم �شراء املنتج يف غ�شون 2-3 اأيام بعد م�شاهدة الإعالن.
ومن اأهمرّ امل�شائل التي يجدر على العالمات التجارية النتباه اإليها هنا هي تلبية 
ن �شملهم ال�شتطالع  عات امل�شتخدمني من الإعالنات، حيث يرى %53 ممرّ توقرّ
العامل طريفة،  كاأ�ش  ي�شاهدونها خالل  التي  الإعالنات  تكون  اأن  املهمرّ  اأنه من 
وجتتذب  امل�شاهد  م�شاعر  ت�شتثري  اأن  املهمرّ  من  اأن��ه  منهم   51% يعتقد  بينما 
ا�شتهداف  خيارات  اإن�شاء  عن  اأ�شفر  البحث  اأن  يبدو  لذلك،  ونتيجة  تعاطفه. 
قنوات  على  العامل  كاأ�ش  ف��رتة  خ��الل  التجارية  والعالمات  للمعلنني  �شخمة 
الهاتف املحمول، ما قد يوؤدرّي اأي�شاً اإىل زيادة مبيعات منتجاتهم، اأو زيادة الوعي 
بالعالمة التجارية. علماً اأنه اإذا كان الإعالن م�شحكاً ومبتكراً، فاإنه يزيد من 

بهم من ال�شراء. اهتمام امل�شاهدين مبنتج �شاهدوا اإعالنه ويقررّ

اأبي�ش النا�سئني يهزم فل�سطني برباعية 
وُيوا�سل �سدارته للمجموعة الثانية

ما هي تف�سيالت اجلّوال للم�ساهدين يف الإمارات خالل كاأ�ش العامل لكرة القدم 2022؟

اأبرز م�شاهد اجلولة الرابعة لدوري اأدنوك للمحرتفني 

مبادرة ثنائي العني عي�سى ولبا اأ�سعدت الطفلني يو�سف وخالد 

•• اأبو ظبي-وام:

حا�شرت الغيابات ن�شخا عدة من كاأ�ش العامل لكرة القدم عرب تاريخه .. منها 
ثالث دورات متتاليات. فقد فقدت بطولة 1938 بفرن�شا اأكر من منتخب 
واأوروج�����واي  الأرج��ن��ت��ني  منتخبات  مقدمتها  ويف  متباينة،  لأ���ش��ب��اب  كبري 
والنم�شا واإ�شبانيا.  وبعدما اأقيمت الن�شخة الثانية من بطولت كاأ�ش العامل 
عام 1934 باأوروبا يف اإيطاليا، انتظرت اأمريكا اجلنوبية احل�شول على حق 
ا�شت�شافة الن�شخة التالية عام 1938 خا�شة واأن الأرجنتني تقدمت بطلب 
باأن  اعتقادا  واأملانيا  اآخرين من فرن�شا  حلق ال�شت�شافة يف مواجهة طلبني 
ال�شت�شافة �شتكون بالتناوب بني القارتني.  وفوجئ م�شوؤولو اللعبة يف اأمريكا 
بالعا�شمة  القدم )فيفا( يف اجتماعه  الدويل لكرة  اجلنوبية بقرار الحتاد 
الأملانية برلني يف 13 اأغ�شط�ش 1936 باختيار فرن�شا التي فاز طلبها من 
خالل اجلولة الأوىل للت�شويت متفوقا على طلبي اأملانيا والأرجنتني.  واأثار 
والأرجنتني  اأوروج��واي  اأمريكا اجلنوبية، ما دفع  القرار حفيظة منتخبات 
لإعالن ان�شحابهما من هذه البطولة، لي�شبح املنتخب الربازيلي هو املمثل 

الوحيد لهذه القارة يف مونديال 1938.  و مل تقت�شر الغيابات على ذلك بل 
ا�شتبعد املنتخب الإ�شباين ب�شبب احلرب الأهلية التي عانت منها بالده يف ذلك 
الوقت، فيما غاب املنتخب النم�شاوي بعد تاأهله ر�شميا ب�شبب ان�شمام بالده 
اإىل اأملانيا ليخو�ش بع�ش لعبي النم�شا البطولة �شمن املنتخب الأملاين فيما 
رف�ش بع�شهم هذا.  ومل ي�شتدع الفيفا منتخب لتفيا للم�شاركة يف البطولة، 
برغم اأنه كان �شاحب املركز الثاين يف جمموعة النم�شا بالت�شفيات، ما منح 
املنتخب ال�شويدي بطاقة التاأهل املبا�شر اإىل الدور الثاين )دور الثمانية( يف 
املونديال بعدما كان مقررا اأن يلتقي نظريه النم�شاوي يف الدور الأول.  ومع 
غياب النم�شا، اقت�شر عدد املنتخبات امل�شاركة يف البطولة على 15 منتخبا 
اأق��ل عدد من  الن�شخة  اأوروب��ا فيما �شهدت هذه  12 منتخبا من  بينها  من 
القارة امل�شيفة على مدار تاريخ كاأ�ش العامل؛  امل�شاركة من خارج  املنتخبات 
حيث �شارك من خارج اأوروبا كل من املنتخبني الربازيلي والكوبي ومنتخب 

الأر�ش  اأ���ش��ح��اب  ا�شطر  بعدما  و    . حاليا(  )اإندوني�شيا  ال�شرقية  الهند 
1934، منح  امل�شاركة يف مونديال  اأجل  الت�شفيات من  )اإيطاليا( خلو�ش 
)فرن�شا(  الأر���ش  لأ�شحاب  املبا�شر  التاأهل  تاأ�شرية  اجلديدة  الن�شخة  نظام 
البطولة  ن��ظ��ام  منح  كما  الآن..  حتى  مطبقا  ظ��ل  م��ا  وه��و  الأوىل،  للمرة 
تاأ�شرية التاأهل املبا�شر للمرة الأوىل حلامل اللقب، وهو ما ظل مطبقا حتى 
2002.  وات�شع نطاق اإقامة البطولة يف هذه الن�شخة اإىل 10 مالعب بدل 
من 8 مالعب يف ن�شخة 1934 باإيطاليا، واأقيمت املناف�شات على مدار 16 
يوما من 4 اإىل 19 يونيو 1938 حيث �شهدت البطولة 18 مباراة نظرا 
لإعادة مباراتي �شوي�شرا مع اأملانيا وكوبا مع رومانيا يف الدور الأول واإعادة 
انتهاء  بعد  الثمانية  دور  يف  والت�شيكو�شلوفاكي  الربازيلي  املنتخبني  مباراة 

املباريات ال�3 بالتعادل بعد الوقت الإ�شايف لكل منها. 
الن�شخة م�شتويات متميزة،  امل�شاركة يف هذه  املنتخبات  العديد من  وقدمت 

ولكن املنتخب الإيطايل بدا هو الأكر جاهزية وقدرة لي�شبح اأول منتخب 
يف تاريخ البطولة يدافع عن لقبه، وذلك بعد فوزه الثمني 4-2 على نظريه 

املجري يف نهائي اأوروبي خال�ش للن�شخة الثانية على التوايل. 
جلميع  الأوروب��ي��ة  املنتخبات  احتكار  من   1934 يف  ح��دث  ما  عك�ش  وعلى 
الثمانية  �شق منتخبا كوبا والربازيل طريقهما لدور  الثمانية،  دور  مقاعد 
خ�شر  لكنه  النهائي  ن�شف  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب  وب��ل��غ  ب��ل  الن�شخة،  ه��ذه  يف 
ليونيدا�ش  الربازيلي  املهاجم  عنها  غاب  مباراة  يف  الإيطايل  املنتخب  اأم��ام 
اأهداف   6 ليونيدا�ش  �شجل  امل��ب��اراة،  الن�شخة.  وقبل هذه  اأب��رز لعبي هذه 
يف مباريات فريقه بالبطولة لكنه تعر�ش خل�شونة فائقة من لعبي بولندا 
يف الدور الأول ثم من لعبي ت�شيكو�شلوفاكيا يف دور الثمانية ما دفع مدربه 
ا�شتعدادا  الراحة  اإيطاليا ملنحه ق�شطا من  اأمام  املباراة  اإ�شراكه يف  اإىل عدم 
للنهائي.  لكن الفريق خ�شر يف ن�شف النهائي، ليعود ليونيدا�ش اإىل امل�شاركة 
مع منتخب بالده من خالل مباراة حتديد املركز الثالث، التي �شجل فيها 
هدفا ليقود املنتخب الربازيلي اإىل الفوز على نظريه ال�شويدي 4-2 ، ويتوج 

هدافا لهذه الن�شخة بر�شيد 7 اأهداف. 

مونديال 1938.. غيابات كثرية ومنتخب اإيطاليا يحتفظ باللقب العاملي 16 عاما 
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•• لندن -وام:

اأرق������ام قيا�شية  امل��دي��ن��ة وع����دة  ت��اري��خ��ي يف دي���رب���ي  ب��ف��وز 
لقبه  الدفاع عن  رحلة  �شيتي  مان�ش�شرت  ا�شتاأنف  ومميزة، 
اإن���ذارا جديدا  ال��ق��دم، ووج��ه  ال���دوري الإجنليزي لكرة  يف 
اأر�شنال  ا�شتمرار  وب��رغ��م  امل�شابقة.   يف  مناف�شيه  لباقي 
الديربي  يف   1-3 توتنهام  على  ف��وزه  بعد  ال�شدارة  على 
اللندين �شمن فعاليات اجلولة نف�شها ) التا�شعة(، حافظ 
مان�ش�شرت �شيتي على فارق النقطة التي تف�شله عن اأر�شنال 
ووا�شل حماولته ل�شتعادة ال�شدارة مع اأي كبوة لأر�شنال 
مان�ش�شرت  ديربي  خطف  متوقعا،  كان  وكما  امل�شابقة.   يف 
فعالياتها  تكتمل  التي  اجل��ول��ة،  ه��ذه  يف  الأ���ش��واء  معظم 
�شيتي ونوتنجهام  لي�شرت  “الثنني” باملواجهة بني  اليوم 
فوري�شت حيث قدمت الن�شخة 188 من ديربي مان�ش�شرت 
يف  حم��ف��ورة  �شتظل  قيا�شية  اأرق���ام  وع��دة  تاريخية  نتيجة 
جاره  على  ال��ف��وز  �شيتي  مان�ش�شرت  حقق  بعدما  ال��ذاك��رة 

"يونايتد" 6-3 لت�شبح اأكرب ح�شيلة تهديفية 
اأنها  كما  مان�ش�شرت.   دي��رب��ي  ت��اري��خ  يف 

املرة الأوىل يف تاريخ مباريات ديربي 
مان�ش�شرت، التي ينهي فيها اأي من 
الفريقني ال�شوط الأول متقدما 
الرويجي  وك������ان  ب���رب���اع���ي���ة.  

اإيرلنج هالند مهاجم مان�ش�شرت 
الأول  النجم  ه��و  جم���ددا  �شيتي 
املباراة  رجل  بجائزة  وفاز  للقاء، 
ع����ن ج��������دارة ب���ع���دم���ا ����ش���ج���ل 3 
اأهداف )هاتريك( و�شاهم ب�شكل 

هائل يف الهاتريك الآخر يف املباراة، 
والذي اأحرزه زميله فيل فودين حيث 

�شنع هالند 2 من اأهداف فودين. 
املباراة  يف  هالند  م�شاهمات  تتوقف  ومل 

ع��ل��ى الأه�����داف و���ش��ن��اع��ت��ه��ا ب��ل قدم 
قويا ومميزا  اأداء  الالعب جمددا 

لفت به الأنظار واأكد اأنه مك�شب 
الذي  �شيتي،  ملان�ش�شرت  كبري 
���ش��ي��ف هذا  م���ع���ه يف  ت���ع���اق���د 
العام من بورو�شيا دورمتوند 
الأمل�������اين.  ووا����ش���ل هالند 
القيا�شية  الأرق�����ام  �شناعة 

املميزة  ال��ب�����ش��م��ات  وت���رك 
وال������ت������اري������خ������ي������ة م���ع 

ال�������ف�������ري�������ق ح���ي���ث 
لعب  اأول  اأ�شبح 
الدوري  ت��اري��خ  يف 

يحرز  الإجن���ل���ي���زي 
هاتريك يف 3 مباريات 

ملعب  ع����ل����ى  م����ت����ت����ال����ي����ة 
ف���ري���ق���ه؛ ح���ي���ث ���ش��ب��ق له 
اللتني  املباراتني،  يف  ه��ذا 
على  الفريق  فيهما  ف��از 

 2-4 بال�ش  كري�شتال 
فوري�شت  ونوتنجهام 

باجلولتني   0-6
ال�������������راب�������������ع�������������ة 

واخلام�شة من 

امل�شابقة.  واأ�شبح هالند بهذا اأ�شرع لعب يف تاريخ امل�شابقة 
ي�شل لت�شجيل 3 مرات هاتريك يف مباريات البطولة حيث 
احتاج اإىل 8 مباريات فقط لتحقيق هذا فيما كان الرقم 
ال�شابق  ال�شهري  النجم  با�شم  م�شجال  ال�شابق  القيا�شي 
مايكل اأوين الذي احتاج اإىل 48 مباراة يف امل�شابقة للو�شول 
اإىل هذا العدد من حالت الهاتريك فيما احتاج الهولندي 
رود فان ني�شتلروي، املهاجم ال�شابق ملان�ش�شرت يونايتد، اإىل 
59 مباراة.  وعزز هالند �شدارته لقائمة هدايف الدوري 
ه��دف��ا يف   14 اإىل  راف��ع��ا ر�شيده  املو�شم  ه��ذا  الإجن��ل��ي��زي 
لتحطيم  مر�شحا  لي�شبح  امل�شابقة  م��ن  م��ب��اري��ات   8 اأول 
هذا  امل�شابقة  يف  التاريخية  القيا�شية  الأرق��ام  من  العديد 
ي�شجلها  التي  الأه��داف  القيا�شي لعدد  الرقم  املو�شم مثل 
با�شم امل�شري حممد  اأي لعب يف مو�شم واح��د، وامل�شجل 
���ش��الح لع���ب ل��ي��ف��رب��ول )32 ه���دف���ا(.  ك��م��ا اأع����رب اأوين 
نف�شه عن �شعوره باأن الرقم القيا�شي لعدد الأهداف التي 
ي�شجلها اأي لعب يف تاريخ م�شاركاته بالدوري الإجنليزي، 
يبدو   ، ه��دف��ا(   260( �شرير  األن  با�شم  وامل�شجل 
م��ه��ددا يف وج���ود ه���داف مثل ه��الن��د.  واإىل 
ج��ان��ب الأرق�����ام ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي حققها 
فيل  ن���ال  وه���الن���د،  �شيتي  مان�ش�شرت 
فودين ن�شيبه من كعكة الأرقام اأي�شا 
ح��ي��ث ���ش��ج��ل ه���ات���ري���ك اآخ������ر، ورف���ع 
الفريق  مع  50 هدفا  اإىل  ر�شيده 
عاما   22" لع��ب  اأ���ش��غ��ر  لي�شبح 
و127 يوما" ي�شل حلاجز ال�50 
امل��درب الإ�شباين  هدفا حتت قيادة 
جو�شيب جوارديول متفوقا بهذا على 
كان  ال��ذي  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني 
الأ�شرع لهذا حتت قيادة جوارديول يف 

فريق بر�شلونة الإ�شباين. 

اأهدر املهاجم الدويل الفرن�شي كرمي بنزمية ركلة جزاء حا�شمة مع عودته اىل املناف�شات ليحرم ريال مدريد ا�شتعادة �شدارة الدوري 
ال�شباين لكرة القدم من غرميه بر�شلونة، باكتفائه بالتعادل 1-1 مع �شيفه اأو�شا�شونا �شمن مناف�شات املرحلة ال�شابعة.

تقدم ريال عرب الربازيلي فيني�شيو�ش جونيور مع نهاية ال�شوط الول )42( قبل اأن يعادل ال�شيوف يف م�شتهل الثاين )50(. 
ل عليها بنف�شه بعدما ارتدت حماولته من العار�شة  واأهدر بنزمية العائد بعد غيابة منذ قرابة ال�شهر ركلة جزاء حا�شمة حت�شرّ

قبل ع�شر دقائق من النهاية )79(.
وهذه املرة الوىل التي يهدر الفريق امللكي النقاط هذا املو�شم بعد �شتة انت�شارات من اأول �شت مراحل، لريفع ر�شيده اىل 19 
البولندي  ال�شبت بهدف  الفائز على ريال مايوركا  املت�شدر  الثاين بفارق اله��داف فقط عن بر�شلونة  املركز  نقطة يف 
بعد  برنابيو"  "�شانتياغو  ملعب  على  التا�شعة  املرحلة  يف  يلتقيان  الغرميني  اأن  علًما  ليفاندوف�شكي،  روب��رت 

اأ�شبوعني.
ري��ال مدريد  تعر�شه لإ�شابة يف فخذه المي��ن خالل فوز  ب�شبب  اأيلول-�شبتمرب  بداية  بنزمية منذ  وغ��اب 
على م�شيفه �شلتيك ال�شكتلندي يف دوري اأبطال اأوروبا، ما حرمه امل�شاركة يف النافذة الدولية مع منتخب 
بالده. و�شهدت بداية املواجهة، كما جميع مباريات "ل ليغا" الحد، دقيقة �شمت حداًدا على �شحايا الكارثة 

ا. التي ح�شلت ال�شبت يف ملعب كرة قدم يف اإندوني�شيا واأ�شفرت عم مقتل ما ل يقل عن 125 �شخ�شً
ولعب بنزمية يف املقدمة اىل جانب الثنائي الربازيلي فيني�شيو�ش-رودريغو، فيما لعب الملاين توين كرو�ش 
بداعي  مودريت�ش  لوكا  املخ�شرم  وغ��اب  الو�شط  خط  يف  �شيبايو�ش  وداين  ت�شواميني  اأوريليان  والفرن�شي 

ال�شابة واحلار�ش ال�شا�شي البلجيكي تيبو كورتوا لإ�شابة يف عرق الن�شا.
ا خطرة، اإذ كانت اأوىل املحاولت لل�شيوف عرب جون مونكايول الذي �شدد  ومل ي�شهد ال�شوط الول فر�شً
كرة قوية ت�شدى لها الوكراين اأندري لونني، بديل كورتوا )28(، قبل اأن يحاول فيني�شيو�ش يف اجلانب 

الخر بعد ثوان بت�شديدة �شهلة جًدا بني يدي احلار�ش �شريخيو هرييرا.
اأول فر�شة مهمة للقلعة البي�شاء عندما رفع فيني�شيو�ش كرة جميلة من اجلهة الي�شرى اىل  واأتيحت 
داخل املنطقة نحو بنزمية الذي رفع رجله عالًيا وتابعها "على الطاير" جميلة مرت بجوار القائم المين 
)37(. و�شجل فيني�شيو�ش هدف الفتتاح عندما رفع الكرة عن اجلهة الي�شرى اىل داخل املنطقة ولكنها 

خدعت احلار�ش عندما تابعت طريقها اىل ال�شباك من دون اأن تلم�ش اأحًدا )42(.
و�شجل كيكي غار�شيا هدف التعادل يف ال�شوط الثاين براأ�شية جميلة اإثر عر�شية من اأوناي غار�شيا )50(.

دفع اأن�شيلوتي �شريًعا بالوروغوياين فيديريكو فالفريدي، اأف�شل لعب يف الدوري ل�شهر اأيلول-�شبتمرب، 
والفرن�شي اإدواردو كامافينغا بدل من ت�شاوميني و�شيبايو�ش )54( يف حماولة لتن�شيط الهجوم، ولكن من 

دون جدوى، قبل اأن يزج بالثنائي ماركو اأ�شين�شيو والربازيلي اإيدر ميلتاو )74(.
وحت�شل بنزمية على ركلة جزاء اإثر مراجعة حكم الفيديو امل�شاعد "يف ايه اآر" بعد دفعة من اخللف من دافيد 
�ش الفرن�شي عر�شية من مواطنه كامافينغا وكان يحاول متابعتها يف  غار�شيا الذي ُطرد من املباراة بعدما رورّ

املرمى، اإل اأنه نفذها ارتدت من العار�شة )79(.
وحاول بنزمية التعوي�ش لكن األغي له هدف بعد دقيقتني بداعي الت�شلل اإثر متريرة من رودريغو.

وي�شت�شيف ريال الربعاء �شاختار دانييت�شك الوكراين �شمن اجلولة الثالثة من دوري البطال لتعزيز �شدارة 
املجموعة اإثر فوزين افتتاحيني على ليبزيغ الملاين و�شلتيك.

و�شقط ريال بيتي�ش املحلرّق هذا املو�شم اأمام م�شيفه �شلتا فيغو �شفر1- متاأثراً بالنق�ش العددي يف �شفوفه.
�شجل غابريال فيغا هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة التا�شعة بت�شديدة بعيدة، و�شاءت المور لبيتي�ش بعد طرد 

اليطايل لويز فيليبي لعرقلة يورغن �شرتاند لر�شن عندما كان الروجي يف طريقه نحو املرمى.
البديلني الربازيلي ويليان  اأوغو�شتني مار�شي�شني بت�شديات مميزة حارًما  �شلتا فيغو الرجنتيني  قام حار�ش 

جوزيه واأيتور رويبال من معادلة النتيجة يف ال�شوط الثاين.
15 نقطة يف  املو�شم، بعد الوىل �شد ريال مدريد، وجتمد ر�شيده عند  الثانية هذا  بالهزمية  بيتي�ش  ومني 

املركز الرابع على ُبعد نقطة من اأتلتيك بلباو الثالث واأربع عن كل من ريال مدريد وبر�شلونة.
13 نقطة  5-3 على م�شيفه جريونا ليتقدم اىل املركز ال�شاد�ش بر�شيد  وحقق ريال �شو�شييداد فوًزا مثرًيا 

بالت�شاوي مع اأتلتيكو مدريد اخلام�ش.
و�شجل للفائز الروجي األك�شندر �شورلوث ثنائية )8 و42(، براي�ش ميندي�ش )66(، مارتني زوبيميندي )71( 
 )27( مارتيني�ش  اأرن��او   ،)23( ريكيلمي  رودريغو  اأه��داف جريونا  اأح��رز  فيما   .)85( كوبو  تاكيفوزا  والياباين 

والرجنتيني فالنتني كا�شتيانو�ش )48(.
وتعادل اإ�شبانيول 2-2 مع �شيفه فالن�شيا يف مباراة مثرية اأنهاها كل منهما بع�شرة لعبني اإثر طردين يف الدقائق 

الخرية للدمناركي مارتن برايثويت من جانب اأ�شحاب الر�ش وماركو�ش اأندريه من جانب ال�شيوف.
وخطف فالن�شيا التعادل يف الدقيقة ال�شاد�شة من الوقت بدل ال�شائع بطريقة غريبة بعدما �شقطت كرة ال�شوي�شري 

اإيراي كومري يف املرمى نتيجة ف�شل احلار�ش األفارو فرناندي�ش يف ايقافها.
وتقدم فالن�شيا عرب الربازيلي غابرايل باولي�شتا )53(، قبل اأن يعادل خو�شيلو لأ�شحاب الر�ش )56( 

ويظن �شريغي داردر اأنه منح الفوز لفريقه بهدف يف الدقيقة 83.

بنزمية يهدر ركلة جزاء ويحرم ريال ا�ستعادة ال�سدارة 

•• عجمان-الفجر

بعث ال�شيخ را�شد بن  حميد النعيمي رئي�ش احتاد الإمارات لكرة 
القدم برقية تعزية اإىل حممد اإرياوان رئي�ش الحتاد الإندوني�شي 
ل��ك��رة ال��ق��دم، ع��ربرّ م��ن خاللها ع��ن ���ش��ادق ال��ت��ع��ازي وامل��وا���ش��اة يف 
�شحايا حادث التدافع الذي وقع خالل مباراة كروية يف الدوري 
واأع��رب رئي�ش الحتاد يف الربقية عن حزنه  املمتاز،  الإندوني�شي 

كرة  حمبي  م��ن  ع��دد  بحياة  اأودى  ال��ذي  احل���ادث  ب�شبب  العميق 
القدم.

القدم  ك��رة  اأ���ش��رة  با�شم  النعيمي  ب��ن حميد  را���ش��د  ال�شيخ  وت��ق��دم 
الإماراتية بخال�ش العزاء اإىل عائالت ال�شحايا واأ�شرة كرة القدم 
الإندوني�شية، متمنياً للجرحى ال�شفاء العاجل، موؤكداً وقوف احتاد 
الإمارات لكرة القدم اإىل جانب جمتمع كرة القدم يف اإندوني�شيا يف 

هذه الأوقات الع�شيبة.

را�سد بن حميد النعيمي ُيّعزي اأ�سرة كرة 
القدم الإندوني�سية ب�سحايا التدافع •• اأبوظبي-وام:

ر�شح الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم جنم اجلزيرة واملنتخب 
غرب  دوري��ات  لنجومية  مبخوت  علي  الإم��ارات��ي  الوطني 
اأرقامه  ���ش��وء  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي،  �شبتمرب  ���ش��ه��ر  خ���الل  اآ���ش��ي��ا 
 " "اأدنوك  دوري  يف  اجل����زي����رة  ن�����ادي  م���ع  وم�����ش��اه��م��ات��ه 
ح�شد  اأ�شباب  م��ن  رئي�شيا  �شبب  ك��ان  حيث  للمحرتفني، 
فريقه للعالمة الكاملة" 9 نقاط" من 3 مباريات اأقيمت 

يف �شهر �شبتمرب املا�شي.
وق���ال امل��وق��ع الر�شمي ل��الحت��اد الآ���ش��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم يف 
دوريات  يف  املر�شحني  ال��الع��ب��ني  اأب���رز  ع��ن  مو�شع  تقرير 
ونادي  الإم���ارات���ي  امل��ن��ت��خ��ب  اآ�شيا:" ت�����ش��در جن��م  غ��ري��ب 

الإماراتي  ال���دوري  ه��دايف  ترتيب  مبخوت  علي  اجل��زي��رة 
اأه��داف، حيث كان الالعب حا�شماً   6 لكرة القدم بر�شيد 
يف العديد من املباريات التي خا�شها الفريق، وحتديداً يف 
لقاء القمة اأمام العني يف اجلولة الثالثة، لي�شاهم بقوة يف 
حتقيق العالمة الكاملة للجزيرة وت�شدر ترتيب الدوري 

برفقة ال�شارقة ولكل منهما 9 نقاط.
و�شمت قائمة املر�شحني لنجومية ال�شهر يف دوريات غرب 
ال�شعودي(،  )ال�شباب  ج��وان��ك��ا  كري�شتيان  م��ن:  ك��ل  اآ���ش��ي��ا 
 ( اأول��وجن��ا  ومايكل  ال�شعودي(،  فيتو)الهالل  ولو�شيانو 
الكويتي(،  الكويت  اخلني�شي)  وط��ه  ال��ق��ط��ري(،  الدحيل 
وزي��د قنرب) جبل  الأردين(،  الفي�شلي   ( ال�شناينة  واأم��ني 

املكرب الفل�شطيني(، واحلاج مالك)الأن�شار اللبناين(.

»الآ�سيوي« ير�سح علي مبخوت لنجومية دوريات غرب اآ�سيا يف �سهر �سبتمرب

•• دبي-الفجر

احتاد  م��ق��ر  يف  الأول  اأم�����ش  انطلقت 
ال��ك��رة ب��دب��ي حم���اور دورة ح��ك��ام كرة 
ُتنظمها  ال���ت���ي  امل�����ش��ت��ج��دي��ن،  ال���ق���دم 
من  الفرتة  يف  بالحتاد  احلكام  اإدارة 
مب�شاركة  اجل��اري،  اأكتوبر   6 اإىل   2
 3 �شمنهم  من  م�شتجًدا،  حكًما   32
ح��ك��م��ات اإن�����اث. ���ش��ه��د اف��ت��ت��اح ال����دورة 
حم��م��د ع��م��ر ال�����ش��م��ري ن��ائ��ب رئي�ش 
جلنة احلكام، بح�شور �شالح املرزوقي 
املراحل  الثاين  ال�شف  حكام  م�شوؤول 
�شلطان  ال������دويل  واحل���ك���م  ال�����ش��ن��ي��ة، 
حممد، حما�شرا اليوم الأول للدورة.

احل����ك����ام  دورة  يف  ُي����ح����ا�����ش����ر  ك����م����ا 
امل�����ش��ت��ج��دي��ن، ���ش��ل��ط��ان ���ش��اح��وه فني 
واحلكمان  ال����ث����اين،  ال�������ش���ف  ح���ك���ام 
ح�شن،  ع����ب����داهلل  حم���م���د  ال����دول����ي����ان 
امل�شاعدان  واحلكمان  عي�شى،  واأحمد 
جمال،  واأمل  ح�شن  م�شعود  الدوليان 
ح�شن عبداهلل مدرب اللياقة البدنية 
ب�����اإدارة احل���ك���ام. وت���اأت���ي ه���ذه ال����دورة 
احلكام  لإدارة  الفني  الربنامج  �شمن 
 2023-2022 الريا�شي  للمو�شم 
ويهدف  احل��ك��ام،  جلنة  م��ن  واملعتمد 
املنت�شبني  ق��اع��دة  وزي�����ادة  ج���ذب  اإىل 
مل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ح��ك��ي��م الإم���ارات���ي���ة من 
فئتي الرجال والإن��اث، كما ي�شتهدف 

الربنامج ال�شتفادة من خربات نخبة 
واإعدادهم  القدم احلاليني  كرة  حكام 

ليكونوا حما�شرين حمليني.
للدورة  ال��ن��ظ��ري��ة  امل���ح���اور  وت���ت���ن���اول 
اأي��ام مواد  اأربعة  ُتقام على م��دار  التي 
قانون كرة القدم "من القانون 1 اإىل 
17"، والتي تت�شمن ميدان  القانون 
اللعب والكرة، والالعبون ومعداتهم، 
واحلكام  امل���ب���اراة،  ح��ك��م  وم��ه��ام  ودور 
بالإ�شافة  امل���ب���اراة،  وم����دة  الأخ������رون 

وحاللت  امل��ب��اراة،  وا�شتئناف  لبداية 
ال�شلوك،  و���ش��وء  والأخ���ط���اء  الت�شلل، 
وتنفيذ الركالت احلرة وركلة اجلزاء، 
املرمى  ورك��ل��ة  التما�ش  رمية  وتنفيذ 
اليوم  ُت��ع��ق��د يف  فيما  اجل����زاء،  ورك��ل��ة 

اخلام�ش اأختبارات يف مواد القانون.
اإ�شارات  ال��ع��م��ل��ي،  اجل��ان��ب  ويت�شمن 
" الركلة  املباراة  خالل  ال�شاحة  حكم 
اإتاحة  املبا�شرة،  املبا�شرة وغري  احلرة 
الفر�شة، طريقة اإ�شهارات البطاقات، 

على  والتفتي�ش  ال�شافرة"  ا�شتخدام 
الركنية،  وال��راي��ات  وال�شباك  امللعب 
الالعبني  ع��ل��ى  ال��ت��ف��ت��ي�����ش  وك���ذل���ك 
املنطقة  �شبط  وط��ري��ق��ة  وه��وي��ات��ه��م، 
الالعبني  م����ع  وال���ت���ع���ام���ل  ال���ف���ن���ي���ة 
ال��ب��دلء والأج��ه��زة الفنية والإداري���ة، 
الركنية  ال����رك����الت  م����ع  وال���ت���ع���ام���ل 
وامل���رم���ى وال���رك���الت احل���رة واجل���زاء 
ورميات التما�ش، واملواقف والتحركات 
يف القرارات الثابتة والكرات املتحركة 

احلكم  واإ���ش��ارات  ال�شحيح.  والتمركز 
القريب  الت�شلل  ح���الت  يف  امل�����ش��اع��د 
وال����و�����ش����ط وال����ب����ع����ي����د، وال���رك���ن���ي���ات 
و�شبط  الأخطاء  واإ���ش��ارات  والتما�ش، 
���ش��م��ن منطقة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل�����ش��اف��ة 
املنا�شب  ال���ت���ح���رك  وك�����ذا  ت����واج����ده، 
التما�ش،  خ��ط  ع��ل��ى  امل�����ش��اع��د  للحكم 
بها  والتحرك  ال��راي��ة  حمل  وطريقة 
والتمركز  ل��الأخ��رى،  ي��د  م��ن  ونقلها 

مع اآخر ثاين مدافع.

انطالق حماور دورة احلكام امل�ستجدين مب�ساركة 32 حكًما م�ستجًدا

»�سيتي« يوجه اإنذارا جديدا.. وهالند يوا�سل 
اأرقامه القيا�سية يف ديربي مان�س�سرت »التاريخي«

•• اأبوظبي-الفجر

��م��ي احلكام  ُت�����ش��ارك جم��م��وع��ة م��ن ق�����ش��اة امل��الع��ب وُم��ق��يرّ
يف  التحكيم  اأطقم  وتقييم  مباريات  اإدارة  يف  الإم��ارات��ي��ني 
الت�شفيات الآ�شيوية حتت 17 عاًما، وبطولة كاأ�ش الحتاد 
الآ�شيوي لكرة القدم 2022، خالل الفرتة من 5 اإىل 9 

اأكتوبر احلايل.
"�شاحة"  �شلطان حممد  الدوليان  احلكمان  ُي�شارك  حيُث 
وزايد داود "م�شاعد" يف اإدارة مباريات املجموعة العا�شرة 
ت�شت�شيفها  التي  عاًما،   17 الآ�شيوية حتت  الت�شفيات  يف 
امل�شاعد  احلكم  تعيني  ومت  ط�شقند،  الأوزب��ك��ي��ة  العا�شمة 

الدويل جمعة املخيني �شمن طاقم التحكيم املُكلف باإدارة 
مباريات املجموعة التا�شعة يف قريغيز�شتان.

ع��ل��ي حمد  الآ����ش���ي���وي  الحت�����اد  احل���ك���ام يف  اإدارة  وك��ل��ف��ت 
ًما لطاقم  ُمقيرّ الكرة،  اإدارة احتاد  البدواوي ع�شو جمل�ش 
جيزك  �شوغديانا  فريقي  �شتجمع  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  حتكيم 
ك��اأ���ش الحتاد  امل��ال��ي��زي يف بطولة  الأوزب���ك���ي وك��والمل��ب��ور 
ًما  ُمقيرّ ال��دوخ��ي  خالد  ُي�����ش��ارك  بينما   ،2022 الآ���ش��ي��وي 
لطاقم التحكيم املُكلف باإدارة مباريات املجموعة اخلام�شة 
بنغالدي�ش،  يف  ع��اًم��ا   17 حت��ت  ال���ش��ي��وي��ة  الت�شفيات  يف 
واأحمد يعقوب ُمقيرًّما حلكام مباريات املجموعة الثامنة يف 

العا�شمة الطاجيكية دو�شانبيه.

م�ساركات اآ�سيوية لق�ساة املالعب وُمقّيمي احلكام الإماراتيني
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•• اأبوظبي رم�شان عطا

اأ�شبحت  الإم����ارات  حم��ارب��ي  بطولة 
القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  م�����ش��ي��ئ��ة  ع��الم��ة 
، وهذا  اأج���م���ع  وال���ع���امل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
يقودها  واإدارة حكيمة  فكر  ناجت من 
رئي�ش  الها�شمي  عبداملنعم  ���ش��ع��ادة 
واأم  للجوجيت�شو  الإم�������ارات  احت����اد 
والنائب  الآ���ش��ي��وي  والحت����اد  اأي���ه  اأم 
ال������دويل  الحت��������اد  ل���رئ���ي�������ش  الأول 
دروي�ش  ف��وؤاد  وال�شيد  للجوجي�شتو، 
ل�����ش��رك��ة باملز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 
املنظمة  اللجنة  رئي�ش  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 

لبطولة "حماربي الإمارات"
لأننا  حم���ظ���وظ���ون  دروي���������ش  وق�����ال 
عبداملنعم  �شعادة  تعليمات  ن�شت�شرف 
ال��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ش احت�����اد الإم������ارات 
رئي�ش   ، اأي����ه  اأم  واأم  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  
الريا�شية،  ب����امل����ز  اإدارة  جم���ل�������ش 
وم��ق��رتح��ات��ه ال��ه��ادف��ة وال��ت��ي بعثت 
والريا�شيني  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ال���ف���رح���ة 
اأب��وظ��ب��ي وجناح  اأن وج��ودن��ا يف  ك��م��ا 
حم��ارب��ي الإم������ارات يف ف���رتة وجيزة 
اإب��راز منط  �شاعد يف امل�شي قدما يف 

الريا�شة يف العا�شمة اأبوظبي.
وع���رب دروي�������ش ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب�����اأن  " 
حماربي الإمارات"  جزء من جناحات 
وقال  والعربية  الإماراتية  الريا�شة 
م�شروع  من  جزء  باأننا  الفخر  " لنا 

وطني ،والو�شول اىل العاملية يف اقل 
اإنطالقا من عا�شمتنا  اأع��وام   3 من 
حفزتنا  م��ا  وه���ذا  اأب��وظ��ب��ي  احلبيبة 

اإليه القيادة الر�شيدة للدولة".  
وقال: "نتذكر انطالقتنا التي كانت 
يف  ب��داأن��ا  لقد   2019 يناير   29 يف 
وقت �شعب ولكننا جنحنا يف تخطي 
تف�شي  خ��الل  خا�شة  ال�شعوبات  ك��ل 
ف���ريو����ش ك���ورون���ا، ل��ق��د اوف��ي��ن��ا بكل 
وا�شتطعنا  قطعانها،  ال��ت��ي  ال��وع��ود 
اإ�����ش����اف����ة  ������ش�����ن�����وات م������ن   3 خ�������الل 

وا�شهرنا  للبطولة  الن�شائي  العن�شر 
والإفريقية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ت��ني 
رابعة  بطولة  اإ�شافة  نحو  وما�شون 
لنا  يحق  بالتاأكيد  ال�شل�شلة،  �شمن 
الحتفاء بهذه النجاحات من خالل 

الن�شخة رقم 30".
" اأن البطولة    واأك���د ف���وؤاد دروي�����ش 
اأظهرت اأنها من بني الأربع بطولت 
ال��ك��ب��ار ح����ول ال���ع���امل وذل����ك جلودة 
امل����ح����ارب����ني والإق������ب������ال واله���ت���م���ام 
اأن  م��وؤك��داً  الر�شيدة،  للقيادة  الكبري 

الريا�شات الفردية القتالية اأ�شبحت 
متثل منطاً يف املنطقة ولديها قاعدة 
اإ����ش���اف���ة اىل    ، ج��م��اه��ريي��ة ك���ب���رية 
100 دول��ة عرب �شا�شة  متابعتها  يف 
�شي" واأبوظبي  ايف  يو  با�ش  "فايت 
تطورها  ع���ل���ى  ي����وؤك����د  ال���ري���ا����ش���ي���ة 

ومكانتها. 
 وعن اآخر بطولت حماربي الإمارات 
التي اأقيمت ال�شهر املا�شي قال دروي�ش 
لقيت ح�شورا جماهرييا غفريا تابع 
ال�����ش��ال��ة، كا�شفاً  احل���دث م��ن داخ���ل 

اأن اجلماهري ظلت تتوافد حتى  عن 
واأن��ه��م ا�شطروا  الأخ����رية  ال�����ش��اع��ات 
لتلبية  ال�شتيعابية  الطاقة  ل��زي��ادة 

رغبة اجلماهري. 
الكبري  اأن اله��ت��م��ام  واأك����د دروي�����ش   
باحلدث يوؤكد اأن اجلماهري يف الدولة 
يجعلهم  ذل��ك  واأن  للريا�شة  ذواق���ة 
يعملون على تطوير البطولة ب�شورة 
اأو  اأي بطولة  اأن جناح  دائمة، موؤكداً 
يقا�ش باحل�شور اجلماهريي،  حدث 
اأن الإقبال الذي ت�شهده ن�شخ  موؤكداً 

حم��ارب��ي الإم������ارات خ��ري ح��اف��ز لهم 
لتجويد العمل يف الن�شخ املقبلة. 

وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د اآخ����ر اأع��ل��ن��ت يف وقت 
����ش���اب���ق ����ش���رك���ة ب����امل����ز ال���ري���ا����ش���ي���ة، 
املتخ�ش�شة  الرائدة  العاملية  ال�شركة 
واأكرب  ال��ري��ا���ش��ة،  الإدارة  جم���ال  يف 
اجلوجيت�شو  ريا�شة  لتدريب  �شركة 
التابعة  ال�شركات  واإح��دى  العامل،  يف 
لل�شركة العاملية القاب�شة، عن انتهاء 
اإج��راءات جتديد عقد  لكافة  اإدارتها 
ريا�شة  يف  تدريبية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 

درا�شية  �شنوات   3 مل��دة  اجلوجيت�شو 
اأبوظبي  م��ع��ه��د  م��ن��ت�����ش��ب��ي  ل�����ش��ال��ح 
ومعهد  امل��ه��ن��ي  وال���ت���دري���ب  للتعليم 
بفروعهما  التطبيقية  التكنولوجيا 
 41 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  املختلفة 

مليون درهم.
ومبوجب العقد، �شيقدم ما جمموعه 
اجلوجيت�شو  خرباء  من  مدرًبا   20
ل���ط���الب معهد  ال���ت���دري���ب  خ���دم���ات 
املهني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وم��ع��ه��د 

تقدمي  ���ش��ي��ت��م  ح���ي���ث  ب���ف���روع���ه���م���ا 
خمتلف  يف  ال�����ت�����دري�����ب  خ������دم������ات 
اجلامعات يف جميع اأنحاء الإمارات.

الرئي�ش  دروي�������������ش،  ف���������وؤاد  وق��������ال 
ل�شركة  املنتدب  والع�شو  التنفيذي 
ي��وج��د تقدير  ال��ري��ا���ش��ي��ة: ل  ب��امل��ز 
ا�شرتاتيجي  �شريك  وجود  من  اأكرب 
يجدد عقد �شراكته مع عملك ويزيد 

من تو�شيعه.  
باملز الريا�شية مت�شي اليوم يف م�شار 
ال��ري��ادة يف جمال  ت��اأم��ني  ي�شتهدف 
مما   ، وال���ش��ت��ث��م��ار  ال��ري��ا���ش��ة  اإدارة 
متميزة  عرو�ش  بتقدمي  لنا  ي�شمح 
وقيمة اأعلى مل�شاهمينا وم�شتثمرينا 
اليوم  ميكنني  امل�شلحة،   واأ�شحاب 
اأننا ن�شري بخطى ثابتة  القول بثقة 
امل�شتهدفة  ال��ق��ي��م��ة  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
البالغة 750 مليون درهم اإماراتي 

للعقود املحددة املمنوحة هذا العام.
الريا�شية  ب����امل����ز  م�������ش���اري���ع  ت����اأت����ي 
رقعة  ن�شر  نحو  ال��رام��ي��ة  التو�شعية 
امل�شاركة الريا�شية بني خمتلف فئات 
القيادات  روؤي���ة  م��ع  متا�شياً  املجتمع 
اإمكانات  تعزيز  نحو  الرامية  العليا 
وموؤهالت ال�شباب الإماراتي وحتقيق 
ال�شاعدة  لالأجيال  الكامل  التمكني 
الكوادر  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  زي�����ادة  اأج����ل  م���ن 
الإماراتية على خمتلف الأ�شعدة ويف 

جميع املجالت.

•• اأبوظبي-وام:

مبادلة  ب���ط���ول���ة  م��ن��ظ��م��و  اأع����ل����ن 
العاملية للتن�ش عن م�شاركة امل�شنف 
كارلو�ش  الإ����ش���ب���اين  ع��امل��ي��ا  الأول 
األكاراز يف الدورة الرابعة ع�شر من 
الفرتة  تقام خالل  والتي  البطولة 
من 16 اإىل 18 دي�شمرب املقبل يف 
زايد  للتن�ش مبدينة  الدويل  املركز 
الريا�شية يف اأبوظبي، وذلك للمرة 

الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�شط.
اأ�شغر  األ����ك����اراز  ك��ارل��و���ش  واأ���ش��ب��ح 
الت�شنيف  ق��م��ة  اإىل  ي�����ش��ل  لع����ب 
التن�ش  ل��راب��ط��ة حم���رتيف  ال��ع��امل��ي 
اأمريكا املفتوحة  بعد فوزه ببطولة 

ال�شهر املا�شي.
وي��ت�����ش��در ال���الع���ب الإ�����ش����ب����اين، ) 
من  �شتة  ت�شم  قائمة  ع��ام��ا(   19
اأف�������ش���ل لع���ب���ي ال��ت��ن�����ش ال���رج���ال 
البطولة،  يف  �شيتناف�شون  ال��ذي��ن 
التون�شية  اإىل جانب كل من  وذلك 
عامليا،  الثانية  امل�شنفة  جابر،  اأُن�ش 
الأوىل يف  امل�شنفة  رادوك��ان��و  واإمي��ا 
بريطانيا واللتني �شتتواجهان �شمن 

فعاليات اليوم الأول للبطولة.
وح�������ش���د األ������ك������اراز، ب���ع���د ف������وزه يف 
ع���ل���ى مالعب  امل���ا����ش���ي  ���ش��ب��ت��م��رب 
ال�شاد�ش يف  لقبه  فال�شينج ميدوز، 
لرابطة  الفردية  البطولت  �شل�شلة 
له  اخلام�ش  وه��و  التن�ش  حم��رتيف 
العام اجل��اري، حيث ي�شري الالعب 
الأوىل  للمرة  م�شاركته  خ��الل  من 
للتن�ش،  العاملية  مبادلة  بطولة  يف 
اللعبة  اأ���ش��اط��ري  اأ�شهر  خطى  على 
اأم����ث����ال روج������ر ف���ي���دري���ر ون���وف���اك 
دج���وك���وف���ي���ت�������ش واأن����������دي م������وراي 

وراف��اي��ي��ل ن����ادال، ال���ذي ي��ع��د مثله 
خم�ش  بالبطولة  وال��ف��ائ��ز  الأع��ل��ى 

مرات.
واأع�����������رب ك�����ارل�����و������ش األ�������ك�������اراز يف 
ت�شريحات له عن �شعادته بامل�شاركة 

للتن�ش  العاملية  م��ب��ادل��ة  بطولة  يف 
لتحقيق  �شعيه  موؤكدا  اأبوظبي،  يف 

املزيد من النجاح.
من جانب اآخر اأكدت �شركة فال�ش 
للبطولة،  املالكة  ال�شركة  للرتفيه، 

اإ�شافيني  ا�شمني  �شتك�شف عن  اأنها 
يف  ال�شتة  ال��الع��ب��ني  اإىل  ين�شمان 
التزامها  اإىل جانب  القادمة  الأي��ام 
يف  التن�ش  لع��ب��ي  اأب���رز  با�شت�شافة 

املنطقة.

•• اأبوظبي-وام: 

لرتتفع  الأول  انت�شاره  الظفرة  حقق  فيما  الكاملة  بالعالمة  ال�شارقة  انفرد 
احل�شيلة التهديفية جمددا.  هكذا كانت اأبرز مالمح اجلولة الرابعة من دوري 
اأدنوك لكرة القدم للمحرتفني مع ا�شتئناف فعاليات امل�شابقة بعد فرتة التوقف 

ب�شبب الأجندة الدولية. 
فقد وا�شل ال�شارقة انت�شاراته املتتالية يف البطولة بتحقيق الفوز الرابع على 
التوايل بثالثية نظيفة يف مواجهة خورفكان لينفرد بالعالمة الكاملة بعدما 

عرقل بني يا�ش انت�شارات اجلزيرة بالتعادل معه 1-1 . 
و تخل�ش الظفرة من دوامة النتائج ال�شلبية وحقق انت�شاره الأول هذا املو�شم 
3-2 ليكون الفوز الأول للظفرة على �شباب  بالفوز على ح�شاب �شباب الأهلي 

الأهلي منذ 3194 يوما. 
وحتقق الفوز يف 6 من 7 مباريات خالل اجلولة، وكان التعادل حا�شرا يف مباراة 
واحدة، هي مباراة بني يا�ش واجلزيرة كما حافظ فريقان فقط على �شباكهما 

نظيفة وهما ال�شارقة والعني. 
و�شهدت هذه اجلولة ارتفاعا ملحوظا يف ح�شيلة الأه��داف حيث اأح��رزت فرق 
هدفا(   25( الثانية  اجلولة  ح�شيلة  من  ب�شدة  لتقرتب  هدفا   24 البطولة 
مقابل 16 هدفا يف اجلولة الثالثة، ول تزال اجلولة الأوىل هي الأقل تهديفا 
بر�شيد 15 هدفا.  ومن اأبرز مالمح اجلولة اأي�شا ت�شجيل فريق العني لهدف 
الذي  كانيدو  كايو  681 يوما عرب  الأوىل منذ  للمرة  عن طريق لعب بديل 

�شجل هدفا يف مرمى احتاد كلباء ليفوز الفريق 0-3 . 

كان اآخر هدف �شابق لفريق العني عن طريق لعب بديل .. الهدف الذي اأحرزه 
لبا كودجو يف مرمى الو�شل خالل نوفمرب 2020 . 

و�شهدت اجلولة اأي�شا الفوز الأول لفريق الوحدة يف امل�شابقة هذا املو�شم بعدما 
تغلب على البطائح 4-0 و�شجل املدافعان فار�ش جمعة وبيمنتا هدفني لي�شبح 
بدوري  واح��دة  م��ب��اراة  يف  هدفني  للوحدة  ي�شجل  دفاعي  ثنائي  اأول  الالعبان 
املحرتفني منذ نوفمرب 2020 عندما �شجل مونيز وحممد املنهايل ثنائية يف 
مرمى عجمان.  كما �شهدت اجلولة الفوز الأول لفريق عجمان يف امل�شابقة هذا 
املو�شم بالتغلب على دبا الذي ل يزال �شجله خاليا من النت�شارات يف البطولة 

مثل خورفكان �شاحب املركز الأخري يف جدول امل�شابقة. 
و وا�شل علي مبخوت مهاجم اجلزيرة تربعه على �شدارة قائمة هدايف امل�شابقة 
باإحراز هدف للفريق يف مرمى بني يا�ش رفع به ر�شيده اإىل 7 اأهداف ليحافظ 
على فارق الهدف الذي يتفوق به على لبا كودجو )العني(، الذي وا�شل املطاردة 

و�شجل هدفا اأي�شا يف مرمى احتاد كلباء. 
و حافظ �شفيان رحيمي )العني( على �شدارته لقائمة اأكر الالعبني �شناعة 
 3 اإ�شماعيل مطر )ال��وح��دة(، وال��ذي �شنع  اأه��داف يليه   4 ل��الأه��داف بر�شيد 
26 بطاقة  اأ�شهر ق�شاة املالعب  الرابعة،  الآن.  وخ��الل اجلولة  اأه��داف حتى 
خليل  وفار�ش  يا�ش(  )بني  �شواريز  جا�شتون  من  لكل  حمراء  وبطاقة  �شفراء 

)الو�شل(. 
2 فقط منها عرب علي  3 رك��الت ج��زاء خ��الل اجلولة، مت ت�شجيل  واأحت�شبت 
مبخوت )اجلزيرة( يف مرمى بني يا�ش ، ووليد اأزارو )عجمان( يف مرمى )دبا(، 

واأهدر جليربتوا اأوليفريا )الو�شل( واحدة اأمام الن�شر. 

اأ�شبحت من�شة اأ�شا�شية يف امل�شهد الريا�شي العاملي 

»حماربي الإمارات« تعد مبواجهات من العيار الثقيل يف اأبوظبي

»مبادلة العاملية للتن�ش« ت�ست�سيف امل�سنف الأول عامليا 
كارلو�ش األكاراز للمرة الأوىل يف ال�سرق الأو�سط

ال�سارقة ينفرد بالعالمة الكاملة وح�سيلة الأهداف ترتفع 
جمددا يف اجلولة الـ 4 لدوري اأدنوك للمحرتفني 

»فوؤاد دروي�س« 
حت�شد النجاحات وتعد بالتطور واإعطاء الفر�شة لالأبطال العرب االإمارات«  • »حماربي 

ت�شهده ن�شخ »حماربي االإمارات« خري حافز لنا لتجويد العمل يف الن�شخ املقبلة الذي  • االإقبال 
يف جمال اإدارة الريا�شة واال�شتثمار الريادة  تاأمني  ي�شتهدف  م�شار  يف  مت�شي  الريا�شية«  • »باملز 

•• اأبوظبي-وام: 

�شهد اللواء الركن را�شد عبيد اأحمد املزروعي رئي�ش الإدارة التنفيذية للتعليم 
التي  للجوجيت�شو  الثانية  ال��دف��اع  وزارة  لبطولة  اخلتامي  اليوم  والتدريب 

احت�شن فعالياتها املجمع الريا�شي مبع�شكر طحنون بن زايد اآل نهيان. 
 100 بواقع  الأخ��رى  والرتب  ال�شباط  من  190 لعبا  البطولة  يف  �شارك 
لعب من احلا�شلني على احلزام البنف�شجي و 90 من احلا�شلني على احلزام 

الأزرق وا�شتملت على منازلت لفئتي العمومي والأ�شاتذة. 
البطولة.. مت بعدها تقدمي عر�ش  النهائية يف  املنازلت  و�شهد راعي احلفل 
القوات  ق��ي��ادة  قدمته  القريب  الع�شكري  والقتال  اجلوجيت�شو  مل��ه��ارات  فني 

الربية. 

و اأ�شفرت نتائج بطولة وزارة الدفاع الثانية للجوجيت�شو عن ح�شول ) قيادة 
حر�ش الرئا�شة (على كاأ�ش املركز الأول وقيادة القوات الربية على كاأ�ش املركز 

الثاين و قيادة القوات اجلوية والدفاع اجلوي على كاأ�ش املركز الثالث. 
القريب  الع�شكري  والقتال  اجلوجيت�شو  يف  الأوىل  ال�شتعرا�ش  بطولة  يف  و 
ح�شلت )قيادة القوات الربية( على كاأ�ش املركز الأول وقيادة الإمداد امل�شرتك 

على كاأ�ش املركز الثاين وقيادة القوات البحرية على كاأ�ش املركز الثالث. 
التنفيذية  الإدارة  رئي�ش  امل��زروع��ي  اأحمد  عبيد  را�شد  الركن  اللواء  اأو�شح  و 
للتعليم والتدريب اأن اأهداف البطولة ت�شب يف ا�شرتاتيجية وزارة الدفاع التي 
الدائم للمواهب وتهيئتها لرفع علم الدولة عالياً، مبا  ترتكز على التطوير 
ين�شجم مع توجيهات القيادة احلكيمة لرت�شيخ مكانة الدولة وجهة رائدة على 

�شعيد ريا�شة اجلوجيت�شو. 

اختتام بطولة وزارة الدفاع الثانية للجوجيت�سو 



تخطف �ساًبا لإرغامه على الزواج بها
رت  اأفادت م�شادر اأمنية عراقية، باأن قوة من مكافحة الإجرام حررّ
مبنطقة  تقطن  ف��ت��اة  ل��دى  خمتطفا  ك��ان  اجلن�شية،  ميني  �شابا 
ل�“اإرم  اأمني  م�شدر  اأف��اد  التفا�شيل  ويف  ب��غ��داد.  يف  الكرخ  جانب 
نيوز“ باأن ”مديرية مكافحة الإجرام، كانت تبحث منذ اأيام عن 
�شاب ميني، دخل اإىل العا�شمة بغداد، واختفى عقب ذلك، بعد اأن 

تلقت ال�شلطات املعنية، بالغاً من ذويه ب�شاأن اختفائه“.
املنازل،  اأح��د  اقتحام  اإىل  ق��ادت  التحري،  ”معلومات  اأن  واأ���ش��اف 
اأن  بعد  اإىل منزلها،  اأي��ام،  ال�شاب منذ  ا�شتدرجت  فتاة  اأن  اإذ تبني 
ت��ع��رف��ت عليه ع��رب م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، وك��ان��ت تريد 

اإرغامه على الزواج بها“.
”ال�شابة ثالثينية، وت�شكن العا�شمة بغداد،  ولفت امل�شدر اإىل اأن 
عائلته  مع  الأردن،  يف  يقيم  عاماً(   17( اليمني  ال�شاب  كان  فيما 
ال�شاب  خطف  م��ن  ”الهدف  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  الدرا�شة“،  بغر�ش 
واإرغامه على البقاء يف املنزل والزواج باملتهمة ما زالت جمهولة، 
ال�شاب  ب��اأم��وال  الفتاة  ع��ن طمع  تتحدث  الأول��ي��ة  امل��وؤ���ش��رات  لكن 

اليمني الذي تبني اأنه من عائلة ثرية“.

ت�سارك ق�سة طفلها الذي ولد بال عينني 
ق�شة  عن  ب�شره،  بفقدان  ت�شببت  بحالة  ابنها  ولد  ام��راأة  ك�شفت 
طفلها الذي تعر�ش للتنمر، لزيادة الوعي يف املجتمع جتاه مثل 
امل��ول��ود يف ولي��ة تيني�شي  ك��ان كري�شتيان بوكانان  ه��ذه احل���الت. 
الأمريكية، يعاين من متالزمة ال�شريط الأمنيو�شي عند الولدة، 
وهي حالة تنجم عن التفاف خيوط من الأن�شجة حول اجلنني يف 

الرحم، مما مينع الطفل من النمو ب�شكل طبيعي.
اأثرت  ان�شقاقات يف وجه كري�شتيان  وت�شببت هذه احلالة بحدوث 
الب�شر  بفقدان  اإ�شابته  اإىل  اإ�شافة  واأن��ف��ه،  و�شفتيه  عينيه  على 
والتاأخر يف النمو. يف بع�ش الأحيان تتجاهل والدة الطفل، ل�شي 
املتنمرين الذين يطلقون تعليقات م�شيئة على ابنها اأثناء خروجه 

معها، لكنها يف معظم الأحيان
تواجههم وترد عليهم بقوة، اإذ اإنها تعتقد باأن حالة ابنها ت�شتدعي 

التعاطف ولي�ش الإ�شاءة.
ووفقاً لالأم البالغة من العمر 35 عاماً، فقد غريت ولدة كري�شتيان 
طريقة حياة الأ�شرة بالكامل، اإذ ا�شطر اأفراد الأ�شرة للتعامل معه 

ب�شكل خا�ش لتقدمي كل ما يلزم لرعايته.

قواقع بحرية تخرج من �سنابري مياه 
�شهدت حمافظة اجليزة امل�شرية حدًثا غريًبا، حيث فوجئ �شكان 

ع�شرات ال�شقق بخروج قواقع بحرية من �شنابري املياه.
اللبيني  منطقة  يف  البحرية  بالقواقع  امل��ي��اه  موا�شري  وام��ت��الأت 
اأن  رغ��م  ال�شنابري،  م��ن  رم��ال كثيفة  بحافظة اجل��ي��زة، وخ��رج��ت 

املنقطة تبعد عن مياه البحر مب�شافة ت�شل 250 كيلومرتا.
املياه  رف���ع  و"مواتري"  "فالتر  ت��ل��ف  يف  ال��ق��واق��ع  ه���ذه  وت�شببت 
تاآكل  6 ع��ق��ارات، كما ت�شببت الأم��الح يف  200 �شقة �شكنية يف  يف 

املوا�شري، وفقا لو�شائل اإعالم حملية م�شرية.
ال�شكاوى  م��ن  بالعديد  تقدموا  الأه���ايل  اإن  ال�شكان،  اأح��د  وق��ال 
ل�شركة مياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي باجليزة، وال�شركة بدورها 
اأر�شلت فرقا لفح�ش امل�شكلة. وقال اآخر اإن املياه بها رائحة كريهة 
القواقع بها، موؤكدا حدوث حالت ت�شمم لالأطفال  نتيجة وجود 
بتلك املنطقة ب�شبب �شرب املياه. وزعم ثالث اأن �شبب وجود القواقع 
مبياه ال�شرب اأن املياه تاأتيهم دون املرور على حمطة تنقية للمياه، 

لفًتا اإىل ارتفاع ن�شبة امللوحة باملياه واأنها ل ت�شلح لل�شرب.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تتناول ن�ساء لتبقى على قيد احلياة
�شاركت �شابة برازيلية تعاين من حالة وراثية نادرة كيف يتعني عليها تناول ن�شاء الذرة كل ثالث �شاعات للبقاء 

على قيد احلياة.
ال��ربازي��ل، من  بولية مينا�ش جرياي�ش يف  اأوب��رياب��ا  رام��و���ش، من مدينة  ليتي�شيا  م��دى ثالثة عقود، عانت  على 
ا�شطراب وراثي نادر يوؤثر على ا�شتقالب اجلليكوجني يف اأن�شجة اجل�شم، والذي يعاين منه واحد من كل 25 األف 

�شخ�ش حول العامل.
تراكم  ملنع  يومياً،  �شاعات  امل��اء كل ثالث  امل��ذاب يف  ال��ذرة  ن�شاء  ليتي�شيا  ت�شتهلك  اأن  ب�شحة جيدة، يجب  وللبقاء 
اجلليكوجني يف الكبد. اأدرك والدا ليتي�شيا اأن ابنتهما كانت تعاين من م�شكلة عندما كانت تبلغ من العمر عامني 
�شكر  ونق�ش  املخ�شر  اجللد  ول��ون  البطن  انتفاخ  مثل  الأع��را���ش  من  العديد  عليها  ظهرت  بعدما  فقط،  ون�شف 
الدم، مما دفعهما ل�شت�شارة الأطباء حول حالتها. وبعد عدة خزعات، اكت�شف الأطباء اأن ليتي�شيا م�شابة برتاكم 
اجللوكوجني من النوع 9C يف الكبد. وقد عانت ليتي�شيا يف طفولتها من التوقف عن امل�شي عدة مرات ب�شبب هذه 

احلالة، اإ�شافة اإىل اإ�شابتها عدة مرات بحمى ال�شنك.
اتباع نظام غذائي �شارم للغاية ويجب جتنب  اإىل جانب تناول ن�شاء الذرة كل ثالث �شاعات، يجب على ليتي�شيا 
جميع الأطعمة ال�شكرية، ناهيك عن تناول جمموعة من الأدوية اليومية، وا�شتيقاظها عند الفجر للحفاظ على 

م�شتويات اجللوكوز حتت ال�شيطرة يف جميع الأوقات.
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وفاة طالبة واإ�سابة 15 يف انهيار �سور مبدر�سة 
يف  خر�شاين  �شور  انهيار  واقعة  تفا�شيل  امل�شرية،  العامة  النيابة  ك�شفت 
العام  اأي��ام  اأول  الأح��د،  الأول  اأم�ش  املعتمدية يف حمافظة اجليزة  مدر�شة 
الدرا�شي اجلديد، والتي اأ�شفرت عن وفاة طالبة واحدة واإ�شابة 15 طالبة. 
الأح��د، على الطالبات  الأول  اأم�ش  ُمبكر من  املدر�شة يف وقت  وانهار �شور 
الدرا�شي  ال��ع��ام  م��ن  ي��وم  اأول  يف  املدر�شة  دخولهن  اأث��ن��اء  تدافعهن  ب�شبب 
اجلديد. واأ�شارت النيابة امل�شرية يف بيان اإىل اأن ”فريق من النيابة انتقل 
اإىل املدر�شة حمل الواقعة )املعتمدية( ملعاينتها و�شوؤال امل�شوؤولني وال�شهود 
م�شت�شفى  يف  متوفاة  فتاة  جثمان  ملناظرة  اآخ��ر  فريق  انتقل  بينما  فيها، 

اإمبابة العام و�شوؤال امل�شابات فيه، وقد بلغ عددهن 15 م�شابة“.
واأو�شح بيان النيابة اأنه ”عقب النتهاء من الف�شحة يف املدر�شة �شباح اأم�ش 
الأول الأحد، واأثناء �شعود الطالبات اإىل ف�شولهن تدافعن على درج ال�شلم 
املوؤدي اإىل الطابق العلوي، ما اأدى اإىل انهيار جزئي يف ال�شياج اخلر�شاين 
ل��ل��درج، وق��د بلغ الن��ه��ي��ار نحو م��رتي��ن، م��ا اأ�شفر ع��ن اإ���ش��اب��ة ع��دد منهن 

ونقلهن اإىل امل�شت�شفى“.
ولفت البيان اإىل اأنه ”حتى الآن وقعت حالة وفاة واحدة واإ�شابة 15 فتاة 
جراء الواقعة“، م�شرًيا اإىل اأنه ”جاٍر ا�شتكمال التحقيقات، و�شتعلن النيابة 
العامة امل�شرية عن تف�شيالتها حني انتهائها والوقوف على ت�شور لكيفية 
و�شبب وقوع احلادث“. وبعد الإعالن عن وفاة الطالبة، قرر الدكتور ر�شا 
التعليمية  الإدارة  مدير  اإحالة  م�شر،  يف  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  حجازي 

ومدير املدر�شة وامل�شرفني على املبني اإىل التحقيق.

كوريا ال�سمالية.. اأزياء لغ�سل اأدمغة ال�سباب
لغ�شل  غريبة  حماولة  يف  وطنية  اأزي��اء  جمموعة  ال�شمالية  كوريا  اأطلقت 

اأدمغة �شبابها بهدف متجيد النظام احلاكم وقد جاءت بنتائج عك�شية.
وتقول دعاية بيونغ يانغ اإن املجموعة، التي ت�شمل قم�شاناً وقبعات واأغطية 
للراأ�ش مزينة بعلم الدولة، تبيع مثل الكعك ال�شاخن. ويعتقد اأن الزعيم 
اأ�شبوع واحد  اأرب��ع جت��ارب �شاروخية يف  اأ�شرف على  ال��ذي  اأون  كيم جونغ 

فقط وافق على اخلطة.
والآن اأ�شبح العديد من الطالب يف مدينة نامبو ال�شاحلية حتت ال�شغط 
وعلى  كيم.  عائلة  لتلميع متاثيل  تنظيف  القم�شان كخرق  ا�شتخدام  بعد 
الرغم من اأن القم�شان كانت بالية، فقد مت اآبالغ احلزب احلاكم مبا فعله 
ال�شباب، وفقاً ل�شحيفة ديلي اإن كيه التي تتخذ من كوريا اجلنوبية مقراً 

لها.
وقالت ال�شحيفة اإنه مت ا�شتدعاء ال�شباب بعد ذلك وا�شتجوابهم، واإجبارهم 
ق��ال م�شدر  و  بفعلتهم.  ذويهم  اإخ��ط��ار  ذات��ي، ومت  نقد  ر�شائل  كتابة  على 
حملي اإن اأحد ال�شباب ا�شتكى من عقوبته، حيث ُطرد من املدر�شة واأُر�شل 

رف�ست ت�سلم الأو�سكار.. 
وفاة املمثلة ليتلفيذر 

عاماً   75 يناهز  عمر  ع��ن  توفيت 
املمثلة والنا�شطة �شا�شني ليتلفيذر 
الأمريكيني  ال�شكان  اإىل  املنتمية 
الأ�شليني والتي قوبلت عام 1973 
ب�������ش���ي���ح���ات ال����ش���ت���ه���ج���ان خ���الل 
الأو�شكار  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  اح��ت��ف��ال 
نيابة  جائزة  ت�شلرّم  رف�شت  عندما 
عن املمثل مارلون براندو، بح�شب 
م��ا اأع��ل��ن��ت الأح���د اأك��ادمي��ي��ة فنون 

ال�شينما وعلومها.
ليتلفيذر  ع��ن  الأك��ادمي��ي��ة  ونقلت 
اأع��ل��ن��ت فيها  ال���ت���ي  ال��ت��غ��ري��دة  يف 
"عندما  قولها  وفاتها  تويرت  عرب 
اأنكم، يف كل  دائماً  ، تذكروا  اأرح��ل 
مرة تدافعون فيها عن حقيقتكم، 
اأممنا  واأ�����ش����وات  ���ش��وت��ي  ُت��ب��ق��ون 

و�شعوبنا حية".
وك���ان���ت الأك���ادمي���ي���ة اأق���ام���ت قبل 
متحفها  يف  اح���ت���ف���اًل  اأ���ش��ب��وع��ني 
مت  كررّ اأجنلي�ش  لو�ش  يف  اجلديد 
علناً  واعتذرت منها  ليتلفيذر  فيه 
خالل  لقيتها  ال��ت��ي  امل��ع��ام��ل��ة  ع��ن 
الأو�شكار  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  اح��ت��ف��ال 

قبل 50 عاماً.
وك���ان���ت ل��ي��ت��ل��ف��ي��ذر امل��ن��ت��م��ي��ة اإىل 
قوبلت  وي����اك����ي،  اأب��ات�����ش��ي  ���ش��ع��َب��ي 
توزيع  احتفال  خ��الل  بال�شخرية 
وهو   ،1973 عام  الأو�شكار  جوائز 
العامل  اإىل  تلفزيونياً  ُنقل  الأول 
امتناع  �شبب  �شرحت  عندما  كله، 
يح�شر  مل  ال��ذي  براندو،  مارلون 
���ش��خ�����ش��ي��اً، ع���ن قبول  الح���ت���ف���ال 
ت�����ش��لرّ��م اأو���ش��ك��ار اأف�����ش��ل مم��ث��ل عن 

اب". فيلم "ذي غادفاذر" العررّ

فيلم رعب يت�سدر 
اإيرادات ال�سينما 

ت�������ش���در ف���ي���ل���م ال����رع����ب اجل���دي���د 
اإيرادات  "ابت�شامة"  اأو  "�شمايل" 
يف  ال�شمالية  اأم��ريك��ا  يف  ال�شينما 
م��ط��ل��ع الأ�����ش����ب����وع، م�����ش��ج��ال 22 

مليون دولر.
باكون  ����ش���وزي  ب��ط��ول��ة  وال��ف��ي��ل��م 
غ��ال��ر وكال  وك��اي��ل  اآ���ش��ر  وجي�شي 

بني، ومن اإخراج باركر فني.
وجاءت املراكز الالحقة كالتايل:

"دونت  والإث������ارة  ال��غ��م��و���ش  فيلم 
يا  ت��ق��ل��ق  "ل  اأو  دارلينغ"  ووري 
الأول  املركز  من  تراجع  حبيبي"، 
 7.3 م�شجال  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  اإىل 

مليون دولر.
الفيلم بطولة فلورن�ش بيو وهاري 
واي���ل���د وجيما  واأول��ي��ف��ي��ا  ���ش��ت��اي��ل��ز 

ت�شان، ومن اإخراج اأوليفيا وايلد.
كما تراجع فيلم احلركة التاريخي 
"ذا وومان كينغ" اأو "املراأة امللك"، 
من املركز الثاين اإىل املركز الثالث، 

باإيرادات بلغت 6.7 مليون دولر.
ديفي�ش  ف���ي���ول  ب���ط���ول���ة  ال��ف��ي��ل��م 
لين�ش  ول����ش���ان���ا  م��ب��ي��دو  وث���و����ش���و 
وج���ون ب��وي��ج��ا، وم��ن اإخ����راج جينا 

برن�ش بيثوود.
ال��ك��وم��ي��دي اجلديد  ال��ف��ي��ل��م  ج���اء 
"برو�ش" يف املركز الرابع باإيرادات 

بلغت 4.8 مليون دولر.
ولوك  اأي�شر  بيلي  بطولة  الفيلم 
نيكول�ش  اإخ��راج  وم��ن  ماكفارلني 

�شتولر.
العلمي  واخل����ي����ال  الإث�������ارة  ف��ي��ل��م 
املركز  من  اأي�شا  تراجع  "اأفاتار" 
اخل���ام�������ش،  امل����رك����ز  اإىل  ال���ث���ال���ث 
م�شجال اإيرادات بلغت 4.7 مليون 

دولر.

بيناردينيز بخطوة جدية 
يف عالقتها مع كان يلدرمي

اأفادت و�شائل اإعالم تركية اأن النجمة الرتكية 
عالقتها  يف  جديداً  منحى  دخلت  دينيز  بينار 

العاطفية مع النجم كان يلدرمي.
وقالت اإن بينار تركت منزلها وذهبت لالإقامة 
يف منزل حبيبها يف خ�شوة تعبرت اأكر جدية 

ومتقدمة يف العالقة.
الرتكيني  النجمني  اأنبداية عالقة  اإىل  اإ�شارة 
ك��ان��ت يف ع��ي��د م��ي��الد امل��م��ث��ل ال��رتك��ي اأوي����راز 
بينار  م�شل�شل  ب��ط��ل  وه���و  اأوغ���ل���و  ك��اي��ج��ي��الر 
حقيقة  للعلن  النجمان  اأظ��ه��ر  اجل��دي��د.وق��د 
م�شاعرهما حني ر�شدا يًدا بيد يف حفل املغنية 
مليكه �شاهني، الأمر الذي �شكل مفاجاأة فتحلرّق 
كل  :"قائاًل  كان  ح  ف�شررّ حولهما  ال�شحفيون 
�شيء على ما ي��رام ، نحن يف م��زاج جيد". اأما 

بينار قالت "كل �شيء ي�شري ب�شكل جميل".

حتمل عري�سها بيد واحدة 
ع��ل��ى غ��ري ع���ادة ال��ف��ت��ي��ات يف ح��ف��الت ال���زف���اف، احتفلت 
زفافها  بحفل  امل�����ش��ري  ت��وت��ا  امل�����ش��ري��ة  امل�����ش��ارع��ة  بطلة 
العرو�ش  وف��اج��اأت  "جيم".  ريا�شية  األ��ع��اب  �شالة  داخ��ل 
املعازمي بحمل عري�شها بيد واحدة داخل ال�شالة، و�شط 
ده�شة احل�شور، ومنهم امل�شارع امل�شري اأ�شرف كابوجنا 
امل�شري  امل�شارع  العامل". ون�شر  ب�"اأقوى رجل يف  امللقب 
اأ�شرف حمرو�ش "كابوجنا"، عرب �شفحته الر�شمية على 
الزفاف،  حفل  م��ن  �شور  جمموعة  "في�شبوك"،  موقع 
كونه مدرب العرو�ش. واأظهرت ال�شور ومقاطع الفيديو 
فيما  الزفاف،  مبالب�ش  لياقة  بتمارين  العرو�شني  قيام 
عمدت العرو�ش اإىل حمل اأوزان خفيفة، وا�شطر زوجها 
العرو�ش وهي حتمل  اإىل م�شايرتها. وبعد ذلك، ظهرت 
زوجها بيد واحدة، فيما اأم�شك هو بعنقها، و�شط ده�شة 
املعازمي، الذين حر�شوا على تهنئة العري�شني بزفافهما.
وع��ل��ق اأ����ش���رف ك��اب��وجن��ا ع��ل��ى ���ش��ور ال��ع��رو���ش��ني قائاًل: 
"اأجمل واأرق عرو�شة وزفة يف م�شر والعامل كله، النهارده 
كان اأجمل يوم يف حياتي، فرح تلميذتي واأختي ال�شغرية 

الكابنت توتا امل�شري بطلة امل�شارعة".

ينقذ طفال قبل ال�سقوط من الطابق ال�سابع
متكن �شاب �شيني من الت�شلق عرب اجلدران واإنقاذ طفل 
ر�شيع قبل �شقوطه من الطابق ال�شابع، يف مقطع فيديو 
تداوله  ال��ذي  الفيديو  ويظهر  متابعيه.  اأن��ف��ا���ش  حب�ش 
رواد مواقع التوا�شل الجتماعي يف ال�شني، ال�شاب وهو 
التي تعلق بها الطفل،  النافذة  اإىل  الو�شول  يتمكن من 
واإن���ق���اذه م��ن ال�����ش��ق��وط يف ال��ل��ح��ظ��ات الأخ�����رية. ووقعت 
احلادثة املثرية يف مدينة فو�شان ال�شينية، بح�شب موقع 
TMZ الأمريكي. كما اأظهر الفيديو ال�شاب وهو مي�شي 
بهدوء بني ال�شرفات متحكماً يف �شبط توازنه حتى و�شل 
داخل  �شخ�ش  يتمكن  ك��ي  ب��ه،  بالإم�شاك  وق��ام  للطفل، 
التي  احل��دي��دي��ة  الق�شبان  ب��ني  م��ن  تلقفه  م��ن  ال�شقة 
وا�شعاً  اإع��ج��اب��اً  ال�شاب  ت�شرف  ون��ال  بالنافذة.  اأح��اط��ت 
ب�"الرجل  التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ن�شطاء  ولقبه  ال�����ش��ني،  يف 

العنكبوت" ومت تكرميه من اإدارة املدينة.

يتعرث يف ممنوعات بـ90 مليون اإ�سرتليني 
عر رجل بال�شدفة على كمية كبرية من الكوكايني تقدر 
قيمتها بنحو 90 مليون جنيه اإ�شرتليني، اأثناء نزهة على 

�شاطئ البحر غربي ويلز، اأول اأول اأم�ش ال�شبت.
وكان الرجل يتجول على �شاطئ قرب بلدة اأبريي�شتويث، 
ال�شوداء  الأك��ي��ا���ش  ع�شرات  م��ن  �شل�شلة  يف  تعر  عندما 

املربوطة بجوالني، وقد جرفتها املياه اإىل الرب.
"ديلي ميل" الربيطانية، فقد كان كل  وح�شب �شحيفة 

كي�ش يحتوي على نحو كيلوغرام من الكوكايني النقي.
وقال الرجل الذي ف�شل عدم الك�شف عن هويته: "كنت 
يف رحلة م�شي يف ال�شباح الباكر عندما راأيت �شيئا ما على 
ال�شاطئ. كان لدي ف�شول وتوجهت اإليه وعرفت ما هو 

على الفور تقريبا".
بعد  ج���اءت  ال��ت��ي  بال�شرطة  ات�شلت  ���ش��ي��دة  اأن  واأ����ش���اف 
�شاعة، و"قطعوا كي�شا بدا وكاأنه كوكايني  حوايل ن�شف 

نقي. �شحبو الأكيا�ش كلها من ال�شاطئ واأخذوها".

ملرور 150 عاًما على مو�سيقاها.. اأوبرا عايدة بثوب جديد
الفنان  ع��ل��ى و���ش��ع  ع��ام��ا   150 اح��ت��ف��ال مب����رور 
"اأوبرا  م��و���ش��ي��ق��ى  ف����ريدي  ج��وزي��ب��ي  الإي����ط����ايل 
�شرقي  الأحمر،  البحر  حمافظة  ت�شهد  عايدة"، 
با�شتخدام  اأك���ت���وب���ر،   13 يف  ل��ه��ا  ع��ر���ش��ا  م�����ش��ر، 
ال�����ش��وت وال�����ش��وء احل��دي��ث��ة لتخرجها  و���ش��ائ��ط 

بثوب جديد.
وتنظم املحافظة العر�ش بالتعاون مع البول�شوي 
واملارين�شكي وم�شرح �شان بيرت�شبريغ يف اجلونة.

قناة  ب��اف��ت��ت��اح  ذك��ره��ا  ي��رت��ب��ط  عايدة"  و"اأوبرا 
ال�شوي�ش عام 1869؛ حيث مت تاأ�شي�ش دار الأوبرا 
لإقامة  خ�شي�شا  اأخ���رى  من�شاآت  وع��دة  امل�شرية 
اأن�شطة احتفالت الفتتاح، بح�شور عدد من قادة 

اأوروبا يف ذلك الوقت.
اليطايل  املو�شيقار  اإ�شماعيل  اخل��دي��وي  وكلف 
فريدي بو�شع املو�شيقى لأوبرا عايدة مقابل 150 
ديكور  ت�شميم  وتكلف  ال��ذه��ب،  م��ن  ف��رن��ك  األ���ف 
ومالب�ش العمل يف باري�ش 250 األف فرنك. لكن 
اأوبرا عايدة  تاأخر و�شول مالب�ش وديكور  ب�شبب 

وعر�شت  الحتفالية،  يف  تعر�ش  مل  باري�ش،  من 
فرقة عاملية اإيطالية بدل منها اأوبرا "ريجوليتو" 

على م�شرح دار الأوبرا.
1871 على  ع��ام  اأوب��را عايدة لأول م��رة  وقدمت 
فريدي  يتمكن  ومل  القدمية،  الأوب��را  دار  م�شرح 
اأوروب��ا لأول مرة على  من احل�شور، وعر�شت يف 
اإي��ط��ال��ي��ا يف ف��رباي��ر 1872.  م�����ش��رح ل���ش��ك��ال يف 
"اأوبرا عايدة" عبارة عن ن�ش خيايل، األفه عامل 
امل�شريات الفرن�شي اأوغ�شت ماريني، لكنه ل ميت 
اإىل تاريخ م�شر القدمي ب�شلة فيما يخ�ش اأحداث 
الق�شة، ول تعتمد على واقعة تاريخية حقيقية، 
رادامي�ش،  ي��دع��ى  ���ش��خ�����ش  ع���ن  ت��ت��ح��دث  ل��ك��ن��ه��ا 
يج�شد دور قائد اجلي�ش امل�شري اأثناء حربه مع 
اأنه يقع يف غرام  الإثيوبيني، وينت�شر عليهم، اإل 
اإثيوبية، ويرف�ش الزواج من ابنة احلاكم  اأ�شرية 
امل�شري، ويفكر يف الهرب مع عايدة، فيحكم عليه 
واح��دة من  مع  يهرب  باعتباره  باخليانة  احلاكم 

بنات العدو، ويحكم عليه بالإعدام.

اأع�شاء فريق بهلواين ي�شكلون »كا�شتيل« »برج ب�شري« خالل الن�شخة الثامنة والع�شرين من م�شابقة »كا�شتيلز«  يف �شاحة تاراكو يف تاراغونا باإ�شبانيا.  ا ف ب

اأجنلينا جويل ترفع ال�سوت 
وُتدافع عن الن�ساء

حتتاج  "ل  قالت:  اذ  حديثها  يف  الن�شاء  ج��ويل  اأجنلينا  العاملية  النجمة  �شاندت 
الن�شاء اإىل مراقبة اأخالقهن اأو اإعادة تثقيف عقولهن اأو التحكم يف اأج�شادهن.

اإنهن بحاجة اإىل احلرية يف العي�ش والتنف�ش دون عنف اأو تهديدات".
وكانت اأكدت اأجنيلينا جويل التي متثل املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون 
خطورة  م��دى  ح��ول  للعامل  اإي��ق��اظ  �شرخة  الفي�شانات  ك��ارث��ة  اأن  ال��الج��ئ��ني، 

التغريات املناخية. م�شرية اأن قلبها مع �شعب باك�شتان يف هذا الوقت ال�شعب.
الفي�شان  يعترب  اإذ  الفي�شانات،  �شحايا  للقاء  باك�شتان  زارت  قد  ج��ويل  وكانت 

الأخري الأكر تدمرًيا يف تاريخ البالد.


